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DRŽAVNI ZBOR
2783.

Sklep o priznanju Republike Črne gore kot
neodvisne in suverene države

Na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno
besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni
list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. junija 2006 sprejel

SKLEP
Republika Slovenija prizna Republiko Črno goro kot
neodvisno in suvereno državo.
Št. 007-01/90-2/75
Ljubljana, dne 20. junija 2006
EPA 912-IV

e-pošta: info@uradni-list.si

Cena 1650 SIT · 6,88 EUR

2785.

2784.

Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike
Slovenije v Republiki Črni gori

Na podlagi 102. člena Ustave Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03 in 69/04)
in 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št.
113/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije
v Republiki Črni gori
Odpre se Veleposlaništvo Republike Slovenije v Republiki Črni gori.
Št. 001-10-1/06
Ljubljana, dne 22. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem
sedežu

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 Republike Slovenije, št. 113/03 – uradno
prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
pri Svetem sedežu
Odpoklicujem dr. Ludvika Toplaka, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem
sedežu.
Št. 001-19-7/06
Ljubljana, dne 15. junija 2006

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

ISSN 1318-0576 Leto XVI

dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

2786.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije pri
Suverenem malteškem viteškem redu

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 Republike Slovenije, št. 113/03 – uradno
prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
pri Suverenem malteškem viteškem redu
Odpoklicujem dr. Ludvika Toplaka, izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Suverenem
malteškem viteškem redu s sedežem v Rimu.
Št. 001-19-6/06
Ljubljana, dne 15. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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Odlok o pomilostitvi

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 1. člena Zakona o pomilostitvi
(Uradni list RS, št. 45/95, 86/04) izdajam

ODLOK
o pomilostitvi
IZREČENA KAZEN ZAPORA SE SPREMENI V POGOJNO OBSODBO
Draganu Čoloviču, roj. 25. 9. 1975 v Ljubljani, se izrečena kazen 2 (dve) leti zapora spremeni v pogojno obsodbo
tako, da se mu določi kazen 2 (dve) leti zapora, ki pa se ne
bo izrekla, če obsojenec v preizkusni dobi 5 (pet) let ne bo
storil novega kaznivega dejanja.
Fahirju Smajiloviću, roj. 2. 2. 1966 v Gradačcu, BIH, se
izrečena kazen 5 (pet) mesecev zapora spremeni v pogojno
obsodbo tako, da se mu določi kazen 5 (pet) mesecev zapora, ki pa se ne bo izrekla, če obsojenec v preizkusni dobi 5
(pet) let ne bo storil novega kaznivega dejanja.
Št. 725-02-6/2006
Ljubljana, dne 20. junija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike slovenije

VLADA
2788.

Uredba o Pravno-informacijskem sistemu
Republike Slovenije

Na podlagi petega odstavka 11.a člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o Pravno-informacijskem sistemu
Republike Slovenije

1. člen
(splošna določba)
Ta uredba podrobneje predpisuje vsebino, način upravljanja in vodenja Pravno-informacijskega sistema Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pravno-informacijski sistem) ter obveznosti državnih organov in Javnega podjetja
Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., (v nadaljnjem besedilu: javno podjetje) v zvezi z njim kot izhajajo iz Zakona o
Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05
– uradno prečiščeno besedilo).
2. člen
(dostopnost)
Pravno-informacijski sistem je dostopen brezplačno na
spletnih straneh www.pisrs.si.
3. člen
(informativni značaj)
(1) Podatki, objavljeni v pravno-informacijskem sistemu, so informativnega značaja, razen elektronske izdaje
Uradnega lista Republike Slovenije, ki je uradna izdaja od
1. januarja 2006 dalje.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Informativni značaj pravno-informacijskega sistema
iz prejšnjega odstavka pomeni, da za pravilnost in popolnost
podatkov iz zbirk in registrov pravno-informacijskega sistema državni organi in javno podjetje ne prevzemajo nobene
odgovornosti in da so pravno veljavni le podatki in besedila
pravnih aktov, objavljenih v uradnih glasilih.
4. člen
(vsebina pravno-informacijskega sistema)
(1) Pravno-informacijski sistem je zbirka podatkov v
elektronski obliki, ki vsebuje register predpisov, objavljenih
v Uradnem listu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
Uradni list RS) in druge podatke o pravnem redu Republike
Slovenije ter navezavo na pravne akte Evropske unije.
(2) Pravno-informacijski sistem povezuje registre in
zbirke podatkov državnih organov o predpisih ter odločitvah,
in sicer glede na vrsto predpisa in pristojnosti državnega
organa: o njihovem načrtovanju, pripravi, postopkih sprejemanja ali izdajanja, veljavnosti, odločanju o njih ali na njihovi
podlagi in njihova besedila.
(3) V pravno-informacijskem sistemu se predstavlja tudi
strokovna literatura in drugi podatki, ki se navezujejo na predpise in prispevajo k seznanjanju o pravnem redu Republike
Slovenije in Evropske unije ter drugih pravnih sistemih.
(4) Državni organi so skrbniki zbirk in registrov za svoje
delovno področje, kolikor s to uredbo ni drugače določeno.
(5) Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
(v nadaljnjem besedilu: Služba) upravlja, vodi in koordinira
pravno-informacijski sistem. Služba lahko z aktom, s katerim
določi način opravljanja nalog, prenese upravljanje pravnoinformacijskega sistema na javno podjetje.
5. člen
(registri in zbirke pravno-informacijskega sistema)
(1) Pravno-informacijski sistem vsebuje naslednje medsebojno povezane registre in zbirke državnih organov in
javnega podjetja:
– register predpisov Republike Slovenije,
– zbirke državnih organov,
– zbirko prevodov,
– register organov in organizacij,
– zbirko elektronskih neuradnih objav Uradnega
lista RS,
– zbirko elektronskih uradnih objav Uradnega lista RS,
– register predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti in
– zbirko neuradnih prečiščenih besedil predpisov.
(2) Enotno identifikacijsko oznako slovenskega predpisa (v nadaljnjem besedilu: SOP) določi javno podjetje.
(3) Povezavo med zbirkami omogočajo enotne identifikacijske oznake EVA, EPA in SOP (v nadaljnjem besedilu:
enotna identifikacijska oznaka predpisa).
6. člen
(register predpisov Republike Slovenije)
(1) Register predpisov Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: register predpisov) vsebuje podatke o predpisih, ki se pripravljajo na ministrstvih, organih v sestavi
ministrstev in pri nosilcih javnih pooblastil, v Vladi Republike
Slovenije, Državnem zboru Republike Slovenije in drugih
državnih organih, o postopku njihovega sprejemanja ali izdajanja, o predpisih, ki veljajo ali se uporabljajo v Republiki
Sloveniji, ter podatke o pravnih aktih Evropske unije, s katerimi se usklajujejo.
(2) Register predpisov vsebuje naslednje podatke o
predpisu:
– naslov in enotno identifikacijsko oznako predpisa,
– objavo predpisa v Uradnem listu RS,
– materialno podlago za sprejem ali izdajo predpisa,
– predpise, sprejete ali izdane na njegovi podlagi,
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– vpliv predpisa na druge predpise,
– vpliv drugega predpisa na ta predpis,
– organ, ki predpis sprejema ali izdaja oziroma izvaja,
– datum sprejema, datum začetka veljavnosti in datum
začetka uporabe predpisa,
– podatke o pravnih aktih Evropske unije, s katerim se
usklajuje predpis, in povezave na spletne objave organov
Evropske unije glede pravnih aktov Evropske unije,
– podatke o usklajenosti predpisa s pravnim redom
Evropske unije,
– podatke o notifikaciji predpisa,
– podatke o postopkih ugotavljanja kršitev pravnega
reda Evropske unije in
– druge podatke, ki obstajajo za predpis.
(3) Podatki iz registra predpisov se na spletnih straneh
prikazujejo v osnovnem, strokovnem in analitičnem pogledu.
(4) Register predpisov vsebuje povezave do drugih
zbirk in registrov.
(5) Državni organ, ki iz svojih zbirk podatkov posreduje podatke v register predpisov, preverja točnost podatkov,
vnesenih v register predpisov, za svoje področje in sporoča
skrbniku vnesene spremembe, dopolnitve in popravke.
(6) Skrbnik registra predpisov je Služba.
7. člen
(zbirke državnih organov)
Državni organi oblikujejo in vzdržujejo registre in zbirke
podatkov s svojega delovnega področja, ki se prek registra
predpisov povezujejo v pravno-informacijski sistem.
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10. člen
(zbirka neuradnih objav)
(1) Zbirka neuradnih objav vsebuje izdaje Uradnega
lista RS v elektronski obliki od 25. junija 1991 do 31. decembra 2005.
(2) Skrbnik zbirke neuradnih objav je javno podjetje.
11. člen
(zbirka uradnih objav)
(1) Zbirka uradnih objav vsebuje elektronske izdaje Uradnega lista RS od 1. januarja 2006.
(2) Skrbnik zbirke uradnih objav je javno podjetje.
12. člen
(register predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti)
(1) Register predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti
vsebuje podatke o predpisih, ki veljajo ali se uporabljajo v
samoupravnih lokalnih skupnostih.
(2) Skrbnik registra predpisov samoupravnih lokalnih
skupnosti je javno podjetje.
13. člen
(neuradna prečiščena besedila)
Zbirka neuradnih prečiščenih besedil vsebuje prečiščena besedila veljavnih predpisov Vlade Republike Slovenije,
ministrstev, organov v sestavi ministrstev, nosilcev javnih
pooblastil in vladnih služb, za katere ne obstajajo uradna
prečiščena besedila predpisov.

8. člen

14. člen

(zbirka prevodov)

(vnos podatkov)

(1) Zbirka prevodov vsebuje podatke in besedila prevodov pomembnejših sistemskih predpisov Republike Slovenije
v angleški ali drug uradni jezik Evropske unije, ki jih prevede
služba Vlade Republike Slovenije, pristojna za prevajanje
ali državni organi, ki jih redno posredujejo v zbirko tako, da
so dostopni organom, javnosti pa po opravljeni strokovno
terminološki redakciji.
(2) Prevod iz prejšnjega odstavka vsebuje naslov predpisa v izvirniku in prevodu, enotno identifikacijsko oznako
predpisa, nedvoumno navedbo da gre za prevod, podatke o
predpisu ali predpisih, ki jih prevod vsebuje (osnovni predpis, novela predpisa, uradno prečiščeno besedilo s številko
objave v Uradnem listu RS, neuradno prečiščeno besedilo),
obseg prevoda predpisa (celotni ali delni prevod), podatke
o postopku prevajanja in opravljeni strokovno terminološki
redakciji ter druge podatke.
(3) Zbirka prevodov vsebuje tudi prevode predpisov
drugih držav v slovenski jezik, s katerimi razpolagajo državni
organi in ki jih redno posredujejo v zbirko tako, da so dostopni
organom, javnosti pa po opravljeni strokovno terminološki
redakciji. Prevod vsebuje naslov v izvirniku in prevodu ter
druge podatke v skladu s smiselno uporabo prejšnjega odstavka.
(4) Skrbnik zbirke prevodov je služba Vlade Republike
Slovenije, pristojna za prevajanje.

(1) Za vnos podatkov v registre in zbirke iz te uredbe
so odgovorni pristojni organi in javno podjetje, ki upoštevajo
navodila Službe ter stališča in sklepe Uredniškega odbora
pravno-informacijskega sistema.
(2) Za nadzor nad vnosom podatkov in za njihovo vsebino je odgovoren predstojnik organa. Predstojnik organa
določi odgovorno osebo, ki je pooblaščena in odgovorna za
vnos podatkov.

9. člen
(register organov in organizacij)
(1) Register organov in organizacij vsebuje državne
organe, organe lokalnih skupnosti, javne agencije, javne
sklade, nosilce javnih pooblastil in izvajalce javnih služb.
(2) Skrbnik registra organov in organizacij je ministrstvo,
pristojno za upravo.

15. člen
(uredniški odbor)
Uredniški odbor pravno-informacijskega sistema usmerja in nadzira razvoj pravno-informacijskega sistema in v ta
namen lahko ustanovi delovno skupino, ki pripravlja predloge
rešitev odprtih vprašanj, in razvojno skupino, ki pripravlja načrt razvoja pravno-informacijskega sistema. Svoje delovanje
lahko uredi s poslovnikom, ki ga sprejme večina članov.
16. člen
(navodila)
Predstojnik Službe lahko izda izvedbena tehnična navodila za izvajanje te uredbe.
17. člen
(začetek objavljanja)
(1) Pravno-informacijski sistem se začne objavljati 1. januarja 2007.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, je zbirka prevodov s
1. januarjem 2007 dostopna le državnim organom, od 1. januarja 2008 pa tudi javnosti.
(3) Predstojnik Službe imenuje Uredniški odbor pravnoinformacijskega sistema najpozneje do 31. decembra 2006.

Stran

6940 /

Št.

65 / 23. 6. 2006

18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
informatiziranih zbirkah podatkov o predpisih (Uradni list RS,
št. 34/03), uporablja pa se do 31. decembra 2006.
19. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007.
Št. 00701-5/2006/11
Ljubljana, dne 14. junija 2006
EVA 2004-1517-0002
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

2789.

Uredba o arbitraži v sporih v zvezi z avtorsko
ali sorodnimi pravicami

Na podlagi šestega odstavka 163.a člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 44/06 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o arbitraži v sporih v zvezi z avtorsko
ali sorodnimi pravicami
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa arbitražni postopek med kolektivno
organizacijo in reprezentativnim združenjem uporabnikov (v
nadaljnjem besedilu: udeleženca) ob sporih zaradi vsebine skupnega sporazuma, določenega z zakonom, ki ureja
avtorsko in sorodne pravice (v nadaljnjem besedilu: skupni
sporazum), stroške tega postopka in pogoje, ki jih mora
izpolnjevati arbiter.
(2) Izraz arbitražni sporazum, uporabljen v tej uredbi,
pomeni pisni sporazum, s katerim se udeleženca dogovorita, da bosta z arbitražo reševala vse ali nekatere spore,
ki so nastali ali utegnejo nastati med njima zaradi vsebine
skupnega sporazuma.
(3) Arbitražni sporazum lahko udeleženca skleneta v
obliki arbitražne klavzule, vključene v skupni sporazum, ali v
obliki posebne pogodbe.
(4) V arbitražnem sporazumu morata udeleženca opredeliti, ali naj o spornih vprašanjih odloča arbiter posameznik
ali tričlanski arbitražni senat.
I. ZAČETEK ARBITRAŽNEGA POSTOPKA
2. člen
(zahteva)
(1) Arbitražni postopek se začne z vložitvijo zahteve
za arbitražni postopek (v nadaljnjem besedilu: zahteva) pri
Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad).
(2) Zahtevo vložita udeleženca skupaj ali eden od njiju
v zadostnem številu za urad, arbitra posameznika oziroma
člane arbitražnega senata in drugega udeleženca, če zahteve nista vložila skupaj.
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(3) Zahteva mora vsebovati:
a) podatke o udeležencih, ki omogočajo vzpostavitev
stika z njima, kot so njuni imeni, poštna naslova, naslova
elektronske pošte, številke telefona in telefaksa, ter osebna
imena oseb, ki ju zastopajo in predstavljajo, ali osebna imena
njunih morebitnih pooblaščencev;
b) kopijo arbitražnega sporazuma;
c) dokazilo o datumu začetka pogajanj za sklenitev
skupnega sporazuma;
d) kratek opis sporne zadeve;
e) predlog vsebine skupnega sporazuma;
f) izjavo o imenovanju arbitra oziroma predlog o izbiri
arbitra posameznika.
(4) Če niso izpolnjeni pogoji za začetek arbitražnega
postopka po zakonu, ki ureja avtorsko in sorodne pravice, se
šteje, da se arbitražni postopek ni začel. O tem urad pisno
obvesti vložnika zahteve.
(5) Če zahteva ne vsebuje vseh podatkov iz tretjega
odstavka tega člena, urad pozove vložnika zahteve, naj jo
dopolni ali popravi. Če vložnik tega ne stori v 15 dneh od
vročitve poziva, se šteje, da se arbitražni postopek ni začel.
O tem urad pisno obvesti vložnika zahteve.
(6) Urad pošlje zahtevo drugemu udeležencu, razen če
sta udeleženca zahtevo vložila skupaj. Če udeleženca zahteve nista vložila skupaj, lahko drugi udeleženec v 30 dneh
od vročitve zahteve prvega udeleženca odgovori nanjo. Če
drugi udeleženec na zahtevo ne odgovori v roku ali udeležbo
v arbitražnem postopku zavrne, se šteje, da se arbitražni postopek ni začel. O tem urad pisno obvesti oba udeleženca.
3. člen
(izbira arbitrov)
(1) Če udeleženca še nista izbrala arbitra ali arbitražnega senata, ju urad po prejemu zahteve pozove, naj najpozneje v 30 dneh od vročitve poziva skupaj izbereta arbitra
ali arbitražni senat s seznama arbitrov, ki ga določi Vlada
Republike Slovenije.
(2) Urad obvesti izbranega arbitra in mu pošlje zahtevo.
Izbrani arbiter mora v osmih dneh od vročitve obvestila o izbiri poslati uradu pisno izjavo, da sprejema funkcijo arbitra.
(3) Urad udeleženca takoj pisno obvesti, da je imenovani arbiter sprejel funkcijo, ali ju pozove, da v osmih dneh od
vročitve poziva izbereta drugega arbitra, če kdo od izbranih
arbitrov funkcije ne sprejme.
(4) Če se udeleženca ne moreta sporazumeti o arbitru
ali arbitrih, urad pozove oba udeleženca, da v osmih dneh
od vročitve poziva izbereta vsak po enega arbitra, izbrana
arbitra pa v osmih dneh od vročitve obvestila o izbiri izbereta
tretjega arbitra. Če kdo od udeležencev v roku ne izbere
arbitra, se šteje, da se arbitražni postopek ni začel. Urad o
tem pisno obvesti oba udeleženca.
(5) Kadar naj bi v skladu z arbitražnim sporazumom o
spornih vprašanjih odločal arbiter posameznik, pa se o njem
udeleženca ne moreta sporazumeti, odloča o spornih vprašanjih arbitražni senat. Arbitri se izberejo v skladu s prejšnjim
odstavkom.
(6) Kadar arbitražni senat vodi postopek in odloča o
zahtevkih udeležencev, izbrani arbitri imenujejo predsednika
senata med seboj.
II. ARBITRAŽNI POSTOPEK
4. člen
(dolžnost arbitrov)
(1) Arbiter ne sme začeti arbitražnega postopka ali že
začetega arbitražnega postopka nadaljevati, če bi moral biti
po zakonu, ki ureja pravdni postopek, izločen.
(2) Arbiter ali arbitražni senat mora udeležencema zagotoviti pošteno obravnavanje in upoštevati vse okoliščine
primera.
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5. člen
(vodenje arbitražnega postopka)
(1) Izbrani arbiter ali arbitražni senat vodi postopek in
odloča o zahtevkih udeležencev.
(2) Če se udeleženca ne dogovorita o vodenju arbitražnega postopka, ga vodi arbiter ali arbitražni senat tako,
kot šteje za najprimernejše, upoštevaje okoliščine primera,
izražene interese udeležencev in potrebe po hitri rešitvi spora. Pri tem mora udeleženca obravnavati enako in jima dati
v vseh fazah postopka vse možnosti za uveljavljanje njunih
pravic in navajanje njunih stališč.
(3) Arbiter ali arbitražni senat lahko po posvetu z udeležencema določi rok, v katerem mora vsak udeleženec arbitru
ali arbitražnemu senatu in drugemu udeležencu predložiti
poročilo, v katerem na kratko opiše primer, svoje zahteve in
razloge zanje ter trenutno stanje primera. Skupaj s poročilom
udeleženec pošlje gradivo in podatke, za katere ugotovi, da
so potrebni za namene arbitražnega postopka in zlasti za
opredelitev spornih vprašanj.
(4) Arbiter ali arbitražni senat lahko v arbitražnem postopku kadarkoli predlaga, da udeleženec predloži dodatno
gradivo in podatke, za katere ugotovi, da bi lahko koristili
arbitražnemu postopku.
(5) Arbiter ali arbitražni senat določi kraj in čas obravnave. Udeleženca lahko imata na obravnavi svoje zastopnike
ali svetovalce.
(6) Arbiter ali arbitražni senat praviloma odloči na podlagi ustne obravnave. Kadar noben udeleženec ne zahteva
ustne obravnave, lahko arbiter ali arbitražni senat izda odločbo brez nje, če ugotovi, da je mogoče odločiti na podlagi
listin in drugega pisnega gradiva. O tem pisno obvesti oba
udeleženca.
6. člen
(ustna obravnava)
(1) Obravnava ni javna, razen če se udeleženca ne
sporazumeta drugače.
(2) O datumu, času in kraju obravnave morata biti udeleženca pravočasno obveščena, najmanj pa osem dni pred
obravnavo. Vsak udeleženec mora storiti vse potrebno, da
bo na obravnavi mogoče izvesti vse dokaze, ter zagotoviti
navzočnost prič in izvedencev, ki jih je predlagal.
(3) Arbiter ali arbitražni senat določi potek obravnave,
način zaslišanja prič in izvedencev ter način pisanja zapisnika, razen če se udeleženca ne dogovorita drugače. Dokazi
s pričanjem se lahko predložijo tudi v obliki podpisanih pisnih
izjav.
(4) Arbiter ali arbitražni senat presoja dopustnost, pomembnost in prepričljivost ponujenih dokazov, pri čemer
upošteva, kateri udeleženec ima dokazno breme glede posameznega spornega dejstva.
7. člen
(arbitražna odločba in sklepi)
(1) O glavni stvari odloči arbiter posameznik ali arbitražni senat z arbitražno odločbo. Arbitražni senat sprejme
odločbo z večino glasov.
(2) Odločba se izda v pisni obliki.
(3) Arbiter ali arbitražni senat podpiše izvirnik arbitražne
odločbe in vse prepise ter navede datum in kraj izdaje.
(4) Arbiter ali arbitražni senat mora navesti razloge, na
katerih temelji odločba, razen če sta se udeleženca sporazumela, da je ni treba obrazložiti.
(5) Arbiter ali arbitražni senat mora udeležencema poslati prepis odločbe najpozneje v enem mesecu po končani
ustni obravnavi. Če odloči, da bo odločbo izdal brez ustne
obravnave, jo mora poslati najpozneje v enem mesecu od
izdaje pisnega obvestila iz šestega odstavka 5. člena te
uredbe.
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(6) Odločba je dokončna in zoper njo ni pritožbe.
(7) Udeleženca morata arbitražno odločbo izvršiti brez
odlašanja.
(8) O postopkovnih vprašanjih odloča arbiter ali arbitražni senat s sklepom. Arbitražni senat sprejme sklep z večino
glasov.
8. člen
(poravnava in drugi razlogi za končanje postopka)
(1) Če se udeleženca pred vročitvijo odločbe poravnata,
izda arbiter ali arbitražni senat sklep o končanju arbitražnega
postopka in zapiše poravnavo v obliki odločbe. Take odločbe
arbitru ali arbitražnemu senatu ni treba obrazložiti, sicer pa
zanjo veljajo pravila o odločbi iz te uredbe. Arbiter ali arbitražni senat odkloni zapis poravnave v obliki odločbe, če
ugotovi, da poravnava nasprotuje zakonu, ki ureja avtorsko
in sorodne pravice.
(2) Če udeleženec, ki je dal zahtevo za arbitražni postopek, to umakne ali če postane pred sprejetjem odločbe
nadaljevanje arbitražnega postopka nepotrebno ali nemogoče zaradi razloga, ki ni razlog iz prvega odstavka tega člena,
arbiter ali arbitražni senat o tem obvesti udeleženca in ju
pozove, da se o tem izrečeta v 15 dneh od vročitve poziva.
Po poteku tega roka izda arbiter ali arbitražni senat sklep o
ustavitvi arbitražnega postopka, razen kadar kdo od udeležencev temu ugovarja iz upravičenih razlogov.
(3) Če se udeleženec, ki je zahteval arbitražni postopek,
do konca obravnave odpove arbitražnemu zahtevku, izda
arbiter ali arbitražni senat odločbo, s katero zavrne arbitražni
zahtevek.
(4) Sklep o ustavitvi arbitražnega postopka oziroma
odločbo na podlagi poravnave ali odpovedi zahtevka pošlje
arbiter ali arbitražni senat udeležencema.
(5) Arbiter ali arbitražni senat obvesti urad o izidu postopka.
9. člen
(zaupnost in tajnost arbitražnega postopka)
(1) Vsi, ki so vključeni v arbitražni postopek, zlasti arbitri, udeleženca ter njuni zastopniki in svetovalci, izvedenci,
delavci urada in druge osebe, navzoče na naroku, morajo
spoštovati zaupno naravo arbitražnega postopka in ne smejo
uporabiti ali razkriti tretjemu nobenega podatka, ki se nanaša
na arbitražni postopek ali je bil pridobljen med njim, razen če
se udeleženca in arbitri ne dogovorijo drugače.
(2) O obravnavah se piše zapisnik.
(3) Urad ne sme brez pisnega dovoljenja udeležencev
nikomur razkriti obstoja ali izida arbitražnega postopka. Urad
lahko objavlja podatke o številu in izidu arbitražnih postopkov,
če podatki ne razkrijejo identitete udeležencev ali posebnih
okoliščin primera.
III. STROŠKI POSTOPKA IN NAGRADA ARBITRA
10. člen
(stroški arbitražnega postopka)
(1) Stroški arbitražnega postopka so stroški udeležencev in stroški, ki nastanejo med postopkom ali zaradi njega.
(2) Vsak udeleženec sam poravna svoje stroške, ki jih
ima zaradi arbitražnega postopka.
(3) Udeleženec, ki predlaga izvedbo dokaza, mora založiti denar za njegovo izvedbo.
(4) Udeleženca v enakih delih poravnata stroške, ki
nastanejo med postopkom ali zaradi njega:
– nagrado za arbitra ali arbitražni senat,
– potne in druge razumne stroške arbitra ali arbitražnega senata,
– stroške, potrebne za izvedbo dokazov,
– administrativne stroške.
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(5) Višino nagrade arbitra ali arbitražnega senata ter
način in čas plačila določijo udeleženca in arbiter oziroma
arbitražni senat po posvetu glede na vrednost spora, zahtevnosti primera, čas trajanja postopka in druge posebne
okoliščine primera.
(6) Arbiter ali arbitražni senat z arbitražno odločbo odloči o stroških iz četrtega odstavka tega člena in o tem, ali mora
ob upoštevanju položenega predujma udeleženec drugemu
povrniti ustrezen del plačanih stroškov.
11. člen
(predujem)
(1) Arbiter ali arbitražni senat lahko, potem ko je izbran,
določi znesek predujma za stroške iz četrtega odstavka
prejšnjega člena. Ta znesek mora udeleženec, ki je zahteval
arbitražni postopek, položiti na račun, ki ga določi arbiter ali
arbitražni senat.
(2) Dokler udeleženec, ki je zahteval arbitražni postopek, ne položi predujma, se arbitražni postopek ne nadaljuje.
IV. POGOJI ZA ARBITRA IN SEZNAM ARBITROV
12. člen
(pogoji za arbitra)
(1) Arbiter je lahko oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo
s pravnega, ekonomskega ali drugega ustreznega področja,
vsaj pet let delovnih izkušenj, znanje o avtorskem pravu ter
znanje slovenskega in vsaj enega tujega jezika.
(2) Kandidat za arbitra vloži prijavo pri uradu. Prijavi
mora priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za arbitra.
(3) Urad obvesti kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev, o
razlogih, zaradi katerih ne more biti arbiter.
(4) Prijavljene kandidate, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena, imenuje za arbitra Vlada Republike
Slovenije na predlog ministra, pristojnega za gospodarstvo,
in ministra, pristojnega za kulturo.
(5) Seznam arbitrov se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00713-20/2006/5
Ljubljana, dne 14. junija 2006
EVA 2006-2111-0018
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

2790.

Uredba o pristojbinah Urada Republike
Slovenije za intelektualno lastnino

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo), drugega odstavka 10. člena Zakona o varstvu
topografije polprevodniških vezij (Uradni list RS, št. 7/03
– uradno prečiščeno besedilo in 60/06) in sedmega odstavka
21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
UREDBO
o pristojbinah Urada Republike Slovenije
za intelektualno lastnino
1. člen
(višina pristojbin)
Višina pristojbin, ki se plačujejo za pridobitev in vzdrževanje pravic intelektualne lastnine, je naslednja:
tolarjev
1. PATENT
1.1 Prijavna pristojbina, vključno z veljavnostjo
za prva tri leta
26.400
1.2 Vzdrževanje veljavnosti:
3. leto za evropski patent
7.200
4. leto
8.400
5. leto
10.080
6. leto
12.000
7. leto
14.400
8. leto
16.800
9. leto
19.200
10. leto
26.400
11. leto
37.200
12. leto
48.000
13. leto
56.400
14. leto
66.000
15. leto
74.400
16. leto
93.600
17. leto
122.400
18. leto
157.200
19. leto
208.800
20. leto
264.000
1.3 Dodatne zahteve:
1.3.1 Poprava ali dopolnitev zahteve za priznanje
prednostne pravice
7.200
1.3.2 Vzpostavitev prednostne pravice
10.800
1.3.3 Izdaja ugotovitvene odločbe
20.400
1.3.4 Pridobitev podatkov ali mnenja za izdajo
ugotovitvene odločbe
261.600
1.4 Sporazum o razširitvi evropskih patentov
na Slovenijo oziroma Evropska patentna konvencija
1.4.1 Objava prevoda
24.000
1.4.2 Ponovna objava prevoda
14.400
1.4.3 Sprememba evropske prijave v nacionalno
26.400
2. DODATNI VARSTVENI CERTIFIKAT
2.1 Prijavna pristojbina
2.2 Pristojbine za vzdrževanje veljavnosti:
1. leto
2. leto
3. leto
4. leto
5. leto
3. MODEL
3.1 Prijavna pristojbina, vključno s pristojbino
za vzdrževanje za prvih 5 let
3.1.1 za en videz izdelka
3.1.2 za vsak dodaten videz izdelka pri prijavi,
ki se nanaša na več videzov izdelkov
3.2 Vzdrževanje veljavnosti:
3.2.1 za naslednjih pet let za vsak posamezen
videz izdelka
3.3 Model Skupnosti
3.3.1 Pristojbina za pošiljanje prijave Uradu
za usklajevanje na notranjem trgu
(znamke in modeli) Evropske unije
4. ZNAMKA
4.1 Prijavna pristojbina
4.1.1 za vključno tri razrede
4.1.2 za vsak naslednji razred
4.1.3 za kolektivno znamko do vključno
treh razredov

100.800
408.000
504.000
600.000
720.000
816.000

19.200
15.600
16.800

12.000

24.000
4.800
60.000
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4.1.4 za vsak naslednji razred
12.000
4.2 Pristojbina za registracijo znamke, vključno
z veljavnostjo za prvih 10 let oziroma za obnovo
znamke za 10 let:
4.2.1 za tri razrede
36.000
4.3.2 za vsak naslednji razred
12.000
4.4 Dodatne zahteve:
4.4.1 Razvrstitev ali poprava klasifikacije
(za vsako blago oziroma storitev)
1.200
4.4.2 Ugovor zoper registracijo
18.000
4.5 Mednarodna registracija
4.5.1 Zahteva za mednarodno registracijo
14.400
4.5.2 Ugovor zoper registracijo mednarodne
znamke
20.400
4.6 Znamka Skupnosti
4.6.1 Pristojbina za pošiljanje prijave Uradu
za usklajevanje na notranjem trgu
(znamke in modeli) Evropske unije
12.000
5. TOPOGRAFIJA POLPREVODNIŠKIH VEZIJ
5.1 Pristojbina za registracijo
(vključuje prijavo, vzdrževanje, objavo, listino)

60.000

6. REGISTER
6.1 Vpis vsake spremembe v register
6.2 Vpis delnega prenosa pravice v register

9.600
16.800

7. DRUGE PRISTOJBINE
7.1 Zahteva za nadaljevanje postopka po zamudi
7.2 Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje

24.000
36.000.

2. člen
(mednarodne pristojbine za PCT prijave)
(1) Pristojbina za posredovanje mednarodne patentne
prijave, vložena pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, na podlagi Pogodbe o sodelovanju na področju
patentov (Uradni list RS – MP, št. 19/93), znaša 22.000
tolarjev.
(2) Pristojbine za mednarodno patentno prijavo, ki so
določene v švicarskih frankih ali evrih s Pravilnikom za izvajanje Pogodbe o sodelovanju na področju patentov, se
plačujejo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.
3. člen
(načini plačevanja pristojbin)
(1) Pristojbine iz 1. in 2. člena te uredbe se plačujejo:
– z nakazilom na račun
– s pisnim nalogom za plačilo iz predhodno vplačanih
sredstev na račun (depozit) ali
– v gotovini oziroma z brezgotovinskim plačilom pri
blagajni urada.
(2) Stroške plačevanja z brezgotovinskim plačilom nosi
plačnik.
(3) Pri blagajni urada se lahko plačajo pristojbine v
gotovini v višini do 100.000 tolarjev.
(4) Številka računa za plačilo pristojbin iz 1. člena te
uredbe, odprtega pri Upravi Republike Slovenije za javna
plačila v Ljubljani, je 01100-1000307004.
(5) Številka računa za plačilo pristojbine iz 2. člena te
uredbe, odprtega pri Upravi Republike Slovenije za javna
plačila v Ljubljani, je št. 01100-6300109972.
4. člen
(datum plačila)
(1) Če se pristojbina plača na račun iz četrtega ali petega odstavka prejšnjega člena, se kot datum plačila pristojbine
šteje datum priliva na račun.
(2) Če se pristojbina plača s pisnim nalogom iz druge
alinee prvega odstavka prejšnjega člena, se kot datum plačila šteje datum prejema naloga za plačilo z depozita oziroma,
če ob prejemu naloga na depozitu ne bo dovolj sredstev,
datum priliva manjkajočih sredstev.
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(3) Če se pristojbina plača v gotovini ali z brezgotovinskim plačilom pri blagajni urada, se kot datum plačila pristojbine šteje datum plačila pri blagajni urada.
(4) Ne glede na način plačila mora plačnik nedvoumno
obvestiti urad o namenu plačila oziroma o številki predmeta,
za katerega se plačuje pristojbina, sicer se kot datum plačila
šteje datum, ko urad ugotovi, katera pristojbina in za kateri
predmet je plačana.
5. člen
(pisna zahteva za odprtje depozita)
(1) Urad na podlagi pisne zahteve, ki se pošlje po redni
ali elektronski pošti, odpre depozit. Zahteva za odprtje depozita mora vsebovati:
– navedbo, da se zahteva odprtje depozita,
– številko računa, za katerega se zahteva odprtje depozita,
– podatke o imetniku depozita,
– podatke o pooblaščenih osebah in obsegu pooblastila,
– naslov za komuniciranje (telefon, telefaks, naslov).
(2) Urad obvesti imetnika depozita o odprtju depozita in
o številki, pod katero urad vodi depozit.
6. člen
(vplačevanje na depozit)
Poleg neposrednega vplačila se lahko na depozit s
pisnim nalogom prenesejo tudi vsa sredstva, ki jih je imetnik
depozita vplačal in do katerih urad ni upravičen.
7. člen
(nalog za plačilo z depozita)
(1) Nalog za plačilo z depozita mora vsebovati:
– navedbo, da se za plačilo uporabijo sredstva z depozita,
– podatke o imetniku depozita in številko depozita,
– predmet, znesek in namen plačila,
– podatke o nalogodajalcu in njegov podpis.
(2) Pisni nalog mora biti poslan uradu po pošti, telefaksu
ali elektronski poti.
8. člen
(depozit)
(1) Urad vodi evidenco prilivov na depozit in plačil z
njega ter najmanj enkrat na mesec pošlje imetniku depozita
izpis vseh transakcij na depozitu za obdobje od zadnjega
poslanega izpiska. Imetnik depozita mora o odkritih nepravilnostih nemudoma obvestiti urad.
(2) Sredstva depozita se ne obrestujejo.
(3) Vodenje depozita je brezplačno.
9. člen
(zaprtje depozita)
Depozit se zapre na pisno zahtevo njegovega imetnika
ali po uradni dolžnosti urada. Ob zaprtju se vsa neizkoriščena
sredstva vrnejo imetniku depozita.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– Uredba o pristojbinah za pridobitev in vzdrževanje
pravic industrijske lastnine (Uradni list RS, št. 110/01 in
91/02),
– Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za
intelektualno lastnino za registracijo topografije polprevodniških vezij (Uradni list RS, št. 37/95) in
– Navodilo o načinu plačevanja mednarodnih pristojbin
za mednarodne patentne prijave, vložene na podlagi po-

Stran

6944 /

Št.

65 / 23. 6. 2006

godbe o sodelovanju na področju patentov (PCT) pri Uradu
Republike Slovenije za intelektualno lastnino (Uradni list RS,
št. 108/99).
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati:
– 4. člen Uredbe o izvajanju uredb Sveta (ES) o uvedbi
dodatnega varstvenega certifikata za zdravila in za fitofarmacevtska sredstva (Uradni list RS, št. 56/05).
11. člen
(začetek veljavnost)
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Šifra: 00713-19/2006/9
Ljubljana, dne 14. junija 2006
EVA 2006-2111-0015

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
(odobritev proizvajalca sladkorja)
Če je prošnja popolna in so izpolnjeni vsi predpisani
pogoji, minister izda upravno odločbo o odobritvi proizvajalca
sladkorja.
6. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00715-20/2006/5
Ljubljana, dne 14. junija 2006
EVA 2006-2311-0137
Vlada Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

Janez Janša l.r.
Predsednik

2792.
2791.

Uredba o dodelitvi kvote in odobritvi
proizvajalcev sladkorja

Na podlagi 5. in 6. člena ter v zvezi s 126. členim Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dodelitvi kvote in odobritvi proizvajalcev
sladkorja
1. člen
(področje uporabe)
Ta uredba določa postopek dodelitve kvote za proizvodnjo sladkorja za izvajanje 7. in 17. člena Uredbe Sveta (ES)
št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov
v sektorju sladkorja (UL L št. 58 z dne 28. 2. 2006, str. 1; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 318/2006/ES).
2. člen
(dodelitev kvote)
Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu:
minister), skladno s 7. členom Uredbe 318/2006/ES z odločbo dodeli kvoto za proizvodnjo sladkorja proizvajalcu sladkorja, odobrenemu po postopku, ki ga določa ta uredba.
3. člen
(prošnja za odobritev)
(1) Prošnjo za odobritev proizvajalca za proizvodnjo
sladkorja mora proizvajalec sladkorja poslati na Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). K prošnji je treba priložiti podatek o dnevni zmogljivosti predelave sladkorne pese, podatek o letni
zmogljivosti proizvodnje sladkorja iz sladkorne pese in letno
zmogljivost rafiniranja surovega sladkorja.
(2) Prošnja se lahko pošlje po pošti, po elektronski poti
ali vloži neposredno na ministrstvu.
4. člen
(dopolnitev prošnje)
Če proizvajalec sladkorja odda nepopolno prošnjo,
ga ministrstvo pozove, da prošnjo v treh dneh ustrezno
dopolni.

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega
zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob
desnem drenažnem jarku Ptujskega jezera v
Občini Ptuj

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A,
10/04 – odl. US in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča
na nekaterih zemljiških parcelah ob desnem
drenažnem jarku Ptujskega jezera v Občini Ptuj
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča
na nekaterih zemljiških parcelah na levem bregu desnega
drenažnega jarka Ptujskega jezera v Občini Ptuj.
2. člen
Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu
desnega drenažnega jarka Ptujskega jezera poteka po zemljišču parc. št. 2559/2, k.o. Ptuj, in sega tri metre od zunanje
meje desnega drenažnega jarka Ptujskega jezera, parc. št.
4174, k.o. Ptuj.
3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz
prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster
oziroma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki
urejajo evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-38/2006/5
Ljubljana, dne 14. junija 2006
EVA 2006-2511-0147
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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2793.

Št.

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega
zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob
reki Dravi v Občini Markovci

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A,
10/04 – odl. US in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča
na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Dravi
v Občini Markovci
1. člen
Ta uredba določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča
na nekaterih zemljiških parcelah na levem bregu reke Drave
v Občini Markovci.
2. člen
Zunanja meja priobalnega zemljišča na levem bregu
reke Drave poteka po zemljišču parc. št. 414, k.o. Muretinci, in sega en meter od zunanje meje vodnega zemljišča
reke Drave, parc. št. 514/1, k.o. Muretinci, v območju, ki je
določeno z naslednjimi točkami državnega koordinatnega
sistema:
točka
1
2
3
4
5
6

Y
576748,06
576758,20
576757,09
576742,49
576760,99
576765,44

X
136738,82
136745,62
136747,28
136747,13
136759,53
136752,74

3. člen
Podatek o širini in zunanji meji priobalnega zemljišča iz
prejšnjega člena se vnese kot podatek v zemljiški kataster
oziroma v evidenco pravnih režimov v skladu s predpisi, ki
urejajo evidentiranje nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-39/2006/6
Ljubljana, dne 14. junija 2006
EVA 2006-2511-0145
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

2794.

Uredba o državnem lokacijskem načrtu za
mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi

Na podlagi petega odstavka 10. člena Zakona o ureditvi
določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih
prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 110/02 – ZGO-1) izdaja
Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o državnem lokacijskem načrtu za mednarodni
mejni prehod Središče ob Dravi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za državni lokacijski načrt)
(1) S to uredbo se ob upoštevanju Odloka o strategiji
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04)
sprejme državni lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod
Središče ob Dravi (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski
načrt).
(2) Državni lokacijski načrt je izdelalo podjetje Arcus,
d.o.o., Kranj, pod št. projekta DLN 45/04, v maju 2005.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev prometne infrastrukture, zasnovo projektnih
rešitev objektov in spremljajočih objektov, zasnovo projektnih rešitev za urejanje komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, zasnovo projektnih rešitev za
urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje, rešitve in
ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave in trajnostne
rabe naravnih dobrin ter druge ureditve, rešitve za zaščito
pred nesrečami, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in
izvajalcev, dopustna odstopanja ter nadzor nad izvajanjem
te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane in obrazložene v državnem lokacijskem načrtu, ki je
skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za
okolje in prostor, Direktoratu za prostor, in pri službi, pristojni
za urejanje prostora pri Občini Ormož.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani
trajni objekti in ureditve z vsemi spremljajočimi objekti in
ureditvami, ter parcele oziroma dele parcel, na katerih so
predvidene ureditve za izvedbo državnega lokacijskega načrta, po izvedbi katerih se na njih vzpostavi prejšnje stanje
(območja novogradenj komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih zahteva gradnja mednarodnega
mejnega prehoda Središče ob Dravi (v nadaljnjem besedilu:
MMP Središče ob Dravi).
4. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje obsega naslednje parcele oziroma dele parcel v katastrski občini Središče: 896/3,
903/1,903/2, 904/1, 904/2, 905/4, 905/5, 905/6, 905/7, 905/8,
905/9, 906/3, 906/4, 906/5, 906/6, 907/2, 1016/5, 1016/6,
1016/7, 1016/8, 1016/9, 1016/10, 1016/11, 1016/12, 1017/6,
1017/7, 1017/8, 1017/9, 1018/1, 1019/4, 1019/5, 1060/6,
1060/7, 1060/10, 1060/11, 1061/2, 1075/1, 1088/1, 1089/1,
1096/3, 1096/6, 1097/2, 1102/2, 1103/2, 1114/4, 1114/5,
1115/2, 2104/4 in 2104/5.
(2) Območja prestavitev, odstranitev, novogradenj in
ureditev komunalnih naprav, energetskih naprav ter omrežja
zvez in drugih ureditev, ki jih zahteva gradnja MMP Središče
ob Dravi v katastrski občini Središče:
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a) vodovod:
1258, 1259/2, 1259/3, 1261/2, 1262/1, 1263/2, 1264/1,
1265/2, 1266/1, 1267/2, 1269/1, 1270/2, 1271/2, 1296/4,
1296/5, 1299/2, 1301/2, 1302/4, 1305/4, 1306/2, 1307/2,
1360, 1366/2, 1366/11, 1662, 2104/3, 2106/2, 2107/2 in
2130;
b) električno omrežje – visoka napetost:
1258, 1259/2, 1259/3, 1261/2, 1262/1, 1263/2, 1264/1,
1265/2, 1266/1, 1267/2, 1269/1, 1270/2, 1271/2, 1296/4,
1296/5, 1299/2, 1301/2, 1302/4, 1305/4, 1306/2, 1307/2,
1360, 1366/2, 1366/11, 1662, 2104/3, 2106/2, 2107/2, 2130,
2554 in 2549;
c) telekomunikacijski vodi:
827/2, 2104/1, 2104/3 in 2130;
d) kanalizacija:
1018/2, 1019/2, 2104/5 in 2124.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
5. člen
(funkcija območja)
(1) Ureditveno območje obsega:
– območje MMP Središče ob Dravi z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami,
– območja izključne rabe novih deviacij nadomestnih
poljskih poti,
– območja prestavitev in ureditev infrastrukturnih objektov in naprav.
(2) Funkcionalno ureditev območja MMP Središče ob
Dravi, dimenzije ter umestitev posameznih ureditev in objektov ter njihove označbe s številkami v oklepajih (7., 8., 10.,
11., 13. in 14. člen) prikazuje grafični del državnega lokacijskega načrta.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE
INFRASTRUKTURE
6. člen
(prometne površine)
(1) MMP Središče ob Dravi je postavljen na državni cesti GI-2/1313 Središče ob Dravi – meja Republike Slovenije
z Republiko Hrvaško (v nadaljnjem besedilu: glavna cesta),
neposredno ob državni meji od km 0,0 + 24,00 do km 0,3 +
42,00. Glavna cesta se pred državno mejo razširi v mejni
plato, na katerem poteka potniški in blagovni promet, ob
izstopu iz države in vstopu vanjo, z objekti za mejni nadzor,
tik pred državno mejo se pred obstoječim mostom spet zoži
na obstoječo širino.
(2) Obstoječa glavna cesta širine 7,0 m, ki poteka po
ravnini in v premem poteku, se v območju ploščadi MMP
razširi na širino 80 m v območju parkirišč za tovornjake in na
širino 50 m na območju objekta policije in carine.
(3) Zaradi zaznavanja in preglednosti so deli platoja
MMP Središče ob Dravi kljub administrativni omejitvi hitrosti
projektirani ob upoštevanju računske hitrosti 90 km/h.
(4) Za urejanje prometnega režima se na prometnih
površinah območja MMP Središče ob Dravi namestijo enostranske ali dvostranske dvižne zapornice.
7. člen
(ploščad za pretok potnikov – vstop v državo in izstop
iz države)
Na ploščadi so naslednji objekti:
– ploščad s štirimi voznimi pasovi, od tega dva za avtobuse, za pretok potnikov pod nadstrešnico (9),
– prometni otoki s kabinami policije in carine za nadzor
potniškega in blagovnega prometa,
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– objekt policije in carine (9),
– parkirišče za službena vozila z 10 parkirnimi mesti (2),
– parkirišče za začasno ustavljanje avtobusov (11),
– parkirišče za zaposlene s 24 parkirnimi mesti na pristopni strani ploščadi (3).
8. člen
(ploščad za blagovni promet – izstop iz države)
Na ploščadi so naslednje ureditve in objekti za kontrolo
pretoka blaga s tovornimi vozili:
– parkirišče za tovornjake s 7 parkirnimi mesti (8),
– ploščad z enim voznim pasom in rampo za pregled
vozil pod nadstrešnico (9),
– prometni otok s kabino carine in policije (9),
– prometna ureditev za zavračanje vozil (10).
9. člen
(ploščad za blagovni promet – vstop v državo)
Na ploščadi so naslednji objekti in ureditve za kontrolo
pretoka blaga s tovornimi vozili:
– ploščad z enim voznim pasom, rampo in tehtnico za
pregled vozil pod nadstrešnico objekta policije in carine (4),
– kabina carine in policije na rampi vzdolž osrednjega
objekta policije in carine (4),
– parkirišče za tovornjake z 9 parkirnimi mesti (6),
– javne sanitarije (14),
– objekt carine in špedicije z enim voznim pasom in
rampo s kabino carine za pregled vozil pod nadstrešnico
(5,7).
10. člen
(deviacije poljskih poti)
Za dostop na njivske površine v neposredni okolici
mejnega prehoda sta na severni in južni strani predvideni
deviaciji poljskih poti (12). Na glavno cesto se v km 0,3 +
27,00 m na mestu obstoječega priključka nadaljuje deviacija
poljske poti po severni strani območja mejnega prehoda v
dolžini 317 m. Na južni strani območja mejnega prehoda
poteka deviacija poljske poti v dolžini 334 m. Na glavno cesto se navezujeta zunaj območja mejnega prehoda. Poti sta
makadamski, njuna uporaba je omejena z zapornicami.
11. člen
(prečni prerezi cest)
(1) Prečni prerez glavne ceste pri vstopu v državo in
izstopu iz nje pri objektu policije in carine (1) je 26,50 m, in
sicer:
– vozišče 2 x 3,00 m +3 x 3,50 m,
– otoki 4 x 2,50 m.
(2) Prečni prerez terminala za tovornjake pri vstopu v
državo pri objektu policije in carine (1) je 3,50 m, in sicer:
– vozišče 3,50 m.
(3) Prečni prerez terminala za tovornjake pri vstopu
v državo pri objektu carine in špedicije (5,7) je 5,00 m, in
sicer:
– vozišče 5,00 m.
(4) Prečni prerez parkirišča za tovornjake pri vstopu v
državo in izstopu iz nje (6,8):
– dostopno vozišče 5,00 – 6,00 m,
– vozišče na parkiriščih 2 x 7,50 m,
– parkirišče 16,00 m.
(5) Prečni prerez dovozne ceste k parkirišču za zaposlene (3) je 6,00 m, in sicer:
– vozišče 2 x 3,00 m.
(6) Prečni prerez ceste pri navezavi na državno cesto:
– vozišče 2 x 3,50 m z odstavnim prometnim pasom za
tovorna vozila za dovoz na ploščad širine 3,50 m.
(7) Prečni prerez ceste pri vstopu v državo:
– vozišče 2 x 3,50 m.
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12. člen
(kolesarski in peš promet)
(1) Za kolesarski promet niso predvidene ločene kolesarske steze.
(2) Na območju mejnega prehoda sta po osrednjem
delu in na severni strani ploščadi med objektoma carine in
špedicije ter glavnim objektom policije in carine urejena hodnika za pešce širine 1,50 m.
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(4) Predvideni objekti na območju mejnega prehoda
nimajo kletnih etaž, ki bi se odvodnjavale v zunanjo kanalizacijo preko internih črpališč. Fekalne vode iz objektov na
območju mejnega prehoda (objekt policije in carine ter objekt
carine in špedicije) se vodijo po kanalu fekalne kanalizacije
do biološke čistilne naprave, ki je predvidena za 80 ekoloških
enot. Prečiščena odpadna voda se vodi v potok Zelena.
17. člen
(vodovod in hidrantno omrežje)

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV OBJEKTOV
13. člen
(objekti)
Objekti MMP Središče ob Dravi:
– objekt policije in carine (1), višinski gabarit P + 1,
– nadstrešnica nad ploščadjo kontrole blagovnega prometa pri izstopu iz države (9), minimalna svetla višina nad
koto asfaltiranega vozišča je 5,40 m,
– nadstrešnica nad ploščadjo kontrole blagovnega prometa pri vstopu v državo (4), minimalna svetla višina nad
koto asfaltiranega vozišča je 5,40 m,
– objekt carine in špedicije pri kontroli blagovnega prometa pri vstopu v državo (5,7), višinski gabarit P, z nadstrešnico nad ploščadjo kontrole tovornih vozil, minimalna svetla
višina nad koto asfaltiranega vozišča je 5,40 m,
– transformatorska postaja in agregat (13), višinski gabarit P,
– javne sanitarije (14), višinski gabarit P.
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV SPREMLJAJOČIH
OBJEKTOV
14. člen
(spremljajoči objekti)
(1) Ob vstopu na območje mejnega prehoda je zunaj
ograjenega območja kot sestavni del objekta carinske kontrole blagovnega prometa pri vstopu v državo lociran objekt
špedicije (7).
(2) Ob parkirišču za tovornjake pri vstopu v državo je
lociran objekt javnih sanitarij (14).
VII. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA
UREJANJE KOMUNALNE, ENERGETSKE IN
TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE
15. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa)
Meteorna voda z utrjenih cestnih in parkirnih površin
platoja se vodi po ceveh iz za vodo nepropustnega materiala skozi peskolove v lovilec olj in naprej v ponikovalnico ali
potok Zelena.
16. člen
(kanalizacija)
(1) Predviden je ločen kanalizacijski sistem za odvod
odpadnih voda – posebej za vodo s strešin, posebej za vodo
s ploščadi in cest ter posebej za fekalno vodo.
(2) Meteorna voda z utrjenih površin se vodi po ceveh
iz zanjo nepropustnega materiala skozi peskolove v lovilec
olj in naprej v ponikalnico ali v potok Zelena.
(3) Čista voda s strešin se vodi posebej neposredno v
ponikalnico ali v potok Zelena.

(1) Za oskrbo s sanitarno, pitno in požarno vodo se
območje mejnega prehoda naveže na obstoječ vodovod
premera 180 mm pri tovarni Droga s približno 2200 m dolgim primarnim vodovodom premera 75 mm do vodomernega
jaška.
(2) Potrebne količine požarne vode se zagotovijo z izgradnjo rezervoarja s črpališčem (15) prostornine 108 m3
(Qpož=15 l/s) in priključkom na sanitarno omrežje, ki zagotavlja polnjenje rezervoarja v 24 urah. Območje mejnega
prehoda se zavaruje z zunanjo hidrantno mrežo in nadzemnimi požarnimi hidranti. Notranji hidranti se priključujejo
neposredno na hidrantno mrežo.
18. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Od obstoječe transformatorske postaje Središče
Slog se do območja mejnega prehoda s pravokotnim prebojem pod železniško progo v globini najmanj 1,5 m pod
gornjim robom praga in v dolžini 5,0 m na vsako stran od
osi železniške proge vzdolž južne strani železniške proge z
minimalnim odmikom 8,0 m od poteka njene osi in ob državni
cesti položi nov 20 kV kablovod do nove transformatorske
postaje z vgrajenim transformatorjem moči do 160 kVA, z nizkonapetostno ploščo za javno razsvetljavo. Nizkonapetostni
razvod je predviden do vseh objektov in naprav na območju
mejnega prehoda v ustrezni kabelski kanalizaciji.
(2) Carinski in policijski objekt je opremljen z dizelskim
generatorskim agregatom, s katerim bo mogoče v celoti oskrbovati porabnike ob izpadu električne napetosti.
(3) Osvetlitev ploščadi se izvede s svetilkami z navzdol
usmerjenimi svetlobnimi snopi višine od 10 m do 15 m, ki so
nameščene večinoma na ločilnih otokih.
(4) Predvidena je javna razsvetljava celotnega platoja z
napajanjem s transformatorske postaje.
19. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Od območja obstoječega mejnega prehoda je predvideno podaljšanje zemeljskega kabla v kabelski kanalizaciji,
v katero se položi dvojček kot rezerva za optični kabel.
Kabelska kanalizacija se položi v skupni izkopni jarek s kablovodom visoke napetosti ob državni cesti.
20. člen
(ogrevanje objektov)
(1) Glavni objekt policije in carine se ogreva z utekočinjenim naftnim plinom, ki se hrani v vkopanem rezervoarju
prostornine 2,8 m3.
(2) Ostali objekti se ogrevajo s konvektorskimi električnimi radiatorji.
21. člen
(križanja infrastrukturnih vodov)
Križanja in medsebojni odmiki predvidenih in obstoječih infrastrukturnih vodov se izvedejo v skladu z veljavnimi
standardi.
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VIII. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA
URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO
OBLIKOVANJE
22. člen
(oblikovanje objektov)
(1) Objekti in nadstrešnice imajo jekleno konstrukcijo,
sestavljeno iz vertikalnih stebrov in horizontalnih nosilcev oziroma jeklenih okvirjev, sidranih v armirane betonske temelje.
Ostrešje je konstrukcija jeklenih nosilcev s podkonstrukcijo
za kritino.
(2) Nadtrešnice so ločena konstrukcija. Glavni vhodi
v objekte za zaposlene, uporabnike in neposredni vhodi za
stranke v postopku so s pločnikov ob voznih površinah. Ob
vzdolžnih komunikacijah – hodnikih so nanizane pisarne,
prostori za stranke, skupni prostori za zaposlene, arhivi,
priročna skladišča itn.
(3) Fasade objektov so plašč profiliranih tipskih plošč iz
jeklene, pocinkane, barvane pločevine, zasteklitve in lesenih
oblog.
(4) Strehe so ravne iz profiliranih tipskih plošč iz jeklene,
pocinkane in barvane pločevine.
23. člen
(oblikovanje drugih prostih površin in obcestnega prostora)
(1) Zaradi večje preglednosti in odprtosti prostora se
večji del zelenih površin zaseje s travo.
(2) Posamezne skupine srednje visokih dreves se posadijo kot vodila za orientacijo v prostoru in se izmenjujejo
z izbranimi vrstami skupin zimzelenih grmovnic. Poleg tega
se zasadijo skupine grmovnic, ki cvetijo zgodaj spomladi, in
skupine grmovnic, ki cvetijo pozno v jesen.
(3) Zagotoviti je treba redno vzdrževanje in ohranjanje
oblike zasaditve.
(4) Za preprečitev nenadzorovanega dostopa na območje ploščadi za blagovni promet se postavi varovalna žična
ograja višine 2,0 m, prilagojena poteku prometnih poti in
prometnemu režimu na MMP Središče ob Dravi.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN TRAJNOSTNE RABE
NARAVNIH DOBRIN
24. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Pri gradnji je treba upoštevati naslednje ukrepe za
zmanjšanje vpliva hrupa:
– gradnja naj poteka le podnevi med 7. in 19. uro, ponoči samo zaradi neodložljivih del;
– v skladu z določbami predpisov, ki urejajo emisije
hrupa strojev, je za nove stroje določena maksimalna dovoljena zvočna moč za večino gradbenih strojev v odvisnosti
od čiste instalirane moči. Proizvajalci morajo označiti stroje z
vrednostmi njihove zvočne moči in zagotoviti, da ta vrednost
ni presežena;
– delovne naprave je treba ob neuporabi izklapljati (npr.
daljši postanki tovornjakov, bagerjev ipd.).
(2) Prve meritve hrupa v okolju se opravijo v skladu s
predpisi, ki urejajo hrup, najpozneje v petnajstih mesecih po
začetku obratovanja MMP Središče ob Dravi. Meritve je treba
opraviti v času največjih obremenitev MMP Središče ob Dravi. Nadaljnje spremljanje poteka v odvisnosti od rezultatov
prvih meritev.
25. člen
(varstvo zraka)
(1) Projektant in izvajalec gradbenih del morata zagotoviti, da v okolici gradbišča in pozneje ob obratovanju
objekta ne bodo presežene mejne vrednosti onesnažil v
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zraku. Natančni ukrepi za preprečitev in zmanjšanje onesnaženja zraka morajo biti podrobno opredeljeni v projektni
dokumentaciji.
(2) Potreben je stalen nadzor nad tehnično brezhibnostjo in zagotovitev ustreznega in racionalnega obratovanja
gradbene mehanizacije in drugih transportnih sredstev.
(3) Vse manipulativne površine (vstopna in izstopna ploščad z voznimi pasovi, parkirni prostori) morajo biti utrjene in
morajo omogočati čiščenje ob nezgodah. Brežine morajo biti
ozelenjene. Natančno je treba izdelati tudi načrte za ravnanje
ob nezgodah (razlitja, raztrosi, požari, ipd.).
26. člen
(varstvo voda)
Med gradnjo in obratovanjem je treba zagotoviti nadzor
kakovosti izvedbe in obstojnosti zaščitnih ukrepov v skladu s
poslovnikom, ki ga je treba obvezno pripraviti pred začetkom
gradnje in obratovanja MMP Središče ob Dravi, v katerem
je treba upoštevati tudi vse spremembe projekta, do katerih
lahko pride zaradi nepredvidenih dogodkov med gradnjo.
27. člen
(ohranjanje narave)
Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot ali drugih zavarovanih območij.
28. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
Na območju predvidenega posega ni zavarovanih kulturnih spomenikov oziroma evidentirane kulturne dediščine.
29. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)
Komunalni odpadki na območju mejnega prehoda se
zbirajo v tipskih zabojnikih, ki se redno praznijo, odpadki pa
organizirano odvažajo na komunalno deponijo.
X. DRUGE UREDITVE
30. člen
(deponija viškov materiala)
Z odstranitvijo asfalta obstoječega cestišča bo nastalo
okoli 200 m3 odpadkov bitumenske mešanice, ki se odpelje
na deponijo Cestnega podjetja Maribor.
31. člen
(ravnanje s plodno zemljo)
Plodna zemlja se odgrne in ustrezno skladišči ter uporabi za urejanje zelenih površin.
XI. REŠITVE ZA ZAŠČITO PRED NESREČAMI
32. člen
(zaščita pred požarom)
(1) Požarna varnost objektov na MMP Središče ob Dravi
je zagotovljena z dovozom za interventna vozila po obstoječi
cesti. Izgradnja vodovoda, rezervoarja za požarno vodo in
hidrantnega omrežja pa zagotavlja preskrbo s požarno vodo.
Ob požaru in drugih nesrečah so zagotovljene površine za
varen umik ljudi in živali na utrjene površine ter na površine
v okolici.
(2) Voda za gašenje požara se zagotavlja s hidrantno
mrežo skladno s predpisom, ki ureja tehnične normative za
zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požarov.
(3) Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določbe
predpisa, ki ureja varstvo pred požarom v naravnem okolju.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

65 / 23. 6. 2006 /

Stran

6949

XII. ETAPNOST IZVEDBE

XV. NADZOR

33. člen

37. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za okolje in prostor.

(etape izvajanja)
Gradnja MMP Središče ob Dravi je predvidena v eni
etapi in obsega komunalno opremljanje območja ter izgradnjo platoja MMP Središče ob Dravi z vsemi zunanjimi ureditvami in objekti.
XIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
34. člen
(organizacija gradbišča)
Gradbišče se organizira tako, da se zagotovi dvosmerni
promet na glavni cesti. K načrtu gradbišča in za ureditev obvozov in delnih zapor med gradnjo mora investitor pridobiti
soglasja pristojnih organov in organizacij.
35. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg vseh obveznosti, navedenih v tej uredbi, so obveznosti investitorja in izvajalca med gradnjo in po izgradnji
tudi:
– zagotoviti odvijanje prometa,
– zagotoviti nemotene dovoze in dostope do sosednjih
zemljišč med gradnjo in po izgradnji,
– obnova infrastrukturnih vodov in drugih objektov, če
bodo zaradi gradnje mejnega prehoda zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev poškodovani,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča za varno in nemoteno rabo sosednjih objektov in zemljišč,
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi graditve mejnega prehoda in obratovanja rekonstruirane ceste,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav,
– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču za preprečitev onesnaženja
okolja in voda zaradi transporta, skladiščenja in uporabe
tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma ob nezgodi
zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
XIV. DOPUSTNA ODSTOPANJA
36. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Vse umestitve in dimenzije, navedene v tej uredbi,
se natančneje določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Tlorisne in višinske dimenzije
objektov in ureditev se lahko razlikujejo od opredeljenih za
± 10%.
(2) Pri uresničitvi lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri
nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških,
hidroloških, geomehanskih in drugih razmer najdejo take
rešitve, ki so oblikovno, prometno-tehnično ali okoljevarstveno primernejše ter ne poslabšujejo prostorskih in okoljskih
razmer.
(3) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z njimi morajo
soglašati organi in organizacije, na katere se nanašajo.

XVI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
38. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje
lokacijskega načrta, določenega v 4. členu te uredbe, šteje,
da so spremenjene in dopolnjene prostorske sestavine občinskih prostorskih aktov:
– Dolgoročnega načrta Občine Ormož za obdobje od
1986 – 2000 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 14/86
in 9/90),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega načrta Občine Ormož
v letu 1994 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 27/94 in
33/95, Uradni vestnik Občine Ormož, št. 4/97),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega načrta Občine Ormož
(Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/03),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za južni nižinski del Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož,
št. 8/00).
39. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-35/2006/8
Ljubljana, dne 14. junija 2006
EVA 2006-2511-0127
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

2795.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih
oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah

Na podlagi 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih
in postopkih zadolževanja pravnih oseb
iz 87. člena Zakona o javnih financah
1. člen
V Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih
oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 23/04 in 56/05) se v 1. členu črtajo drugi, tretji in četrti
odstavek.
2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku v točki d) črta besedilo
“poslovni in” ter besedilo “posrednih proračunskih uporabni-
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kov”, za besedo “zadolževanja” pa se doda besedilo “pravnih oseb, ki so na seznamu iz 1. člena te uredbe in hkrati v
skladu s standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev
razvrščene v sektor S 13. DRŽAVA«.
Črta se četrti odstavek.
3. člen
Za 4. členom se dodata nov naslov in 4.a člen, ki se
glasita:
“Postopek zadolžitve s finančnim najemom (lizingom)
4.a člen
(1) Pravna oseba iz točke d) prvega odstavka 3. člena
te uredbe lahko sklene posel finančnega najema v soglasju
z Ministrstvom za finance le, če je taka zadolžitev ugodnejša
od zadolžitve z najemom kredita ali posojila. Za ta namen
mora pravna oseba, ki se zadolžuje s finančnim najemom,
za primerjavo poleg treh veljavnih ponudb za finančni najem
pridobiti tudi tri veljavne ponudbe za zadolžitev z najemom
kredita ali posojila.
(2) Pri zadolžitvi iz tega člena mora pravna oseba iz
točke d) prvega odstavka 3. člena te uredbe upoštevati tudi
2. člen in šesti odstavek 7. člena te uredbe ter obenem dostaviti Ministrstvu za finance poročilo, iz katerega je razvidno,
da je zadolžitev s finančnim najemom ugodnejša od zadolžitve z najemom kredita ali posojila.“.
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2796.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o carinski
službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05 – ZJU-B) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o določitvi izpostav,
kot notranjih organizacijskih enot carinske
službe v Republiki Sloveniji, in njihovem
delovnem področju
1. člen
V Uredbi o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem
delovnem področju (Uradni list RS, št. 45/04, 50/05 in 61/05)
se v 1. členu v 9. točki črta četrta alinea. Dosedanja peta
alinea postane četrta alinea.
2. člen
V 4. členu se v c) točki črta osma alinea. Dosedanja
deveta alinea postane osma alinea.
3. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2006.

4. člen
V prvem odstavku 5. člena se črta točka e).

Šifra: 00712-19/2006/6
Ljubljana, dne 14. junija 2006
EVA 2006-1611-0034

5. člen
V 7. členu se v sedmem odstavku za besedo “vložitve”
doda beseda “popolne” in za besedo “soglasja” besedilo “k
začetku postopka zadolžitve ali soglasja k zadolžitvi”.
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Ministrstvo za finance v postopku izdaje soglasja
preveri tudi izvajanje pravil državnih pomoči.«.

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

6. člen
V 8. členu se v točki b) črta besedilo “v danem roku”.

2797.

7. člen
V 11. členu se črta besedilo “iz 10. člena te uredbe”.
8. člen
Črta se 13. člen.
9. člen
V 20. členu se za besedilom “7. člena” doda besedilo
“, 9. ter 10. členu”, za besedo “uredbe” pa se doda besedilo “, mora pa predložiti Ministrstvu za finance vlogo za
izdajo končnega soglasja ter končno različico pogodbe o
zadolžitvi”.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00712-20/2006/6
Ljubljana, dne 14. junija 2006
EVA 2006-1611-0089
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Uredba o spremembah Uredbe o določitvi
izpostav, kot notranjih organizacijskih enot
carinske službe v Republiki Sloveniji, in
njihovem delovnem področju

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja odpadne embalaže

Na podlagi četrtega odstavka 112. in četrtega odstavka
113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– uradno prečiščeno besedilo in 49/06 – ZMetD) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
nastajanja odpadne embalaže
1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06)
se v 3. členu pika na koncu 6. točke nadomesti s podpičjem
in doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. nevarno blago je blago, katerega prodajna embalaža je v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije, opremljena
z oznako »T«, »T+« ali »N« in ki opozarja končnega uporabnika, da je blago strupeno, zelo strupeno oziroma okolju
nevarno.«.

na«.

2. člen
V 5. členu se v drugem odstavku črta beseda »prav-
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Na koncu tretjega odstavka se pika nadomesti z vejico
in doda besedilo »ali če letna količina embalaže ne presega
10.000 kg in ne gre za prodajno embalažo, v katero je embalirano nevarno blago.«.
3. člen
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka sestavijo osebe iz prejšnjega odstavka obračun okoljske dajatve in
ga predložijo carinskemu organu do 20. julija tekočega leta
za april, maj in junij tekočega leta, do 20. oktobra tekočega
leta za julij, avgust, september tekočega leta, do 20. januarja
tekočega leta za oktober, november in december preteklega
leta in do 20. aprila tekočega leta za januar, februar in marec
tekočega leta.«.

Št.

4
5
6
7

Vrsta embalaže

5. člen
V 9. členu se v četrtem odstavku besedilo »Priloge 4«
nadomesti z besedilom »Priloge 3«.

2

8. člen
V 15. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na število enot obremenitve, ki je določeno v 2. delu priloge 1 te uredbe v preglednici A za plastiko iz
polimerov iz vinil kloridov ali drugih halogeniranih olefinov in
v preglednici B za krožnike ali kozarce za enkratno uporabo,
škatle za hrano, vrečke za sendviče ali vrečke za polnjenje
ali ovijanje blaga ter folije za hrano iz plastike iz polimerov iz
vinil kloridov ali drugih halogeniranih olefinov, je število enot
obremenitve za 1 kg embalaže iz plastike iz vinil kloridov ali
drugih halogeniranih olefinov v letu 2006, 2007, 2008, 2009
in v letu 2010 enako 1.«.
9. člen
V prilogi 1 se v 2. delu besedilo spremeni tako, da se
glasi:
»A) Enote obremenitve za posamezno vrsto embalaže

1
2
3

Število
Vrsta embalaže
EO/kg
Papir, karton in lepenka
1
Plastika: polimeri iz vinil kloridov ali drugih
halogeniranih olefinov
1.500
Plastika iz drugih snovi
1

Les, palete, zabojaste palete in druge
nakladalne plošče iz lesa, druga lesena
embalaža in njeni deli
Kovine: pločevinke in druge oblike
embalaže
Steklo
Keramika, tekstil, pluta, slama in drugi
materiali biološkega izvora

6951

1
1
1
1

B) Enote obremenitve za predmete iz 1. dela te priloge

1

7. člen
V 13. členu se v prvem odstavku v četrti alinei pika nadomesti z vejico in doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– ne razpolaga z dokumenti, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske dajatve.«.
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Embalaža iz sestavljenih materialov se razvrsti v tisto vrsto embalaže iz preglednice A, ki je glede na količino materiala
prevladujoča

4. člen
V 8. členu se pika nadomesti z vejico in doda besedilo
»oziroma carinski predpisi in predpisi, ki urejajo carinsko
službo.«.

6. člen
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(1) Do vračila okoljske dajatve, vplačane za seštevek
enot obremenitve, je upravičena oseba, ki embalažo ali embalirano blago, za katero je bila okoljska dajatev plačana,
iznese v drugo državo članico ali jih izvozi iz območja EU.«.
V drugem odstavku se na koncu prvega stavka pika
nadomesti z vejico in doda besedilo »in je bila embalaža oziroma embalirano blago izneseno iz ozemlja RS ali izvoženo
iz območja EU.«.
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3

4

Število
EO/kg

Krožnik ali kozarec za enkratno uporabo,
škatla za hrano, vrečka za sendviče ali
vrečka za polnjenje ali ovijanje blaga iz
papirja
Krožnik ali kozarec za enkratno uporabo,
škatla za hrano, vrečka za sendviče ali
vrečka za polnjenje ali ovijanje blaga ter
folije za hrano iz plastike: polimeri iz vinil
kloridov ali drugih halogeniranih olefinov
Krožnik ali kozarec za enkratno uporabo,
škatla za hrano, vrečka za sendviče ali
vrečka za polnjenje ali ovijanje blaga ter
folije za hrano iz plastike iz drugih snovi
Embalaža iz 1., 2. in 3. vrstice te tabele iz
drugih materialov

1

1.500

1
1
«.

10. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2006.
Št. 00719-36/2006/5
Ljubljana, dne 14. junija 2006
EVA 2006-2511-0115
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

2798.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja odpadne električne in
elektronske opreme

Na podlagi četrtega odstavka 112. in četrtega odstavka
113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– uradno prečiščeno besedilo in 49/06 – ZMetD) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
nastajanja odpadne električne
in elektronske opreme
1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja odpadne elektronske in električne opreme
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(Uradni list RS, št. 32/06) se v 5. členu v drugem odstavku
črta beseda »pravna«.

obliki pa objavijo na intranetnem portalu Pravnoinformacijskega centra pri Vrhovnem državnem tožilstvu.«.

2. člen
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka sestavijo osebe iz prejšnjega odstavka obračun okoljske dajatve in
ga predložijo carinskemu organu do 20. julija tekočega leta
za april, maj in junij tekočega leta, do 20. oktobra tekočega
leta za julij, avgust, september tekočega leta, do 20. januarja
tekočega leta za oktober, november in december preteklega
leta in do 20. aprila tekočega leta za januar, februar in marec
tekočega leta.«.

2. člen
Na koncu tretjega odstavka 20. člena se pred piko vstavi besedilo »ter da ne škoduje interesom postopka«.

3. člen
V 8. členu se na koncu odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »oziroma carinski predpisi in predpisi, ki
urejajo carinsko službo.«.
4. člen
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(1) Do vračila okoljske dajatve, vplačane za seštevek
enot obremenitve, je upravičena oseba, ki EE opremo, za
katero je bila okoljska dajatev plačana, iznese v drugo državo
članico EU ali jo izvozi.«.
V drugem odstavku se na koncu prvega stavka pika
nadomesti z vejico in doda besedilo »in je bila električna in
elektronska oprema iznesena iz ozemlja RS ali izvožena iz
območja EU.«.
5. člen
V 13. členu se v prvem odstavku v četrti alinei pika nadomesti z vejico in doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– ne razpolaga z dokumenti, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske dajatve.«.
6. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2006.
Št. 00719-37/2006/5
Ljubljana, dne 14. junija 2006
EVA 2006-2511-0119
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2799.

Spremembe in dopolnitve Državnotožilskega
reda

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja minister za pravosodje na predlog generalne
državne tožilke Republike Slovenije z dne 5. 5. 2006

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Državnotožilskega reda
1. člen
V Državnotožilskem redu (Uradni list RS, št. 109/04) se
na koncu prvega odstavka 14. člena doda nov stavek, ki se
glasi: »Tožilska obvestila se izdajo v pisni obliki, v elektronski

3. člen
V 24. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) O posredovanju podatkov in vpogledu v spise ali
drugo dokumentacijo ter dovoljenih preslikavah iz četrtega,
petega in šestega odstavka tega člena se v spisu napravi
kratek uradni zaznamek z navedbo osebe, kateri so bili podatki posredovani oziroma je bil dovoljen vpogled ali preslikava, datum zaznamka in podpis pristojne osebe državnega
tožilstva.«

si:

4. člen
Drugi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se gla-

»(2) Višina dodatka iz prejšnjega odstavka se določi v
skladu s predpisi, ki urejajo plačo državnih tožilcev in pomočnikov oziroma javnih uslužbencev državnega tožilstva.«
Tretji odstavek se črta.
5. člen
V prvem odstavku 41. člena se besedilo »določene v
prilogi DTR« nadomesti z besedilom »ki jih določi generalni
državni tožilec«.
6. člen
Na koncu prvega odstavka 53. člena se pred piko vstavi
besedilo »oziroma notranje organizacijske enote«.
7. člen
V prvem odstavku 54. člena se za besedo »oddelke«
doda besedilo »oziroma notranje organizacijske enote«.
V drugem odstavku se za besedo »oddelke« doda besedilo »oziroma notranje organizacijske enote«.
8. člen
V 55. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Zadeve državnotožilske uprave lahko vodja državnega tožilstva obravnava tudi na ožjem kolegiju, katerega
člani so namestnik vodje in vodje oddelkov ter notranjih
organizacijskih enot državnega tožilstva.«
9. člen
V prvem odstavku 74. člena se za besedo »oddelke«
doda besedilo: »oziroma notranje organizacijske enote«, za
besedo »oddelkov« pa doda besedilo »oziroma notranjih
organizacijskih enot«.
10. člen
Besedilo tretjega odstavka 82. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»(3) Če so bila opravljena posamezna preiskovalna
dejanja, pri katerih je bil osumljenec navzoč, je treba o zavrženju ovadbe obvestiti tudi njega.«
11. člen
Za 84. členom se dodata nova 84. a in 84.b člen, ki se
glasita:
»84.a člen
(1) Vodja državnega tožilstva je dolžan zadeve posebej
hudih kaznivih dejanj, zadeve ki so širšega javnega pomena,
ki imajo posebno odmevnost, pri katerih so nejasna temeljna
pravna vprašanja kazenskega pregona, ali so pomembne
za državnotožilsko, kazensko sodno prakso in drugo sodno
prakso označiti kot posebej pomembne.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Zadeve iz prejšnjega odstavka vodja tožilstva označi
po uradni dolžnosti ali na pobudo državnega tožilca, ki jih
obravnava, že ob prejemu spisa, lahko pa tudi kasneje, če se
med postopkom pokaže, da gre za take zadeve.
(3) Označitev se napravi z rdečima črkama »PP« na prvi
strani ovitka spisa in z vpisom teh črk v opombe vpisnika.
84.b člen
(1) V zadevah iz prejšnjega člena mora državni tožilec
pred odločitvijo o zavrženju ovadbe, o odstopu od kazenskega pregona, o umiku pritožbe oziroma odločitvi, da se
pritožba ne vloži ter odločitvi, da se zadeva označi kot rešena
in vloži (»ad acta«) osnutek svojega akta oziroma zapisa
odredbe v dnevniku predložiti na vpogled vodji državnega
tožilstva.
(2) Državni tožilec lahko akt iz prejšnjega odstavka izda,
vloži oziroma izvrši šele potem, ko je vodja s podpisom na
osnutku in v dnevniku označil, da je osnutek pregledal.
(3) Vpisničar ne sme izvršiti odredbe državnega tožilca
iz prvega odstavka tega člena dokler na osnutku in v vpisniku
ni podpisa vodje tožilstva iz prejšnjega odstavka.«
12. člen
V 86. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti
odstavek, ki se glasi:
»(5) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za
zadeve iz 84.a člena, ki so bile vodji tožilstva predložene na
vpogled po 84. b členu tega Državnotožilskega reda.«
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
13. člen
V drugem odstavku 92. člena se za besedo »poravnavanja« doda besedilo »in priznane nagrade ter posebnih
stroškov poravnalca«.
14. člen
V prvem odstavku 145. člena se besedilo »ali na domu«
nadomesti z besedilom »ali kot stalno pripravljenost zaradi
zagotavljanja možnosti prihoda na delovno mesto«.
V drugem odstavku se besedilo »na domu« nadomesti z
besedilom »stalna pripravljenost zaradi zagotovitve možnosti
prihoda na delovno mesto«, besedilo »če vodja državnega
tožilstva« pa nadomesti z besedilom »če vodja državnega
tožilstva s soglasjem generalnega državnega tožilca«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti
odstavek, ki se glasita:
»(3) Ure dejanskega opravljanja dela (usmerjanje predkazenskega postopka, udeležba pri procesnih dejanjih in
drugih opravilih predkazenskega ali kazenskega postopka
ter drugih nujnih dejanjih, ki so določena z zakonom) v času
stalne pripravljenosti zaradi zagotavljanja možnosti prihoda
na delovno mesto, se evidentirajo v vpisnikih in evidencah
predkazenskega postopka in dežurne službe državnega tožilstva.
(4) V vpisnikih in evidencah iz prejšnjega odstavka se
posebej evidentirajo tudi, v času stalne pripravljenosti oziroma v času dežurstva, dejansko opravljene ure dela za katere
državnemu tožilcu oziroma javnemu uslužbencu državnega
tožilstva pripada dodatek po zakonu o državnem tožilstvu.«
15. člen
V tretjem odstavku 146. člena se za besedo »preiskovalnega« dodata besedi »oziroma pritožbenega«.
16. člen
V drugem odstavku 157. člena se za besedo »center«
doda besedilo »v okviru nalog določenih z zakonom o državnem tožilstvu«.
Na koncu drugega odstavka se pika nadomesti z vejico
in dodata novi četrta in peta alinea, ki se glasita:
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– »povezovanje in usklajevanje informacijskih tokov
državnega tožilstva z drugimi informacijskimi sistemi na kazenskem področju, in
– tekoče delovanje informacijskega sistema vseh državnih tožilstev.«

si:

17. člen
Prvi odstavek 158. člena se spremeni tako, da se gla-

»(1) Pravno informacijski center vodi državni tožilec,
katerega z letnim razporedom imenuje generalni državni
tožilec.«
Na koncu drugega odstavka se pred piko vstavi besedilo »ter opravlja druge naloge določene z zakonom o
državnem tožilstvu«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V pravno informacijski center se zaradi izvrševanja
njegovih nalog razporedijo dodeljeni državni tožilci, uradniki,
strokovno-tehnični javni uslužbenci in zunanji strokovnjaki
računalniške stroke.«
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki
se glasi:
»(4) Vodje okrožnih državnih tožilstev določijo državnega tožilca ali pomočnika državnega tožilca, ki na državnem
tožilstvu skrbi za usklajevanje izvrševanja nalog s pravno
informacijskim centrom pri Vrhovnem državnem tožilstvu.«
18. člen
V 160. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pravno informacijski center sprotno ureja portal
pravno informacijskega sistema Vrhovnega državnega tožilstva na katerem se s sodelovanjem strokovnega centra
interno objavljajo obvestila, poročila, stališča in gradiva ter
sporočila s strokovnimi vsebinami za delo državnih tožilcev
(Intranet).«
19. člen
161. člen se spremeni tako, da se glasi:
»161. člen
(1) Strokovni center pri Vrhovnem državnem tožilstvu
skrbi za zagotavljanje potrebne strokovne pomoči za strokovno in učinkovito delovanje državnih tožilcev, za pripravo
in izvajanje izobraževanja ter za zagotavljanje strokovnih
podlag za mednarodno državno tožilsko sodelovanje.
(2) Strokovni center vodi vrhovni državni tožilec, katerega z letnim razporedom imenuje generalni državni tožilec.
(3) Naloge iz pristojnosti strokovnega centra opravljajo
razporejeni in dodeljeni državni tožilci, uradniki, zaposleni
ali zunanji strokovnjaki. Zunanji strokovnjaki se trajno ali občasno vključujejo iz tistih pravnih področij, katerih znanja so
v večjem obsegu potrebna za učinkovito izvajanje pregona
posameznih kaznivih dejanj. Delo strokovnjakov usklajuje in
nadzoruje vodja strokovnega centra.«
20. člen
162. člen se spremeni tako, da se glasi:
»162. člen
(1) Strokovni center zagotavlja vsem državnim tožilstvom in državnim tožilcem:
– vodenje evidenc, pridobivanje podatkov in obveščanje
državnih tožilcev o strokovnjakih s področja davčne, finančne, računovodske in drugih strok, ki so potrebne za strokovno
in učinkovito delovanje,
– izbor najustreznejšega strokovnjaka za posamezno
zadevo po zaprosilu ali potrebi državnega tožilstva,
– usklajevanje dela med strokovnjakom in državnim
tožilcem.
(2) Pri zagotavljanju podlag za delo zunanjih strokovnjakov vodja strokovnega centra sodeluje z vodji oddelkov,
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generalnim sekretarjem Vrhovnega državnega tožilstva in
vodjo skupne računovodsko-finančne službe.«
21. člen
V 175. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Istovrstne zadeve se po vnaprej pripravljenem navodilu lahko vodijo pod eno zaporedno številko, pri čemer se
vsaki na novo vpisani zadevi doda zaporedna številka znotraj
enotnega vpisa (številka podspisa).«
22. člen
V 183. členu se oznaka »Ut-I« nadomesti z oznako
»Ktpr«.
Za besedilom »Ut-I – prekrški: pobude za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti;« se vstavi besedilo »Kto – kazenske zadeve: zahteve za varstvo zakonitosti, ki so jih vložili
drugi in zahteve za izredno omilitev kazni;«.
Pri oznaki »Ktr – kazenske zadeve:« se črta besedilo:
»zahteve za varstvo zakonitosti, ki so jih vložili drugi, izredne
omilitve kazni,«.
23. člen
V prvem odstavku 184. člena se besedilo: »Tpp – obvestila, predlogi, tožilska opravila, usmeritve in ukrepi v
predkazenskem postopku;« nadomesti z besedilom: »Tpp
– obvestila, predlogi, tožilska opravila, usmeritve in ukrepi
v predkazenskem postopku, pri čemer se interne, zaupne,
tajne in strogo tajne zadeve posebej označi z »I«, »Z«, »T«
in »St«;«.
24. člen
Za 185. členom se doda nov 185.a člen, ki se glasi:
»185.a člen
(1) Zadeve označene z »I«, »Z«, »T« in »St« morajo biti
v računalniško vodenih vpisnikih ustrezno zavarovane, tako
da so dostopne le pooblaščenim osebam.
(2) Če tehnična podpora ne omogoča vodenja vpisnikov
na način iz prejšnjega odstavka, se navedene zadeve računalniško vodijo v ločenih zbirnih spisih, ali na podlagi vpisa
zbirnega spisa v ločenih knjižnih vpisnikih.«
25. člen
Te Spremembe in dopolnitve Državnotožilskega reda
začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo 1. septembra
2006, razen določb 22. in 23. člena, ki se začnejo uporabljati
1. januarja 2007.
Št. 007-100/2006
Ljubljana, dne 15. junija 2006
EVA 2006-2011-0057
dr. Lovro Šturm l.r
Minister
za pravosodje

2800.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti
in zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih
za dela pri raziskovanju in izkoriščanju
mineralnih surovin pod zemljo

Na podlagi prvega in drugega odstavka 42. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja minister za gospodarstvo v soglasju z mini
strom za delo, družino in socialne zadeve

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja
pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri
raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin
pod zemljo
1. člen
V Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo (Uradni list
RS, št. 68/03 in 83/03 – popr.) se v 1. členu doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije
prenaša Direktiva 92/104/EGS z dne 3. decembra 1992 o
minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in zdravja delavcev v dejavnostih površinskega in podzemnega pridobivanja
rudnin (dvanajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1)
Direktive 89/391/EGS) (UL L št. 404 z dne 31. 12. 1992, str.
10).«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V 7. členu dosedanji prvi odstavek postane drugi in
dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 77. člena se za besedo »drsenju«
doda vejica, črta beseda »in« in doda besedilo »delovni
prostor pa«, beseda »izolirana« se nadomesti z besedo
»izoliran«.
4. člen
V 80. členu se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»Na lahko dostopnem in vidnem mestu morajo vrata
imeti napravo za zaustavitev v sili, narejena morajo biti tako,
da ob izpadu energije omogočajo ročno odpiranje, če se ne
odprejo samodejno.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št: 007-106/2005
Ljubljana, dne 29. maja 2006
EVA 2006-2111-0086
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
Soglašam!
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

2801.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti
in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela
pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih
surovin na površinskih kopih

Na podlagi prvega in drugega odstavka 42. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja minister za gospodarstvo v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja
pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri
raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin
na površinskih kopih
1. člen
V Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju
in izkoriščanju mineralnih surovin na površinskih kopih (Uradni list RS, št. 68/03 in 83/03 – popr.) se v 1. členu doda nov
drugi odstavek, ki se glasi:
»S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije
prenaša Direktiva 92/104/EGS z dne 3. decembra 1992 o
minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in zdravja delavcev v dejavnostih površinskega in podzemnega pridobivanja
rudnin (dvanajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1)
Direktive 89/391/EGS) (UL L št. 404 z dne 31. 12. 1992,
str. 10).«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V 6. členu dosedanji četrti odstavek postane prvi odstavek, dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek pa postanejo
drugi, tretji in četrti odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 76. člena se za besedo »drsenju«
doda vejica, črta beseda »in« in doda besedilo »delovni
prostor pa«, beseda »izolirana« se nadomesti z besedo
»izoliran«.
4. člen
V 79. člen se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»Na lahko dostopnem in vidnem mestu morajo vrata
imeti napravo za zaustavitev v sili, narejena morajo biti tako,
da ob izpadu energije omogočajo ročno odpiranje, če se ne
odprejo samodejno.«
5. člen
V tretjem odstavku 81. člena se za piko doda stavek:
»Za zaščito nekadilcev je treba izvesti primerne ukrepe.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št: 007-106/2005
Ljubljana, dne 29. maja 2006
EVA 2006-2111-0087

mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

Soglašam!
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

Št.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti
in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela
pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih
surovin z globinskim vrtanjem

Na podlagi prvega in drugega odstavka 42. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja minister za gospodarstvo v soglasju z mini
strom za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja
pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri
raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin
z globinskim vrtanjem
1. člen
V Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju
in izkoriščanju mineralnih surovin z globinskim vrtanjem (Uradni list RS, št. 68/03 in 83/03 – popr.) se v 1. členu doda nov
tretji odstavek, ki se glasi:
»S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije
prenaša Direktiva Sveta 92/91 EGS z dne 3. novembra 1992
o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in zdravja pri
delu za delavce v dejavnostih pridobivanja rudnin z vrtanjem
(enajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive
89/391/EGS) (UL L št. 348 z dne 28. 11. 1992, str. 9).«
2. člen
V 6. členu dosedanji prvi odstavek postane drugi in
dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 47. člena se za besedo »električna«
dodata besedi »ali strojna«, beseda »nahaja« pa se nadomesti z besedo »nahajata«.
4. člen
Prvi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Tehnični vodja izvajalca rudarskih del mora zagotoviti sistematično vzdrževanje, pregledovanje in preskušanje
strojne in električne opreme ter naprav, za kar sprejme delovna navodila v pisni obliki.«
5. člen
Za drugim odstavkom 58. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V primerih iz drugega odstavka mora biti na delovišču
prisotno zadostno število delavcev, ki so usposobljeni za
uporabo osebne varovalne opreme, ki mora biti ustrezno
shranjena in vzdrževana.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
6. člen
Za petim odstavkom 83. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Kadar so prostori, v katerih so prhe in umivalniki ločeni
od garderob, mora biti mogoča komunikacija med njimi.«
7. člen
Za četrtim odstavkom 85. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Oprema za prvo pomoč mora ustrezati vrsti opravljene
dejavnosti. Zagotovljen mora biti eden ali več prostorov za
prvo pomoč. V teh prostorih morajo biti obešena jasno vidna
navodila za prvo pomoč ob poškodbah.«
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8. člen
V drugem stavku 88. člena se besedi »istem delovišču«
nadomestita z besedama »različnih deloviščih«.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št: 007-106/2005
Ljubljana, dne 29. maja 2006
EVA 2006-2111-0088
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
Soglašam!
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

2803.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o živilih za posebne prehranske
namene

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v
stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ)
izdaja minister za zdravje

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
V Prilogi II se, skladno s Prilogo Direktive Komisije
2006/34/ES z dne 21. marca 2006 o spremembi Priloge k
Direktivi 2001/15/ES glede vključitve nekaterih snovi (UL L
št. 83 z dne 22.3.2006, str. 14):
– v 1. kategoriji »VITAMINI« naslov »FOLNA KISLINA«
nadomesti z besedo »FOLAT« in doda nova vrstica, ki se
glasi:
»
– kalcijev L-metilfolat

2. člen
V 8. členu se v 2. točki prvega odstavka za besedo
»prometu« beseda »ali« nadomesti z besedo »in«, za besedo »proizvajalca« pa se doda vejica in besedilo »če je to
potrebno«.
3. člen
V Prilogi I se pod A) v 1. in 2. točki črtata besedili v
oklepaju.

«

– v 2. kategoriji »MINERALI« za naslovom »MAGNEZIJ«
doda nova vrstica, ki se glasi:
»

– magnezijev L-aspartat

x

«

– v 2. kategoriji »MINERALI« za naslovom »ŽELEZO«
doda nova vrstica, ki se glasi:

– železov bis glicinat

x

«.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-19/2006
Ljubljana, dne 7. junija 2006
EVA 2006-2711-0009
Andrej Bručan l.r
Minister
za zdravje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o živilih
za posebne prehranske namene
1. člen
V Pravilniku o živilih za posebne prehranske namene
(Uradni list RS, št. 46/02, 117/02, 42/03 in 41/04) se besedilo 1. člena nadomesti z naslednjim besedilom:
''Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 89/398/EGS z
dne 3. maja 1989 o približevanju zakonodaje držav članic,
ki se nanaša na živila za posebne prehranske namene (UL
L št. 186 z dne 30. 6. 1989, str. 27, z vsemi spremembami)
in Direktivo Komisije 2001/15/ES z dne 15. februarja 2001 o
snoveh, ki so lahko dodane za posebne prehranske namene
v živilih za posebne prehranske namene (UL L št. 52 z dne
22. 2. 2001, str. 19, z vsemi spremembami; v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 2001/15/ES).
Ta pravilnik se ne uporablja za izdelke na osnovi hranilnih snovi, ki se uporabljajo kot dopolnila dnevni prehrani.«.

x

2804.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi
delovnih mest direktorjev s področja visokega
šolstva, znanosti in tehnologije v plačne
razrede znotraj razponov plačnih razredov

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 93/05), za
izvajanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter
3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06 in 46/06),
izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih
mest direktorjev s področja visokega šolstva,
znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj
razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne
razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št.
106/05 in 20/06) se v drugem odstavku 2. člena besedilo:

Uradni list Republike Slovenije
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Dejavnost: VISOKO ŠOLSTVO IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Tip osebe javnega prava: članica univerze oziroma druga članica univerze
Razpon plačnega razreda: 49-55
ŠIFRA
PU
63126
66150
66150
66150
66150
66150
66150
66150
66150
70629
70637
70645
70670
70688
70696
70700
70726
70734
70742
70750
70769
70777
70785
70793
70807
70815
70823
70831
70840
70858
70866
70874
70882
70890
70904
70904
70904
70904
70904
70904
70904

NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA
UNIVERZA V MARIBORU, ŠTUDENTSKI DOMOVI
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
Koper
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper
Univerza na Primorskem, Turistica - Visoka šola za turizem
Portorož
Univerza na Primorskem, Visoka šola za zdravstvo Izola
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče
Koper
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in
tehnične vede Koper
Univerza na Primorskem, Študentski domovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO
UNIVERZA V LJUBLJANI,FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA V
LJUBLJANI
UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLASBO
UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO
UMETNOST
UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE,
RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA
Univerza v Ljubljani, TEOLOŠKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN
KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO
UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA
FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA
ELEKTROTEHNIKO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO
IN INFORMATIKO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
IN GEODEZIJO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN
FIZIKO
Univerza v Mariboru, Ekonomsko - poslovna fakulteta
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta

ŠIFRA
DM
B019303
B019303

IME DELOVNEGA
MESTA
Dekan/direktor ČUDČU
Dekan/direktor ČUDČU

PLAČNI
RAZRED
51
51

B019303
B019303
B019303

Dekan/direktor ČUDČU
Dekan/direktor ČUDČU
Dekan/direktor ČUDČU

52
51
52

B019303
B019303

Dekan/direktor ČUDČU
Dekan/direktor ČUDČU

51
52

B019303

Dekan/direktor ČUDČU

51

B019303
B019303
B019303
B019303
B019303

Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor

ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU

49
54
52
53
53

B019303
B019303

Dekan/direktor ČUDČU
Dekan/direktor ČUDČU

52
52

B019303

Dekan/direktor ČUDČU

52

B019303
B019303
B019303
B019303
B019303
B019303
B019303
B019303

Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor

ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU

54
53
55
54
53
51
52
54

B019303
B019303

Dekan/direktor ČUDČU
Dekan/direktor ČUDČU

53
54

B019303
B019303
B019303
B019303
B019303

Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor

ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU

54
55
54
54
54

B019303

Dekan/direktor ČUDČU

53

B019303

Dekan/direktor ČUDČU

54

B019303

Dekan/direktor ČUDČU

53

B019303
B019303

Dekan/direktor ČUDČU
Dekan/direktor ČUDČU

53
54

B019303
B019303

Dekan/direktor ČUDČU
Dekan/direktor ČUDČU

52
52

B019303
B019303
B019303

Dekan/direktor ČUDČU
Dekan/direktor ČUDČU
Dekan/direktor ČUDČU

53
54
54
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ŠIFRA
PU
70904
70904
70904
70904
70904
70904
70920
72079
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NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo
Univerza v Mariboru, Visoka zdravstvena šola
Univerza v Mariboru, Fakulteta za policijsko - varnostne vede
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN
PROMET
UNIVERZA V MARIBORU, UNIVERZITETNA KNJIŽNICA
MARIBOR

Uradni list Republike Slovenije
ŠIFRA
DM
B019303
B019303
B019303
B019303
B019303
B019303
B019303

IME DELOVNEGA
MESTA
Dekan/direktor ČUDČU
Dekan/direktor ČUDČU
Dekan/direktor ČUDČU
Dekan/direktor ČUDČU
Dekan/direktor ČUDČU
Dekan/direktor ČUDČU
Dekan/direktor ČUDČU

PLAČNI
RAZRED
52
52
52
51
51
51
53

B019303

Dekan/direktor ČUDČU

52

ŠIFRA
DM
B019303
B019303

IME DELOVNEGA
MESTA
Dekan/direktor ČUDČU
Dekan/direktor ČUDČU

PLAČNI
RAZRED
52
52

B019303
B019303
B019303

Dekan/direktor ČUDČU
Dekan/direktor ČUDČU
Dekan/direktor ČUDČU

53
52
53

B019303
B019303

Dekan/direktor ČUDČU
Dekan/direktor ČUDČU

52
53

B019303

Dekan/direktor ČUDČU

52

B019303
B019303
B019303
B019303
B019303

Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor

ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU

50
55
53
54
54

B019303
B019303

Dekan/direktor ČUDČU
Dekan/direktor ČUDČU

53
53

B019303

Dekan/direktor ČUDČU

53

B019303
B019303
B019303
B019303
B019303
B019303
B019303
B019303

Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor

ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU

55
54
56
55
54
52
53
55

B019303
B019303

Dekan/direktor ČUDČU
Dekan/direktor ČUDČU

54
55

B019303
B019303
B019303
B019303
B019303

Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor

55
56
55
55
55

nadomesti z besedilom:
Dejavnost: VISOKO ŠOLSTVO IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Tip osebe javnega prava: članica univerze oziroma druga članica univerze
Razpon plačnega razreda: 50-56

ŠIFRA NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA
PU
63126 UNIVERZA V MARIBORU, ŠTUDENTSKI DOMOVI
66150 Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
Koper
66150 Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper
66150 Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper
66150 Univerza na Primorskem, Turistica - Visoka šola za turizem
Portorož
66150 Univerza na Primorskem, Visoka šola za zdravstvo Izola
66150 Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče
Koper
66150 Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in
tehnične vede Koper
66150 Univerza na Primorskem, Študentski domovi
70629 UNIVERZA V LJUBLJANI, VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO
70637 UNIVERZA V LJUBLJANI,FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
70645 UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO
70670 UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA V
LJUBLJANI
70688 UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLASBO
70696 UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO
UMETNOST
70700 UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE,
RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
70726 UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA
70734 UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA
70742 UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
70750 UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
70769 UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA
70777 Univerza v Ljubljani, TEOLOŠKA FAKULTETA
70785 UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
70793 UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN
KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
70807 UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO
70815 UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA
FAKULTETA
70823 UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
70831 UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
70840 UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT
70858 UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA
70866 UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA
ELEKTROTEHNIKO

ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ŠIFRA NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA
PU
70874 UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO
IN INFORMATIKO
70882 UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO
IN GEODEZIJO
70890 UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN
FIZIKO
70904 Univerza v Mariboru, Ekonomsko - poslovna fakulteta
70904 Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo
in informatiko
70904 Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo
70904 Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo
70904 Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede
70904 Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
70904 Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta
70904 Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta
70904 Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo
70904 Univerza v Mariboru, Visoka zdravstvena šola
70904 Univerza v Mariboru, Fakulteta za policijsko - varnostne vede
70904 Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
70904 Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko
70920 UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN
PROMET
72079 UNIVERZA V MARIBORU, UNIVERZITETNA KNJIŽNICA
MARIBOR

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0071-7/2005/38
Ljubljana, dne 14. junija 2006
EVA 2006-3211-0071
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo
znanost in tehnologijo

2805.

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena Stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 9/94 – odl. US, 21/94, 29/95
– ZPDF, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 1/00, 22/00
– ZJS, 87/02 – SPZ, 29/03 – odl. US in 69/03 – SZ-1) v zvezi
s 196. členom Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
69/03, 18/04 – ZVKSES in 47/06 – ZEN) izdaja minister za
okolje in prostor
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ŠIFRA
DM
B019303

IME DELOVNEGA
MESTA
Dekan/direktor ČUDČU

PLAČNI
RAZRED
54

B019303

Dekan/direktor ČUDČU

55

B019303

Dekan/direktor ČUDČU

54

B019303
B019303

Dekan/direktor ČUDČU
Dekan/direktor ČUDČU

54
55

B019303
B019303

Dekan/direktor ČUDČU
Dekan/direktor ČUDČU

53
53

B019303
B019303
B019303
B019303
B019303
B019303
B019303
B019303
B019303
B019303

Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor
Dekan/direktor

ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU
ČUDČU

54
55
55
53
53
53
52
52
52
54

B019303

Dekan/direktor ČUDČU

53

PRAVILNIK
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 209,32 SIT.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 53/06).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-14/2006
Ljubljana, dne 15. junija 2006
EVA 2006-2511-0149
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
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OBČINE

AJDOVŠČINA
2806.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in
padavinskih voda

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 41/04), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 3. člena in šestega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list
RS, št. 55/05 – UPB2) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05
in 92/05) in Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02) je
Občinski svet na seji dne 25. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda
1. člen
V drugi alineji prvega odstavka 2. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
(Uradni list RS, št. 38/01) se za besedo »kanalizacijo« doda
besedna zveza »ali greznico«.
Peta alineja se spremeni, tako da se glasi:
»– padavinska odpadna 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
vode ali v tla;«.
Deveta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– uporabnik javne kanalizacije (v nadaljevanju: »uporabnik«) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali
najemnik objekta, kjer nastaja odpadna voda in odteka v
javno kanalizacijo, v greznico ali v vodotok;«.
Dodata se novi deseta in enajsta alineja, ki se glasita:
»– nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik komunalne odpadne vode, iz katerega se odvaža komunalna
odpadna voda in izločeno blato v čiščenje oziroma obdelavo
na čistilno napravo;
– pretočna greznica je naprava za čiščenje komunalne
odpadne vode brez ozračevanja, v kateri se komunalna
odpadna voda anaerobno obdela skladno s predpisanim
standardom.«.
2. člen
Doda se novi 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Kanalizacijsko omrežje se gradi po ločenem sistemu
za komunalno odpadno vodo in padavinsko vodo, razen v
primerih, ko to iz funkcionalnih vzrokov ni mogoče.«.
3. člen
Na koncu drugega odstavka 4. člena se doda nova
alineja, ki se glasi:
»– pridobiva služnostno pravico in njen vpis v zemljiško
knjigo.«.

Druga alineja tretjega odstavka se spremeni tako, da
se glasi:
»– določa projektne pogoje k idejnim zasnovam projektov in daje soglasja k projektom za pridobivanje gradbenega
dovoljenja,«.
V četrti alineji tretjega odstavka se za besedno zvezo
»priključkov in« doda besedna zveza »greznic ter«.
Na koncu tretjega odstavka se doda nova alineja, ki
se glasi:
»– izvaja praznjenje greznic in malih čistilnih naprav ter
čiščenje prevzetih vsebin.«.
4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Lastniki objektov, v katerih nastajajo odpadne vode,
so le-te dolžni priključiti na javno kanalizacijo, ki ima urejeno
končno dispozicijo odplak, če je mesto priključitve na že
zgrajeno javno kanalizacijo oddaljeno od objekta manj kot
100 metrov.
Po izgradnji javne kanalizacije, ki se konča v čistilni
napravi, in ob priključitvi nanjo, morajo lastniki obstoječo
greznico izprazniti, očistiti in dezinficirati, upravljalcu pa omogočiti nadzor nad izvedenimi deli.
Upravljalec mora v roku enega meseca po prevzemu v
upravljanje omrežja javne kanalizacije, ki izpolnjuje pogoje
za priključitev nanjo, obvestiti lastnike objektov, v katerih
nastajajo odpadne vode, da morajo nanjo v predpisanem
roku priključiti svojo notranjo kanalizacijo. Po preteku tega
roka niso več upravičeni do praznjenja greznic po 13.a. členu
tega odloka.
Na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija s čistilno napravo za objekte, ki se lahko priključijo na javno
kanalizacijo, gradnja greznic ni dovoljena.«.
5. člen
Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»V. POGOJI UPORABE JAVNE KANALIZACIJE IN GREZNIC«.
6. člen
V 10. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Komunalne odpadne vode je prepovedano odvajati
na javne površine, na kmetijske površine ali neposredno v
površinske ali podzemne vode.«.
7. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Lastnik ali upravljalec objekta mora padavinsko vodo,
ki po ločenem sistemu za padavinsko vodo ali na kak drug
način odteka s streh objektov, iz utrjenih, tlakovanih ali z
drugim materialom prekritih površin, odvajati neposredno v
vodotoke ali s ponikovanjem v tla, kadar je to izvedljivo.«.
Na koncu tretjega odstavka se pred piko doda naslednje
besedilo: », niti ni dopustno na kanalizacijo, ki je namenjena
samo za odvajanje drugih odpadnih voda, priključevati kanalizacije za odvajanje padavinskih voda«.
8. člen
Doda se novi 13.a člen, ki se glasi:
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»13.a člen
Praznjenje greznic izvaja upravljalec ali drugi strokovno
usposobljeni izvajalec v njegovem imenu. Praznjenje nepretočnih greznic se izvaja redno in po potrebi, praznjenje
pretočnih greznic pa vsaj enkrat na štiri leta, oboje skladno s
programom upravljalca, s katerim uredi oskrbo odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.
Podatke o vrsti greznic ali neposrednem iztoku fekalij v
ponikalnice upravljavec pridobi z ogledom pri povzročiteljih
odpadnih voda, kar mu morajo le-ti omogočiti.«.
9. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda,
plačujejo odvedeno vodo v enaki količini in v enakih razdobjih
kot za porabljeno vodo.
Meritve, ki so osnova za obračun storitve odvajanja in
čiščenja, izvaja upravljalec ali od njega pooblaščena institucija v enakih razdobjih, kot za ostalo porabljeno vodo. Če
upravljalec ali uporabnik ugotovita, da je obračunski vodomer
v okvari, če je ugotovljen nedovoljen način rabe ali, če iz
drugega razloga ni mogoče uporabiti odčitka z vodomera, je
osnova za obračun povprečna poraba v zadnjem trimesečnem obdobju.
Uporabnikom, ki uporabljajo vodo v okviru svojega gospodinjstva, in nimajo števca za porabo pitne vode, se za
količino odpadnih voda šteje pavšal 50m³/ leto/osebo.
Uporabnikom, ki imajo števce na iztoku odpadne vode,
se obračuna količina te vode po števcu na iztoku.
Uporabniki, ki uporabljajo v proizvodnem procesu vodo
iz lastnih virov in uporabniki, pri katerih dnevno nastane več
kot 15 m3 odpadne vode, in jo kot tehnološko odpadno vodo
odvajajo v javno kanalizacijo, morajo v okviru merilnega mesta zagotoviti merjenje količine odpadne vode s certificiranimi
merilnimi napravami.
Z enotno ceno odvajanja komunalnih odpadnih voda
se obračuna storitev odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, ne glede na vodni vir, iz katerega se uporabniki
oskrbujejo, zato so jo dolžni plačati vsi uporabniki, ki odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo. Z enotno ceno odvajanja komunalnih odpadnih voda se obračuna tudi storitev
praznjenja greznic in čiščenja grezničnih gošč, ki se izvaja
skladno s 13.a členom tega odloka, zato so enotno ceno
dolžni plačevati tudi vsi uporabniki, ki svoje odpadne vode
odvajajo v greznice.
Stroške čiščenja komunalnih odpadnih voda so dolžni
plačevati vsi uporabniki, ki preko javne kanalizacije odvajajo
odpadne vode v čistilno napravo.«.
10. člen
V prvem odstavku 19. člena se za besedno zvezo »«vodne vire in« doda naslednje besedilo: »uporabniki, pri katerih
dnevno nastane več kot 15 m3 odpadne vode, ter«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Uporabniki, ki vodo uporabljajo v reprodukcijske namene (jo vgrajujejo v izdelke, uparjajo, uporabljajo v kmetijski proizvodnji in podobno), in odpadno vodo odvajajo v
vodotok ali v ponikanje, imajo pravico zahtevati, da se jim
delež uporabljene vode odšteje pri obračunu storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter pri obračunu takse za
obremenjevanje voda, če imajo števec za merjenje velikosti
tega deleža.«.
11. člen
V 20. členu se na koncu prvega odstavka dodata novi
alineji, ki se glasita:
»10. vodi evidenco praznjenja greznic,
11. vodi kataster kanalizacijskega omrežja in greznic.«.
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12. člen
Doda se novi 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
Investitorji novogradenj, rekonstrukcij, vzdrževanja cest,
ulic in trgov, upravljavci drugih infrastrukturnih objektov in
naprav (elektrika, telefon, plin, toplovod, kabelska TV itd.),
oziroma druge fizične in pravne osebe, morajo, v kolikor z
deli posegajo v javno kanalizacijo, to vzpostaviti v prvotno
stanje. Po zaključenih delih upravljalec izda mnenje o ustreznosti vzpostavitve v prvotno stanje. Če upravljalec ugotovi,
da prvotno stanje ni kvalitetno vzpostavljeno, pisno pozove
investitorja, da sanira slabo izvedena dela. Če investitor ne
izvede sanacije v roku do 30 dni, upravljalec o tem obvesti
občinski inšpektorat.«.
13. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja
občinski inšpektorat Občine Ajdovščina.
Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških zoper določbe tega odloka je pristojna pooblaščena
uradna oseba občinskega inšpektorata, ki ima najmanj peto
stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja, določen z
zakonom, ki ureja prekrške. Za vodenje postopka in izdajo
odločb v prekrških zoper določbe tega odloka je pristojna
pooblaščena uradna oseba občinskega inšpektorata, ki ima
najmanj sedmo stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja, določen z zakonom, ki ureja prekrške.«.
14. člen
V prvem in drugem odstavku 23. člena se besedna zveza »denarno kaznijo« nadomesti z besedo »globo«.
15. člen
V prvem odstavku 24. člena se besedna zveza »denarno kaznijo« nadomesti z besedo »globo«.
V prvi alineji prvega odstavka se besedna zveza »6
mesecev« nadomesti z besedno zvezo »enega leta«.
Doda se nova druga alineja, ki se glasi:
»– če obstoječe greznice ne izprazni, očisti in dezinficira
oziroma če upravljavcu ne omogoči nadzora nad izvedenimi
deli (5. člen),«.
Doda se nova peta alineja, ki se glasi:
»– če odvaja komunalne odpadne vode na javne površine, na kmetijske površine ali neposredno v površinske ali
podzemne vode (tretji odstavek 10. člena),«.
Doda se nova sedma alineja, ki se glasi:
»– če priključuje kanalizacijo v nasprotju s tretjim odstavkom 13. člena,«.
Doda se nova deseta alineja, ki se glasi:
»– če ne vzpostavi prvotnega stanja na javni kanalizaciji, kolikor z deli posega vanjo (21.a člen).«.
Ostale alineje se ustrezno prerazporedijo.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe,
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali
posameznik.«.
Tretji odstavek se črta.
16. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Lastniki objektov iz 5. člena tega odloka so najpozneje
v roku enega leta po prejemu obvestila o tem, da so dolžni
svoje objekte priključiti na javno kanalizacijo, pridobiti soglasje in dovoljenje za priključitev nanjo ter priključitev tudi
izvesti.«.
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17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.

CENIK
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
OBČINA CELJE
– obračun po merilcih
• variabilni del cene
• priključna moč – fiksni del
cene
• števnina za toplotne števce
(za stanovanjski odjem)

Št. 353-24/2001
Ajdovščina, dne 14. junija 2006
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

10,721 SIT/KWh
375,238 SIT/KW/mes.
2,26 SIT/m2 /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Celje za variabilni del cene velja od 15. 6. 2006, za priključno moč od 1. 11. 2004 in cena števnine od 21. 9. 2005.

CELJE
2807.

Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. člena Energetskega zakona objavlja

CENIK
zemeljskega plina za tarifni odjem
TARIFNA SKUPINA
1. Odjem plina do 250 m³ letno
2. Odjem plina od 251 do 4.500 m³ letno
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m³ letno
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m³ letno

cena v
SIT/m3
142,06
90,68
89,75
88,03

Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s sklepom Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 30. 1. 2001
in 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o oblikovanju cen
zemeljskega plina za tarifni odjem. Nižje cene veljajo od 1. 6.
2006 dalje oziroma od prvega popisa števcev za naslednje obračunsko obdobje po tem datumu na osnovi znižanja nabavne
cene zemeljskega plina z dne 1. 6. 2006.
Skladno z uredbami o taksi za obremenjevanje zraka z
emisijo ogljikovega dioksida ter spremembah in dopolnitvah
Uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega
dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 24/98, 65/98, 124/00, 91/02,
8/03, 58/03 in 67/03) se za vse tarifne porabnike zemeljskega
plina od 1. 1. 2006 zaračuna še omenjena taksa v višini 5,70
SIT/m³ zemeljskega plina.
Na vse navedene cene, vključno s takso, se skladno z
zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek
na dodano vrednost.

Celje, dne 15. junija 2006
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
Direktor

2808.

Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske
prostore

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. člena Energetskega zakona objavlja

OBČINA ŠTORE
– obračun po merilcih
• variabilni del cene
• priključna moč – fiksni del
cene
• števnina za toplotne števce
(za stanovanjski odjem)

12,900 SIT/KWh
377,861 SIT/KW/mes.
2,26 SIT/m2 /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Štore za variabilni del cene velja od 15. 6. 2006, za priključno moč od 1. 11. 2004 in cena števnine od 21. 9. 2005.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju cen
proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS, št.
43/06), cena števnine pa po sklepu Odbora Energetike Celje
javno podjetje, d.o.o., z dne 20. 9. 2005.
Na navedene cene se skladno z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 20% davek na dodano vrednost.

Celje, dne 15. junija 2006
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
Direktor

CERKNICA
2809.

Sklep o javni razgrnitvi

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in Statuta Občine Cerknica
(Uradni list RS, št. 3/00) je župan Občine Cerknica dne 19.
6. 2006 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi
1. člen
Javno se razgrne predlog občinskega lokacijskega načrta Industrijsko poslovna cona Podskrajnik II, ki ga je pod
številko projekta 13/06 izdelalo podjetje Regijska razvojna
družba d.o.o., Ljubljanska cesta 76, iz Domžal.
2. člen
Predlog občinskega lokacijskega načrta Industrijsko
poslovna cona Podskrajnik II se javno razgrne v sprejemni
pisarni (v pritličju) v prostorih Občine Cerknica, Cesta 4. maja
53, p. 1380 Cerknica, v delovnem času občinske uprave.
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3. člen
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni, in sicer od 6. 7. 2006
do vključno 6. 8. 2006.
4. člen
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala
javno obravnavo v sredo, 12. 7. 2006 ob 17.00 uri, v dvorani
pod Ljubljansko banko v Cerknici.
5. člen
Pisne pripombe k predlogu odloka lahko vpišete v knjigo
pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljete na Občino Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica. Obravnavane bodo
le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in
predlogi. Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče
zadnji dan razgrnitve.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35003/11/2005
Cerknica, dne 19. junija 2006
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

ČRNA NA KOROŠKEM
2810.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za območje
matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje
- Ravne; območij, ki obsegajo prostor med
mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica,
Prevalje - Ravne in mejo ureditvenih območij
naselij,določenih z družbenim planom občine
Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990,
in območja Stražišče - Breznica, za katerega
v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena
izdelava PIA, za območje Občine Črna na
Koroškem (MUV št. 20/86 in 9/93, Uradni
list RS, št. 29/03, 44/03 – popr., št. 121/04)
(skrajšani postopek)

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK- 1) in 30. člena Statuta Občine Črna na Koroškem
(Uradni list RS, št. 62/99, 40/01, 75/03, 127/03) je župan
Občine Črna na Koroškem sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev za območje matičnih okolišev: Črna,
Mežica, Prevalje - Ravne; območij, ki obsegajo
prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna,
Mežica, Prevalje - Ravne in mejo ureditvenih
območij naselij,določenih z družbenim planom
občine Ravne na Koroškem za obdobje
1986–1990, in območja Stražišče - Breznica,
za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni
predvidena izdelava PIA, za območje Občine
Črna na Koroškem (MUV št. 20/86 in 9/93, Uradni
list RS, št. 29/03, 44/03 – popr., št. 121/04)
(skrajšani postopek)

Št.

65 / 23. 6. 2006 /

Stran

6963

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Občina Črna na Koroškem je v letu 2002 sprejel Odlok
o zazidalnem načrtu »Pristava« (Uradni list RS, št. 77/02,
67/03, popr. – v nadaljevanju ZN).
Območje je v celoti namenjeno za gradnjo individualnih
stanovanjskih objektov – 8 objektov s pripadajočo komunalno opremo. Zazidalni načrt je skoraj v celoti že izveden. V
skladu z 20. členom veljavnega Zakona o urejanju prostora,
lokacijski načrt preneha veljati, ko je izveden. Po prenehanju
veljavnosti občinskega lokacijskega načrta se območje ureja
s prostorskim redom občine.
Glede na dejstvo, da Občina Črna na Koroškem še
nima sprejetega prostorskega reda, je potrebno v postopku sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
ugotoviti, da so prenehala veljati določila ZN ter določiti nadaljnja pravila urejanja prostora na tem območju v skladu z
veljavnimi prostorskimi ureditvenimi pogoji, ki trenutno veljajo
izven območja ZN. V postopku spremembe se bo območje
veljavnih prostorskih ureditvenih pogojev razširilo tudi na
območje realiziranega zazidalnega načrta in tako omogočilo
izvajanje gradbenih posegov v skladu z določili veljavnega
prostorskega akta brez spreminjanja funkcije in namembnosti
prostora.
Za navedeno stanovanjsko območje ni predpisana obveznost izvedbe presoje vplivov na okolje. Na območju obdelave niso evidentirani objekti kulturne dediščine, navedene
spremembe pa ne bodo bistveno vplivale na rabo sosednjih
zemljišč in objektov.
Pripravljavec spremembe in dopolnitve PUP je ocenil,
da je predlagana prostorska ureditev v skladu z usmeritvami
veljavnega prostorskega plana Občine Črna na Koroškem in
urbanistično zasnovo naselja Črna na Koroškem.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev
ZN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02,
popravek 8/03, 58/03 – ZZK-1 – v nadaljevanju), ki v svojem
34. členu določa skrajšani postopek. Le-ta se lahko uporabi
tudi v primeru sprememb in dopolnitev prostorskega reda občine, če se predvidene spremembe nanašajo na spremembo
podrobnejše namenske rabe in ne ovirajo dejavnosti osnovne
namenske rabe ter ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine.
Glede na to, da predlagana sprememba in dopolnitev
PUP izpolnjuje navedene pogoje, je skrajšani postopek utemeljen.
2. Predmet in programska izhodišča
Predmet spremembe in dopolnitve PUP je razširitev
območja PUP na območje, ki se je do sedaj urejalo na podlagi Odloka o zazidalnem načrtu Pristava. Namenska raba
zemljišče se s to spremembo ne bo spreminjala – stanovanjsko območje.
Kot programsko izhodišče se uporabljajo določila veljavnega prostorskega plana Občine Črna na Koroškem – namenska raba prostora.
Pri izdelavi spremembe in dopolnitve PUP se upoštevajo naslednje že izdelane strokovne podlage oziroma drugi
sprejeti prostorski akti:
– Dolgoročni razvojni načrt Občine Ravne na Koroškem
od leta 1986 do leta 2000, MUV št. 20/86, 17/89 in 18/90;
– Družbeni plan Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990, MUV št. 20/86 in 17/89;
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin DP Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta
1986–2000, dopolnjenega leta 1990 in SDP občine Ravne na
Koroškem za obdobje od leta 1986–1990, za območje Občine Črna na Koroškem za posamezna poselitvena območja
(razširitev ureditvenih območij in nova ureditvena območja),
Uradni list RS, št. 78/01;
– Odlok o delni spremembi in dopolnitvi sestavin dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od
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leta 1986 do leta 2000, spremenjen in dopolnjen leta 2001
ter srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 1990, spremenjen
in dopolnjen leta 1990 in 2001 za območje Občine Črna na
Koroškem za posamezno poselitveno območje Teber (razširitev PUP št. 1), Uradni list RS, št. 29/03, 44/03 – popr.
– Odlok o zazidalnem načrtu »Pristava« (Uradni list RS,
št. 77/02, 67/03 – popr.).
3. Območje sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve PUP so načrtovane znotraj
ureditvenega območja ZN Pristava. Obsegajo zemljišča parc.
št. 431/1, 431/23, 431/24, 431/25, 431/26, 431/27, 431/28,
431/29, 431/30, 431/31 v skupni izmeri cca 0,595 ha.
4. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in
mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP:
Pripravljavec sprememb in dopolnitev PUP je Občina
Črna na Koroškem.
Pobudnik sprememb in dopolnitev PUP je Občina Črna
na Koroškem.
Načrtovalca spremembe in dopolnitve PUP bo izbral
pripravljavec.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred začetkom izdelave sprememb in dopolnitev PUP podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Slovenj Gradec
– Elektro Celje, d.d., PE Slovenj Gradec
– Telekom Slovenije d.d., PE Maribor
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
– področje voda
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor
– Občina Črna na Koroškem
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 15
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.
V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij
v 15 dneh po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bi podal
mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko dokumentacijo soglaša.
V kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se
le-te pridobe v postopku.

Uradni list Republike Slovenije
8. Rok za pripravo
Postopek priprave, obravnave in sprejema sprememb
in dopolnitev PUP bo potekal po naslednjem terminskem
planu:
– izbrani načrtovalec pripravi gradivo za pridobitev
smernic in zaprosi vse pristojne nosilce za smernice, le-ti jih
morajo podati v roku 15 dni;
– na podlagi pridobljenih smernic se izdela predlog
sprememb in dopolnitev PUP;
– po izdelavi predloga sprememb in dopolnitev PUP
župan Občine Črna na Koroškem sprejme sklep o 15 dnevni
razgrnitvi predloga; obvestilo o javni razgrnitvi ter kraju in
času javne obravnave se objavi v javnem glasilu ter na krajevno običajni način najmanj osem dni pred začetkom javne
razgrnitve;
– javna obravnava se izvede v času trajanja javne razgrnitve; o javni razgrnitvi in času javne obravnave se obvestijo vsi evidentirani lastniki nepremičnin na vplivnem območju
sprememb in dopolnitev PUP;
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve
predloga sprememb in dopolnitev PUP;
– načrtovalec na podlagi potrjenih stališč do pripomb in
predlogov pripravi dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev
PUP v roku 20 dni ter ga pošlje nosilcem urejanja prostora,
da v roku 15 dni podajo svoje mnenje;
– načrtovalec pripravi usklajen predlog sprememb in dopolnitev PUP v roku 10 dni po pridobitvi vseh mnenj oziroma
preteku roka iz prejšnje točke;
– usklajen predlog sprememb in dopolnitev se preda v
sprejem Občinskem svetu;
– sprejeti prostorski akt se objavi v Uradnem listu RS;
– načrtovalec pripravi končni elaborat v roku 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
akta

9. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega

Vse stroške v zvezi z pridobivanjem strokovnih rešitev
sprememb in dopolnitev PUP, izdelavo sprememb in dopolnitev PUP, vodenja vseh z zakonom zahtevanih upravnih
postopkov ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzame
pripravljavec.
10. Končna določba
Ta program priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 3505-0001/2006
Črna na Koroškem, dne 19. junija 2006
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP je potrebno upoštevati vsa strokovna gradiva in podatke sodelujočih
organov in organizacij v postopku priprave iz 4. točke tega
programa priprave.
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve pridobi pobudnik
priprave sprememb in dopolnitev PUP.
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Geodetski načrt v ustreznem merilu in izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št.
40/04) kot tudi morebitne druge geodetske podlage pridobi
pripravljavec.

ČRNOMELJ
2811.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območji
krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) ter v povezavi s 171. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št.110/02 in 8/03 – popravek) je Občinski svet Občine
Črnomelj na 30. redni seji dne 15. 06. 2006 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območji
krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji krajevnih skupnosti
Adlešiči in Griblje (Uradni list RS, št. 66/95, 36/02 in 121/03
– v nadaljnjem besedilu: odlok).
2. člen
Za 5. členom v poglavju »II. SKUPNI POGOJI GRADENJ IN DRUGIH UREDITEV« se doda nov 5.a. člen, z
naslednjim besedilom:

segi:

»5.a
Na vseh območjih urejanja so dopustni naslednji po-

– za obstoječe legalno zgrajene objekte: vzdrževalna
dela, adaptacije, rekonstrukcije in odstranitve objektov;
– za prometno omrežje in naprave: vzdrževalna dela,
rekonstrukcije, novogradnje in odstranitve;
– za komunalno omrežje in naprave ter za omrežje in
naprave za zveze: vzdrževanje, rekonstrukcije, gradnje in
odstranitve;
– za vodnogospodarske objekte in naprave: vzdrževanje, rekonstrukcija, gradnje in odstranitve;
– za vodotoke, erozijska območja in poplavna območja:
urejanje za preprečevanje škodljivih vplivov.«.
3. člen
V 9. členu se:
– besedilo drugega odstavka se zamenja z naslednjim
besedilom:
»Posegi v sklenjene komplekse najboljših ter druga
območja kmetijskih zemljišč in varovanih območji ohranjanja
narave niso dovoljeni.«
– doda nov odstavek z naslednjim besedilom:
»Dovoli se začasna postavitev tabornih prostorov na lokacijah in po pogojih, ki jih določa Odlok o taborjenju v občini
Črnomelj (Uradni list RS, št. 50/98, 79/04).«
4. člen
Besedilo 13. člena se v celoti zamenja z naslednjim
besedilom:
»Pri vzdrževalnih delih, adaptacijah, rekonstrukcijah,
dozidavah in nadzidavah se morajo ohranjati kakovostne
značilnosti objektov oziroma oblikovati v skladu z naslednjimi pogoji:
Stanovanjski objekti:
Tlorisna zasnova objektov mora biti podolgovata, z razmerjem stranic vsaj 1:1,4.
Etažnost je lahko klet in pritličje, pritličje in mansarda in
samo izjemoma (v strminah) vkopana klet, pritličje in mansarda oziroma podstrešje.
Streha mora biti simetrična dvokapnica s slemenom po
dolžini objekta, naklon 40 do 50 stopinj. Kritina mora biti temne barve (opečna, temno siva, skodle, slama) in usklajena
s tradicionalno. Čopi so dovoljeni v primeru, da so značilni za
območje, kjer se bo poseg v prostor izvajal. Izvedba frčad je
možna le centralno na fasado, nad glavnim vhodom.
Fasade naj bodo ometane, omet je lahko tudi dvo- ali
tribarven s poudarjenimi dekorativnimi elementi (obrobe okoli
oken, ogelniki ipd.). Zatrepi gospodarskih objektov naj bodo
leseni, ograje balkonov (gankov) naj bodo v vertikalnem
lesenem opažu.
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Gospodarski objekti
Tlorisna zasnova objektov mora biti podolgovata, z razmerjem stranic vsaj 1:1,4.
Etažnost je lahko klet in pritličje, pritličje in mansarda.
Streha mora biti simetrična dvokapnica s slemenom po
dolžini objekta, naklon 40 do 50 stopinj. Kritina mora biti temne barve (opečna, temno siva, skodle, slama) in usklajena
s tradicionalno. Čopi so dovoljeni v primeru, da so značilni
za območje, kjer se bo poseg v prostor izvajal. Izvedba frčad
ni možna, izjemoma v primeru objektov za spravilo sena
skladno s tradicionalno izvedbo.
Fasade lahko ometane ali lesene. Zatrepi gospodarskih
objektov naj bodo leseni v vertikalnem lesenem opažu. Polkrožna lesena bruna in rdečkasti toni lesa se ne dovolijo.
Sušilnice in prostostoječi stolpni silosi so dovoljeni le
izjemoma, kjer je to potrebno zaradi funkcionalnih zahtev
dejavnosti in kjer to prostor dovoljuje.
Enostavni objekti:
Gradnja enostavnih objektov, razen vetrolovov, ograj,
bazenov, nadstreškov v obliki pergole in vseh podzemnih
objektov, med javno potjo in gradbeno linijo oziroma glavnim
objektom na parceli ni dovoljena. Pomožni objekti morajo
po naklonu, strešni kritini in orientaciji slemena povzemati
značilnosti osnovnega objekta. Dopustna je izvedba ravnih
streh pomožnih objektov skladno s presojo občinskega urbanista.«.
5. člen
V 20. členu se doda nov odstavek z naslednjim besedilom:
»Lega objektov na parceli sledi logiki poselitvenega
vzorca naselja. Minimalni odmik objekta od parcelne meje
sosednjega zemljišča je 3 m.«

lom:

6. člen
Besedilo 22.a člena se zamenja z naslednjim besedi-

»– Biotsko raznovrstnost in naravne vrednote se po
Zakonu o ohranjanju narave –ZON (Uradni list RS, št. 96/04)
aktivno vključuje v urejanje prostora ter rabo in izkoriščanje
naravnih dobrin ter ukrepe varstva kulturne dediščine na način, ki ga določa zakon (6. člen ZON). Aktivno se v urejanje
prostora vključuje še ekološko pomembna območja – EPO in
posebna varstvena območja (območja Natura 2000).
– Na zavarovanih območjih, naravnih vrednotah (naravni dediščini), ekološko pomembnih območjih in območjih
Natura 2000, naj se upošteva varstvene režime, varstvene in
razvojne usmeritve ter pogoje za posamezne zvrsti naravnih
vrednot oziroma naravne dediščine, navedene v Naravovarstvenih smernicah, izdelanih za Spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin planskih aktov občine, ki jih je izdelal
Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto .
– Na območjih ohranjanja narave s posebnim statusom,
je po 104. in 105. členu (ZON) potrebno pridobiti pozitivno
mnenje Zavoda RS za varstvo narave, dovoljenje za poseg v
naravo, oziroma naravovarstvene pogoje in naravovarstveno
soglasje, ki ju izda MOP, agencija RS za okolje, Vojkova 1b,
1000 Ljubljana.«
7. člen
V 23. členu se na koncu pete alinee drugega odstavka
doda nov stavek:
»Do izgradnje javne kanalizacije je možna gradnja malih čistilnih naprav za individualne potrebe.«
8. člen
V 27. členu se doda nov odstavek z naslednjim besedilom:
»S področja zaščite in reševanja je potrebno upoštevati
določila 22. člena Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz,
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Uradni list RS, št. 71/93, 22/01, 87/01 in 110/02-ZGO-1). Pri
tem je potrebno zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi, (živali) in premoženja (če
niso podani s posebnim predpisom, se do izdaje slovenskega
predpisa pri načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države),
– potrebne odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za
omejevanje širjenja ognja ob požaru (če odmiki niso določeni
s posebnim predpisom, se lahko uporabi smernica SZPV
204, požarnovarnostni odmiki med stavbami),
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila
(SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču),
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (Pravilnik
o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, Uradni list SFRJ, št. 30/91).«

št. 14/90 in Uradni list RS, št. 57/98, 69/00, 135/03, 63/04 in
66/05 – v nadaljnjem besedilu: odlok).

9. člen
V 28. členu se:
– v prvem odstavku doda nova druga alinea z naslednjim besedilom:
»– na območju za travnato parkirišče »Pa« ob pokopališču je možna gradnja poslovilnega objekta.«
– na koncu druge alinee doda naslednji stavek:
»Na območju »R« je možna ureditev kampa za šotore.
Območje kampa je zatravljeno, posegi v tla z drugačnimi
ureditvami niso dovoljeni. Vse ostale funkcije, ki jih mora
omogočati kamp, se izvajajo v obstoječem objektu. Parkiranje avtomobilov na lokaciji kampa ni dovoljeno. Ograja
kampa je lahko lesena, izvedena na tradicionalen način - sestavljena iz dveh horizontalnih in dveh vertikalnih elementov
na en modul.«
– zbriše četrta alinea petega odstavka.

5. člen
V 13. členu se doda nov odstavek z naslednjim besedilom:
»V primeru zamenjave stavbnega pohištva, balkonskih
ograj, montaže senčil ipd. morajo biti novi elementi enotni na
celotnem stanovanjskem objektu. Zasteklitve ali zapiranja
balkonov in lož, postavitve satelitskih anten, klima naprav
itd. je potrebno izvesti v skladu z idejnim načrtom, potrjenim
s strani skupnosti lastnikov, avtorja projekta večstanovanjskega objekta in občinske službe za urbanizem.«

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-46/2005
Črnomelj, dne 15. junija 2006
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

2812.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno
območje Črnomlja in naselij Vojna vas,
Svibnik, Kanižarica in Blatnik

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo)) ter v povezavi s 171. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) je Občinski svet Občine
Črnomelj na svoji 30. redni seji dne 15. 6. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno
območje Črnomlja in naselij Vojna vas,
Svibnik, Kanižarica in Blatnik
1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja
in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik (SDL,

2. člen
V 4. členu se:
– v 1. točki celotno besedilo v alineah nadomesti z naslednjim besedilom: »- Sm, Cd 1/1 – Staro mestno jedro«;
– v četrti alinei 2. točke oznaka »P« zamenja z oznako
»Cm«.
3. člen
V 5. členu se doda nova alinea z naslednjim besedilom:
»Sm, Cd 1/1 – OLN mestno jedro«.
4. člen
V 6. členu se zbriše naslednje besedilo: »1:2500 in«.

6. člen
V poglavju z naslovom »1.2 OBMOČJA UREJANJA,
KI NISO NAMENJENA POSELITVI« se zbrišejo 23., 24. in
25. člen.
7. člen
V 31. členu se zadnji odstavek v celoti nadomesti z
naslednjim besedilom:
»Na pisno zahtevo občinska služba za urejanje prostora
pripravi presojo tovrstnih odstopanj.«
8. člen
V 33. členu se zadnji odstavek v celoti nadomesti z
naslednjim besedilom:
»Gradnja enostavnih objektov, razen vetrolovov, ograj,
bazenov, nadstreškov v obliki pergole in vseh podzemnih
objektov, med javno potjo in gradbeno linijo oziroma glavnim
objektom na parceli ni dovoljena. Pomožni objekti morajo
po naklonu, strešni kritini in orientaciji slemena povzemati
značilnosti osnovnega objekta. Dopustna je izvedba ravnih
streh pomožnih objektov skladno s presojo občinske službe
za urejanje prostora.«
9. člen
V 37. členu se doda nov stavek z naslednjim besedilom:
»Pri postavitvi ograj in enostavnih objektov za lastne potrebe
so manjši odmiki dovoljeni skladno z veljavno zakonodajo, ki
ureja postavitev enostavnih objektov.«
10. člen
V 51. členu se doda nov odstavek z naslednjim besedilom:
»S področja zaščite in reševanja je potrebno upoštevati
določila 22. člena Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz,
Uradni list RS, št. 71/93, 22/01, 87/01 in 110/02-ZGO-1). Pri
tem je potrebno zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi, (živali) in premoženja (če
niso podani s posebnim predpisom, se do izdaje slovenskega
predpisa pri načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države),
– potrebne odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za
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omejevanje širjenja ognja ob požaru (če odmiki niso določeni
s posebnim predpisom, se lahko uporabi smernica SZPV
204, požarnovarnostni odmiki med stavbami),
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila
(SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču),
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (Pravilnik
o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov, Uradni list SFRJ, št. 30/91).«

Št.

13. člen
V 56. členu se v celoti zbriše drugi odstavek prve
točke.
14. člen
V 56.a členu se v naslovu člena besedilo »P 2/4« zamenja z besedilom »Cm 2/4«.
15. člen
V 69. členu se v 1.a točki doda nov stavek z naslednjim
besedilom: »Dovoljena je tudi stanovanjska namembnost.«
16. člen
V 70. členu se:
– prvi odstavek zamenja z naslednjim besedilom:
»Za obstoječe dejavnosti Dinosa so dovoljeni posegi in
ureditve, ki zmanjšujejo vplive na okolje. Povečanje obsega
obstoječih dejavnosti ni dovoljeno.«
– drugi odstavek se zamenja z naslednjim besedilom:
»Za preostali del območja se do sprejetja urbanistične
zasnove mesta dovolijo začasne postavitve skladiščnih in
manipulativnih površin.«
17. člen
V 87. členu se v celoti zbriše drugi odstavek prve
točke.
18. člen
V 89. členu se v celoti zbriše drugi odstavek prve
točke.
19. člen
V 91. členu se:
– v celoti zbriše besedilo pod oznako »b),
– oznaka »c)« se primenuje v oznako »b)«
– v celoti zbriše drugi odstavek točke c.
20. člen
V 93. členu se v celoti zbriše drugi odstavek prve
točke.
21. člen
V 100. členu se:
– oznaka »P12/P« zamenja z oznako »P12/6«,
– doda nov odstavek z naslednjim besedilom:
»Poleg proizvodnih dejavnosti so dovoljene tudi druge
poslovne, trgovske in storitvene dejavnosti.«
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22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-86/2005
Črnomelj, dne 30. junija 2006
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

11. člen
V poglavju »IV. POSEBNA MERILA IN POGOJI ZA
GRADNJE TER DRUGE UREDITVE« se v celoti zbriše prva
točka, to je 52., 53. in 54. člen z naslovi vred.
12. člen
V 55. členu se v celoti zbriše drugi odstavek prve
točke.
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2813.

Sklep o ukinitvi statuta javnega dobra

Na podlagi 94. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 35/03) je Občinski svet Občine Črnomelj na 30.
redni seji dne 15. 6. 2006 sprejel naslednji

SKLEP
I.
Na nepremičninah parc. št. 5389/2, dvorišče v izmeri
12 m2, parc. št. 5389/7, pot v izmeri 189 m2, parc. št. 5389/8,
pot v izmeri 28 m2, parc. št. 5389/9, pot v izmeri 36 m2, in
parc. št. 5389/10, pot v izmeri 26 m2, vse k.o. Talčji Vrh se
ukine status javnega dobra in postanejo last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št. 5880254.
II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z
dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 465-03-52/2005
Črnomelj, dne 15. junija 2006
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

2814.

Pravilnik o sofinanciranju prenove fasad in
streh v starem mestnem jedru Črnomlja

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni
list, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo in 106/05) je
Občinski svet Občine Črnomelj na redni 30. seji dne 15. 6.
2006 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju prenove fasad in streh v starem
mestnem jedru Črnomlja
Splošna določila
1. člen
Namen tega pravilnika je spodbujanje obnove objektov
v starem mestnem jedru, v smislu urejenosti zunanjega videza in oživljanja starega mestnega jedra Črnomlja.
Občini Črnomelj je v interesu spodbujanje obnove fasad
in streh v območju starega mestnega jedra in bo za ta namen
zagotovila sredstva v proračunu. Območje starega mestnega
jedra skupaj z vplivnim območjem je opredeljeno z Občinskim lokacijskim načrtom mestno jedro Črnomelj (Uradni list
RS, št. 92/05).
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S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopek in merila
za sofinanciranje prenove fasad in streh v mestnem jedru
Črnomlja lastnikom, solastnikom in najemnikom večstanovanjskih, enostanovanjskih in poslovnih stavb, ki jih lahko
uveljavljajo na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje obnove fasad ali streh.
Upravičenci
2. člen
Upravičenci so vsi, ki so na območju iz prejšnjega člena
vlagali v obnovo objektov in so obnovitvena dela izvedli v
obdobju, določenem v razpisu, ter imajo ustrezno dovoljenje
in dokazila za obnovo fasade in/ali strehe. Dela morajo biti
izvedena v skladu s pogoji v dovoljenju.
V primeru, da se obnavlja stavba v solastnini, poda
vlogo pooblaščenec soinvestitorjev v njihovem imenu za
njihov račun.
Upravičenci ne smejo imeti neporavnanih obveznosti
do Občine Črnomelj.
Upravičenci in pogoji za sofinanciranje se natančneje
določijo v javnem razpisu.
Postopek za dodelitev sredstev
3. člen
Postopek se začne z objavo javnega razpisa.
Javni razpis mora določati najmanj:
– namen razpisa,
– upravičence do razpisanih sredstev,
– splošne in posebne pogoje ter merila, ki jih morajo
izpolnjevati prosilci,
– osnovne podatke, ki jih morajo navesti prosilci v vlogi,
– višino celotnih razpoložljivih sredstev,
– rok za izplačilo sredstev,
– kraj in način prevzema ali oddaje vlog,
– rok za oddajo vloge,
– priloge, ki jih morajo prosilci priložiti,
– najvišji znesek, ki ga lahko pridobi posamezni prosilec,
– druge pogoje po sklepu župana.
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– objekti s starejšo izvedbo fasade ali strehe,
– lega stavbe v predelu, ki je že delno urejen (lega ob
sega stavbo na desni in levi strani ter čez ulico ali trg).
6. člen
Sklep o izbiri upravičenca in višini dodeljenih sredstev
sprejme župan na predlog komisije ter ga s pozivom k podpisu pogodbe posreduje upravičencu.
Upravičenec je dolžan, v roku 8 dni od prejema sklepa,
skleniti z Občino Črnomelj pogodbo o sofinanciranju. Če
se upravičenec v tem roku ne odzove na poziv oziroma ni
sklenil pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev
sredstev.
Pritožbeni postopek
7. člen
Upravičenec, ki meni, da izpolnjuje razpisne pogoje in
merila iz javnega razpisa, pa ni bil izbran za upravičenca,
lahko vloži pri županu pritožbo zoper sklep iz 6. člena tega
pravilnika. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila
in pogoji za ocenjevanje vlog.
V vlogi mora natančno navesti razloge, zaradi katerih
vlaga pritožbo.
Župan je dolžan pritožbo obravnavati, preveriti njene
navedbe in v roku 15 dni odločiti.
Odločitev župana je dokončna.
8. člen
Če je upravičenec ob oddaji vloge zamolčal resnična dejstva ali navajal neresnične podatke, ki so vplivali na
dodelitev subvencije, mora sredstva v celoti vrniti, skupaj z
zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva izplačila sredstev.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-6/2006
Črnomelj, dne 15. junija 2006
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

Postopek ugotavljanja upravičencev
4. člen
Za izvedbo postopka javnega razpisa imenuje župan
komisijo za vodenje in nadzor tega postopka.
Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.
Komisija po preteku razpisnega roka pristopi k odpiranju
prispelih vlog. Če ugotovi, da je vloga nepopolna, pozove
prosilca, da jo v roku 5 dni dopolni. Če prosilec vloge ne do
polni, se vloga kot nepopolna zavrže.
Komisija nato opravi strokovni pregled popolnih vlog in
ugotovi skladnost izvedenih del z dokazili ter jih oceni na podlagi pogojev in meril. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev, ki ga predloži županu.
5. člen
Merila za izbor upravičenca so:
– pomen objekta z vidika kulturne dediščine in arhitek
turne vrednosti,
– objekti, katerih fasade ali strehe so bile nevarne za
okolico in mimoidoče,
– objekti, ki imajo na fasadah in/ali na strehah neustrez
ne arhitekturne rešitve (detajle) ali motečo infrastrukturno
napeljavo, vključno z vsemi sodobnimi tehničnimi dodatki,

GROSUPLJE
2815.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Grosuplje za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah – ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS,
št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 41.
redni seji dne 14. 6. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Grosuplje za leto 2006
1. člen
Spremenita se drugi in tretji odstavek 2. člena Odloka
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2006 (Uradni list RS,
št. 20/05, 94/05 in 111/05) (v nadaljevanju odlok) tako, da
se glasita:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov oziroma kontov se za leto 2006 določa v naslednji višini:
A)

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov
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
nematerialnega premoženja
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
403 Plačila domačih obresti
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
INVESICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. -II.)
III/1 PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-7102) – (II.-403404)

v tisoč SIT
Rebalans 1
2006
3.623.532
2.816.526
1.915.414
1.339.557
297.449
278.408
901.112

III/2. TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (70+71) – (40+41)
B)
IV.
75

V.
44

288.011
11.566
800

VI.

9.155
591.580
371.000

C)
VII.
50

250.000
121.000
40.150
40.150
395.856
395.856
4.378.446
775.437
147.820
24.119
570.028
9.120
24.350
1.121.970
46.780
640.950
177.042
257.198
1.904.038
1.904.038
577.001
483.522
93.479
–754.914
–755.844
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RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN
PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
PREJETA MINUS DANA POSO.IN
SPREMEM.KAPITAL.DELEŽ. (IV.-V.)

RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA
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 FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
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919.119

54.390
54.390
51.690
0
2.700
0
0
0
54.390

376.000
376.000
376.000
17.650
17.650
17.650
–342.174
358.350
754.914
342.174

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov. Vsak posamezni finančni načrt
je razdeljen na področja proračunske porabe, glavne programe
in podprograme. Posamezni podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim
kontnim načrtom.«

2. člen
Spremeni se 3. člena odloka tako, da se glasi:
»Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v
okviru področja porabe (določene s programsko klasifikacijo
izdatkov občinskih proračunov) pri posameznem neposrednem proračunskem uporabniku v posebnem delu proračuna. Pri tem prerazporeditve ne smejo presegati 20% obsega
proračunske postavke.
Župan odloča tudi o odprtju novega štirimestnega konta
v okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo
pravilne knjigovodske evidence. Šestmestne podkonte pa
določa računovodska služba glede na vsebino poslovnega
dogodka in predpisanega kontnega načrta.
Prerazporeditev pravice porabe iz prvega odstavka tega
člena in odprtje novega konta iz drugega odstavka tega člena župan odobri s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno,
na kateri proračunski postavki in kontu se pravica porabe
povečuje in na katerih se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se
odpira nov konto.
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O prerazporeditvah pravic porabe in o odpiranju novih
kontov v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni
del občinskega proračuna, odloča predsednik krajevne skupnosti, in sicer na enak način, kot je določeno v prvih treh odstavkih tega člena, razen zadnjega stavka prvega odstavka
tega člena, ki za krajevne skupnosti ne velja.
Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah. Prvič poroča v okviru poročila o
izvrševanju proračuna za prvo polletje, drugič pa v okviru zaključnega računa, ko občinskemu svetu poroča o veljavnem
proračunu in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0001/04
Grosuplje, dne 14. junija 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

2816.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 613/27, k.o.
Grosuplje – naselje

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05
– popr. ter odločba Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je
Občinski svet Občine Grosuplje na 41. seji dne 14. 6. 2006
sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 613/27, k.o. Grosuplje
– naselje
1.
Na zemljišču parc. št. 613/27, travnik v izmeri 33 m2,
pripisanem pri vl. št. 773, k. o. Grosuplje – naselje, se s tem
sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.
Zemljišče parc. št. 613/27, k.o. Grosuplje – naselje,
tako preneha biti zemljišče s statusom grajenega javnega
dobra in postane last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2,
Grosuplje.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Šifra: 478-0044/2006
Grosuplje, dne 14. junija 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.
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Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za
območji urejanja P10-S8/2 in P10-S8/3 Hajdina

Na podlagi 12., 23. in 73. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek, 58/03,
22/03 – ZK1), in 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 2/99, Uradni list RS, št. 109/99,
12/01, 90/02, 16/03, 49/05) je Občinski svet občine Hajdina
na 23. redni seji dne 29. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu za območji
urejanja P10-S8/2 in P10-S8/3 Hajdina
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt za
celotno območje urejanja P10-8/2 in P10-8/3 Hajdina (v nadaljevanju občinski lokacijski načrt), ki vsebuje:
– ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta,
– umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi
območji,
– zasnove projektnih rešitev prometne, energetske in
druge komunalne infrastrukture ter obveznosti priključevanja
nanjo,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih
dobrin,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter druge pogoje
in zahteve za izvajanje občinskega lokacijskega načrta.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z občinskim
lokacijskim načrtom)
Z občinskim lokacijskim načrtom se predvidi prostorska
ureditev območja stanovanjske gradnje Hajdina, za ureditev
zunanjih zelenih in utrjenih površin ter za gradnjo prometne,
energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture.

črte:

3. člen
(sestavni deli občinskega lokacijskega načrta)
I. Besedilo odloka
II. Kartografski del, ki obsega naslednje grafične na-

01 IZSEK IZ PROSTORSKIH SESTAVIN
PLANSKIH AKTOV OBČINE HAJDINA
02 NAČRT PRIKAZA JAVNEGA DOBRA
03 GEODETSKI NAČRT Z OBMOČJEM LN
04 ZAZIDALNA SITUACIJA
05 NAČRT VPLIVNEGA OBMOČJA
06 NAČRT PARCELACIJE
07 PROMETNO OMREŽJE
08 ENERGETSKO IN TELEKOMUNIKACIJSKO
OMREŽJE
09 KOMUNALNO OMREŽJE
10 OBRAMBA IN ZAŠČITA

M 1:5000
M 1:1500
M 1:1500
M 1:1500
M 1:1500
M 1:1000
M 1:1500
M 1:1500
M 1:1500
M 1:1500
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4. člen
(priloge občinskega lokacijskega načrta)
Priloge občinskega lokacijskega načrta so:
1. Povzetek za javnost
2. Obrazložitev in utemeljitev občinskega lokacijskega
načrta
3. smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora

596/4, spet 596/3 do izhodišča, kjer se obodna parcelacija
tudi zaključi.
Vse naštete parcele se nahajajo v katastrski občini
Hajdina.
Meja ureditvenega območja je analitično obdelana s
koordinatami lomnih točk obodne parcelacije in razvidna iz
kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta – »NAČRT PARCELACIJE« (list št. 06).

5. člen
(izdelovalec občinskega lokacijskega načrta)
Predlog občinskega lokacijskega načrta je izdelal Projekta inženiring Ptuj d.o.o. pod številko projekta 65-60-29-05
v decembru 2005.

7. člen
(trajne in začasne ureditve)
Vsi predvideni posegi v ureditvenem območju so trajni.
Ureditve so razvidne iz kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta – »ZAZIDALNA SITUACIJA« (list
št. 04).

II. UREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA
LOKACIJSKEGA NAČRTA

8. člen
(vplivno območje)
Vplivno območje v času gradnje obsega:
– Območje P10-S8/2 in zajema zemljišča s parcelnimi
številkami 529/1, 529/2, 529/3, 529/4, 529/6, 529/10, 529/11,
529/12, 529/13, in del parcele št. 1129/3 (pot na severovzhodni strani območja) in dele sosednjih parcel: 598/1, 525/3,
525/2, 525/1, 524/13, 524/8, 516/2, 523/1, 530/1, 531/1,
531/2, 532/3, 532/1, 547/1, 546/1, 548/1, 554/1, 529/9,
1130/1 – vse k.o. Hajdina.
– Območje P10-S8/3 in zajema zemljišče s parcelnimi
številkami 596/1, 596/2, 596/3, 596/4 in dele sosednjih parcel: 555/1, 564/1,, 572/1, 578/1, 583/3, 594/2, 595/1, 596/5,
529/8, 1129/3 – vse k.o. Hajdina.
Vplivno območje je razvidno iz kartografskega dela
občinskega lokacijskega načrta – »NAČRT VPLIVNEGA OBMOČJA« (list št. 05).

6. člen
(ureditveno območje)
Obseg
Občinski lokacijski načrt obsega celotno območje urejanja P10-S8/2 in P10-S8/3 v kateri so vključene tudi prometne
površine cest na severni in severovzhodni strani območja
P10-8/2. Na jugozahodni strani območja P10-S8/2 sega do
ceste, prav tako sega tudi območje P10-S8/3 do ceste.
Občinski lokacijski načrt obsega naslednja zemljišča v
k.o. Hajdina:
Območje P10-S8/2 zajema zemljišča s parcelnimi številkami 529/1, 529/2, 529/3, 529/4, 529/6, 529/10, 529/11,
529/12, 529/13, in del parcele št. 1129/3 (pot na severovzhodni strani območja). Površina meri okrog 3,88 ha.
Območje P10-S8/3 zajema zemljišče s parcelnimi številkami 596/1, 596/2, 596/3, 596/4. Površina območja meri
okrog 0,32 ha.
Skupna površina ureditve je okrog 4,20 ha.
Obseg ureditvenega območja je razviden iz kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta – »ZAZIDALNA
SITUACIJA« (list št. 04).
Meja
Obodna parcelacija območja P10-S8/2 je naslednja:
Izhodišče je na zahodu, na meji treh parcel: št. 529/4,
1130/3 (cesta) in 525/3. Iz izhodišča poteka meja v smeri
proti severovzhodu po severozahodni meji parcel št. 529/4
in 529/3, vse do stičišča s parcelo št. 1129/3 (cesta), nato v
isti smeri preči cesto (parcelo št. 1129/3) do meje s parcelo
številka 516/2. Nato se obodna parcelacija obrne v smeri
proti jugovzhodu in poteka po severni meji ceste s parcelo št.
1129/3, vse do stičišča treh parcel št. 1129/3, 548/1, 554/1. V
tej točki se meja parcelacije obrne v jugozahodno smer. Meja
prečka cesta (parcelo št. 1129/3) na vzhodni vogal parcele
št. 529/1. Nato poteka meja po jugovzhodni meji parcel št.
529/1 in 529/2. V skrajnem južnem vogalu parcele št. 529/2
se meja obrne proti severozahodu in poteka po jugozahodni
meji parcele št. 529/2 vse do izhodišča, kjer se parcelacija
zaključi. Vse naštete parcele se nahajajo v katastrski občini
Hajdina.
Obodna parcelacija območja P10-S8/3 je naslednja:
Izhodišče je na severu območja, na tromeji parcel
št. 596/3, 1129/3 (cesta) in 555/1. Iz izhodišča poteka obodna
parcelacija v sourni smeri po severovzhodnih mejah parcel
št. 596/3, 596/2 in 596/1. Nato poteka po jugovzhodni meji
parcele št. 596/1 v smeri proti jugovzhodu do skrajnega
južnega vogala parcele št. 596/1. Potem poteka meja po
vzhodni meji parcele št. 596/5 do stičišča s cesto (1129/3),
nato pa poteka po vzhodni meji parcele št. 1129/3 (cesta) in
obenem po zahodnih mejah parcel št. 596/1, 596/2, 596/3,

III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE
UREDITVE V PROSTOR
9. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Namembnost
Namembnost v območju urejanja je pretežno stanovanjska.
Pritličje objektov na območju P10-S8/2, ki mejijo na
občinsko središče se lahko nameni tudi drugim dejavnostim.
Dopustne so mirne dejavnosti, kot: zdravniške ordinacije,
krojač, kopirnica, razne pisarne …
V kletnih etažah so predvideni individualni kletni prostori.
Zazidalna zasnova
Na območjih P10-S8/2 in P10-S8/3 je predvidena gradnja stanovanjskih objektov A, B, C in D. Objekta A in B sta
zrcalna en na drugega in tvorita dvojček preko garaže. Tako
se uporabnost odprtega prostora veča. Pojavljata pa se tudi
posamično glede na lokacijo parcele. Objekta C in D sta
prav tako zrcalna preko garaže. Tvorita eno ulično linijo ob
občinskem središču na območju P10-S8/2.
Zasnova zunanje ureditve
Predvidena je ureditev dvopasovnega cestišča – uličnega prostora, ki bo nudil varno vožnjo in gibanje pešcev
znotraj stanovanjske soseske. Urejeni bodo interni vrtovi
na notranji strani delov objektov A, B, C in D ter urejena
zelenica na uličnem prostoru. Parkirni prostori bodo interni
pred garažo. Pred objekti C in D bodo povečane parkirne
površine znotraj parcele. Na koncu ulice objektov je urejeno
obračališče.
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Zazidalna zasnova je razvidna iz kartografskih delov
občinskega lokacijskega načrta – »ZAZIDALNA SITUACIJA«
(list št. 04)
10. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih objektov)
Dovoljena je gradnja in ureditev naslednjih enostavnih
objektov:
– urbana oprema: objekti za oglaševanje
Umestitev enostavnih objektov v prostor je razvidna iz
kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta – »ZAZIDALNA SITUACIJA« (list št. 04).
11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
Oblikovni princip, izbor materialov in barv je pri vseh
objektih usklajen.
Fasade objektov A, B, C in D so zasnovane kot klasična zvočno izolativna fasada z umestnim prezračevalnim
slojem.
Konstrukcija balkonov objektov ter pergol oziroma senčil na terasah objektov, je leseno-kovinska.
12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
Zunanji prostor je zasnovan kot:
– ulični prostor za varno gibanje pešcev in nemoten
motorni promet ter mirujoči promet,
– skupna parkovna površina z otroškimi igrali,
– interni vrtovi na notranji strani parcel,
– območje kulturne dediščine.
Ulični prostor je zasnovan kot interni krožni in dostavni
prometni prostor za stanovalce soseske in na območju objektov C in D tudi za stranke obrtnih programov.
Med voziščem in ograjo parcel je pas zelenice za infrastrukturo.
Zeleno območje za otroška igrala je odprta površina z
urejenimi prostori za igro, potmi, obodno zasajenimi drevesi
in nizko ograjo.
Vrtovi individualnih stanovanjskih hiš so v notranjostih
parcel med stanovanjskimi hišami in ograjami parcel, ki so
lahko žičnate, lesene ali pa grmovne živice (tudi kombinirane).
Območje kulturne dediščine je trikotni otok s kapelico in
dvema platanama ob območju P10-S8/3.
Ureditev zunanjih površin je razvidna iz kartografskega
dela občinskega lokacijskega načrta – »ZAZIDALNA SITUACIJA« (list št. 04).
13. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje
in gradnjo)
Tlorisni gabariti:
Objekt A: dimenzije 9 m x 12 m – možnost širitve
11 m x 14 m.
Objekt B: dimenzije 9 m x 12 m – možnost širitve
11 m x 14 m.
Objekt C: dimenzije 9 m x 12 m – možnost širitve
11 m x 14 m.
Objekt D: dimenzije 9 m x 12 m – možnost širitve
11 m x 14 m.

do
do
do
do

Višinski gabariti:
Objekt A: K+P+M, najvišja absolutna kota strehe oziroma fasadnega venca je 236,20 m.
Objekt B: K+P+M, najvišja absolutna kota strehe oziroma fasadnega venca je 236,20 m.
Objekt C: K+P+1+M, najvišja absolutna kota strehe
oziroma fasadnega venca je 239,00 m.

Objekt D: K+P+1+M, najvišja absolutna kota strehe
oziroma fasadnega venca je 239,00 m.
Višinske kote terena in vhodov:
Vhodi in uvozi na severovzhodu ureditvenega območja
P10-S8/2 se izvedejo na 228,34 mnv.
Vhodi in uvozi na jugovzhodu ureditvenega območja
P10-S8/2 se izvedejo na 228,00 mnv.
Vhodi in uvozi na severu ureditvenega območja P10S8/3 se izvedejo na 227,30 mnv.
Strehe:
Strehe so v naklonu od 35–45 stopinj.
Kapacitete območja:
Maksimalna bruto etažna površina nad nivojem terena:
11.507 m2.
Bruto etažna površina ne stanovanjskih prostorov:
888 m2.
Število stanovanjskih enot: 37.
Dimenzije objektov so razvidne v kartografskem delu
občinskega lokacijskega načrta – »NAČRT PARCELACIJE«
(list št. 06)
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
14. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Splošni pogoji
Vse prometne površine so utrjene za vožnjo motornih
vozil do 10 ton osnega pritiska. Površine vozišč so utrjene z
betonskim, kamnitim oziroma asfaltnim tlakovanjem.
Minimalni radij vozišč na javnih ulicah je 6 m, minimalni
radij uvozov je 4 m.
Glavni dostopi do objektov, primarne peš in kolesarske
površine, parkirni prostori in ostale površine in objekti morajo biti urejeni tako, da so uporabni za funkcionalno ovirane
ljudi.
Prometna ureditev je razvidna v kartografskem delu
občinskega lokacijskega načrta – »PROMETNO OMREŽJE«
(list št. 07).
Motorni promet
Motorni promet je urejen dvosmerno in poteka po vseh
petih novonastalih ulicah in lokalni cesti, ki se mora razširiti
na potrebno širino. Na koncu enosmerne ulice je obračališče
za osebna vozila.
Dovoz do ureditvenega območja P10-S8/2 je predviden
po zahodni lokalni cesti 328 220, ki je tudi dovoz za ureditveno območje P10-S8/3. Dimenzije ulice so prilagojene širini
dvosmernega prometa.
Predvideni prečni prerez novonastalih ulic je:
– 5,00 m široko vozišče za dvosmerni mešani motorni,
kolesarski promet in peš promet,
– 1,20 m širok zeleni pas za infrastrukturo na vsaki
strani ulice.
Širina obstoječe javne poti (JP 829 450), ki napaja
območja je povečana za 4,50 m, tako da skupna širina ulice
znaša 6,60 m. Predviden prečni prerez ulice je:
– 5,00 m vozišče za mešani motorni in kolesarski promet,
– 1,60 m širok hodnik za pešce na zahodni strani ulice.
Ob lokalni cesti LC 328 220 se na vzhodni strani cestišča predvidi hodnik za pešce v širini 1,80 m.
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Pravokotno križišče javne poti JP 829 450 in povezovalne poti, ki poteka v smeri V-Z na severni strani PSC
Hajdina se izvede s potrebno zaokrožitvijo (zadostnim radiem
zavijanja).
Od cestnega priključka pri specialistični ambulanti mimo
˝Zupančičeve kapelice˝ do odcepa za trgovino Mercator promet poteka enosmerno v smeri S-J.
Mirujoči promet
Površine za mirujoči promet so za potrebe novogradnje
predvidene za stanovanjske in stanovanjsko poslovne objekte na lastnih utrjenih površinah.
Število parkirnih mest je določeno na podlagi prostorskih možnosti pred objekti. Za večje potrebe se širijo parkirne
površine na lastno parcelo obrtnika.
Kolesarski in peš promet
Površine za pešce potekajo po ulicah, hodnik za pešce
pa je potreben ob stanovanjskem območju P10-S8/2 (lokalni
cesti 328 220 in javni poti 829 450 do občinskega centra
– PSC Hajdina.
15. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)
Splošni pogoji
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture so:
– načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe in predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno
omrežje po pogojih pristojnih upravljavcev;
– vsi sekundarni in primarni vodi morajo praviloma potekati po javnih površinah oziroma površinah v javni rabi tako,
da je omogočeno njihovo vzdrževanje. Upoštevati je treba
predpisane odmike od obstoječih komunalnih in energetskih
vodov in naprav;
– v primeru, ko potek po javnih površinah ni možen,
mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih in energetske infrastrukture na
njegovem zemljišču, upravljavec pa mora za to od lastnika
pridobiti služnost;
– gradnja komunalnih in energetskih naprav ter objektov mora potekati usklajeno;
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev, in morajo biti izvedene tako,
da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega komunalnega oziroma energetskega voda po izdelanih
idejnih rešitvah za ureditveno območje;
– obstoječe komunalno in energetsko infrastrukturo, je
dopustno obnavljati, dograjevati in povečevati zmogljivost v
skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi.
Kanalizacijsko omrežje
Kanalizacijsko omrežje je ločenega sistema za fekalne
in meteorne vode.
Fekalne vode so speljane po predvideni fekalni kanalizaciji DN 200 in se bodo navezovale na projektirano kanalizacijsko omrežje ob lokalni cesti.
Priključek se izvede v obstoječi revizijski jašek.
Padavinske odpadne vode s streh objektov je treba po
čiščenju v peskolovilcih ponikati, meteorne vode iz povoznih
površin se ponika po čiščenju v peskolovilcih in lovilcih olj.
Meteorne vode iz dovoza ne smejo odtekati na javno površino.
Glavni kanalizacijski kanal se zaradi obtežbe porabnikov, ki jih predstavlja nova soseska prestavi v javno pot JP
829 450.
Vodovodno omrežje
Sekundarno vodovodno omrežje PE DN 110 za območje P10-S8/2 se priključi na primarni vodovod SL DN 400, ki
poteka po vzhodni strani lokalne ceste.
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Sekundarno vodovodno omrežje za predvideno pozidavo na območju P10-S8/3 se priključi na novi vodovodni
cevovod PE DN 140 v sklopu izgradnje Občinskega središča
z PE DN 63.
Vodovodni priključki za stanovanjsko pozidavo se izvedejo na posamezne parcele v tipske vodomerne jaške, preko
ustrezno dimenzioniranih vodomerov.
Komunalna ureditev je razvidna v kartografskem delu
občinskega lokacijskega načrta – »KOMUNALNO OMREŽJE« (list št. 09).
Elektroenergetsko omrežje
Nizko napetostni razvod – Objekti na območju P10-S8/3
se bodo napajali iz obstoječe TP postaje s samostojnim izvodom z zemeljskim kablom 150 mm2 Al.
Pred gradnjo objekta – 25 je potrebno izvesti prestavitev
obstoječega NN kabla.
NN dovod za objekte na območju P10-S8/3 priključiti na
obstoječo NN omaro – južno od obravnavanega območja z
zemeljskim kablom 70 mm2 Al.
Za dva stanovanjska objekta je predvidena prosto stoječa priključna merilna omara PMO z razvodnim in merilnim
poljem. Priključek do objekta se izvede z zemeljskim kablom
35 mm2 Al. Pri izvedbi NN kablovoda je potrebno upoštevati
tipizacijo elektroenergetskih kablov za napetosti 1 kV, 10 kV
in 20 kV (DES, zvezek št. 5, januar 1981).
Po celotni dolžini nad kablom se položi nerjaveč valjanec Rf 30x3,5mm.
Zunanja razsvetljava – Predvidena je ulična razsvetljava
s 70W natrijevo žarnico in kandelabrom višine 6 m. Razdalja
med kandelabri do 30m. Razsvetljava se izvede s kablom
16 mm2. Lokacija krmilno merilne omare za ZR se določi v
sodelovanju z distributerjem.
Telekomunikacijsko omrežje
TK razvod – Obstoječi razvod je prikazan na situaciji
obstoječih vodov.
Na vsako parcelo se predvidi telefonski priključek. Priključna omara se predvidi za dva objekta. Kabel za TK razvod se položi v kabelsko kanalizacijo.
CTV razvod – Obstoječi razvod je prikazan na situaciji
obstoječih vodov.
Na vsako parcelo se predvidi CTV priključek. Priključna
omara se predvidi za dva objekta. Kabel za CTV se položi v
kabelsko kanalizacijo.
Ureditev energetske infrastrukture je razvidna iz
kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta
– »ENERGETSKO IN TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE« (list št. 08).
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE
16. člen
(varovanje okolja)
Splošno
V času gradnje je treba upoštevati okoljevarstvene
ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov.
Varstvo vode in podtalnice
Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta leži
izven vodovarstvenega območja.
Za obravnavano območje se načrtuje ločen sistem odvajanja za padavinske in komunalne vode iz objektov.
Za odvodnjo komunalnih odpadnih voda se načrtuje
vodotesna kanalizacija, ki naj bo navezana na obstoječo
kanalizacijo.
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Odvajanje čistih padavinskih voda iz utrjenih površin in
strešin je potrebno urediti v skladu z 92. čl. ZV (Uradni list
RS, št. 67/02) in sicer na tak način, da bo v čim večji možni
meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar
pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih
voda pred iztokom v površinske odvodnike.
Padavinske vode s strehe in vode, ki ne bodo onesnažene z vodi škodljivimi snovmi naj se speljejo direktno v tla
s ponikanjem, odvodnjo padavinskih vod iz parkirnih in manipulativnih površin pa je potrebno urediti preko peskolovov
in lovilcev olj.
Prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali tekočih
nevarnih odpadkov v tla, vode ali kanalizacijo.
Varstvo zraka
Prezračevanje vseh delov objekta se izvede naravno ali
prisilno, pri čemer je treba zagotoviti odvod dimnih plinov nad
strehe ali terase objektov.
Varstvo pred hrupom
V ureditvenem območju je dovoljena mejna raven hrupa
54 (dbA) ponoči in 64 (dbA) podnevi.
Za zmanjšanje obremenitev okolja in objektov v območju urejanja pred hrupom je treba uporabiti aktivne in pasivne
protihrupne zaščite.
Osončenje
Pri projektiranju objektov je treba upoštevati predpise,
ki urejajo to področje.
Odstranjevanje odpadkov
Komunalni odpadki bodo zbirani ločeno po vrstah v
mobilnih kesonih na individualnih parcelah. Odvažali se bodo
na centralno odlagališče mesta Ptuj v skladu z mestnim odlokom. Kosovni odpadki bodo zbrani v kesonu, ki bo občasno
na obračališču.
Posebnih odpadkov na območju LN ni dovoljeno skladiščiti.
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Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev
objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati
študijo požarne varnosti.
Intervencijske poti in površine
Do novih objektov so predvideni dostopi in površine za
delovanje intervencijskih vozil v skladu s standardom SIST
DIN 14090.
Intervencijske poti izven vozišč je treba izvesti na način,
ki dopušča ozelenitev teh površin. Vse povozne površine se
morajo dimenzionirati na 10 ton osnega pritiska. Širina intervencijskih poti mora biti najmanj 3 m, na mestih za delovanje
intervencijskih vozil pa najmanj 3 m2 utrjene površine in 2 m2
površine brez zaprek, z odmikom od objektov od 3 do 9 m.
Najmanjši radiji obračanja morajo biti 11,5 m. Vse intervencijske poti morajo omogočati krožno vožnjo.
Dovoljene so zasaditve med intervencijskimi potmi in
objekti z nizkimi grmovnicami ali manjšimi drevesi, na medsebojni razdalji večji od 8 m in visokimi največ 6 m.
Intervencijske poti potekajo po novonastalih ulicah.
Hidrantno omrežje
Požarna zaščita novih objektov je predvidena z zunanjim hidrantnim omrežjem.
Ureditev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
je razvidno iz kartografskega dela občinskega lokacijskega
načrta – »OBRAMBA IN ZAŠČITA« (list št. 010).
VII. NAČRT PARCELACIJE

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA
VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

20. člen
(načrt parcelacije)
Mejne točke parcel in objektov so opredeljene po Gauss-Krugerjevem koordinatnem sistemu in so priloga tega
odloka. Površine parcel smejo odstopati do 5%.
Zemljišče sestavljajo parcele:
– P1- s površino 750 m2, P2- s površino 790 m2, P3- s
površino 750 m2, P4- s površino 780 m2, P5- s površino 740
m2, P6- s površino 790 m2, P7- s površino 780 m2, P8- s površino 720 m2, P9- s površino 780 m2, P10- s površino 820
m2, P11- s površino 850 m2, P12- s površino 820 m2, P13- s
površino 820 m2, P14- s površino 770 m2, P15- s površino
800 m2, P16- s površino 800 m2, P17- s površino 790 m2,
P18- s površino 780 m2, P19- s površino 800 m2, P20- s površino 800 m2, P21- s površino 770 m2, P22- s površino 810
m2, P23- s površino 690 m2, P24- s površino 660 m2, P25- s
površino 790 m2, P26- s površino 880 m2, P27- s površino
830 m2, P28- s površino 820 m2, P29- s površino 820 m2,
P30- s površino 810 m2, P31- s površino 800 m2, P32- s površino 790 m2, P33- s površino 780 m2, P34- s površino 710
m2, P35- s površino 920 m2, P36- s površino 940 m2, P37- s
površino 1070 m2,
Parcelacija je razvidna iz kartografskega dela občinskega lokacijskega načrta – »NAČRT PARCELACIJE« (list
št. 06).

19. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
Splošne določbe
Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za
obrambo.

21. člen
(javno dobro)
Javno dobro je javna pot 829 450 ob ureditvenih območjih in obsega zemljišče parc. št. 1129/3, ter dele zemljišč
parc. št. 529/3, 529/1, 529/6, 529/11, 529/12 vse v k.o.
Hajdina.

17. člen
(ohranjanje narave)
Na ureditvenem območju ni naravnih prvin, ki bi bile
zaščitene z varovalnim režimom.
18. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na območju predvidene pozidave P10-S8/2 in P10-S8/3
je že opredeljeno arheološko območje.
V območju P10-S8/2 na delu parcele št. 529/2 k.o. Hajdina, površine cca. 0,60 ha, ni mogoča pozidava, mogoča pa
je ureditev travnatih površin (zavarovani kulturni spomenik
Zgornja Hajdina-Arheološko najdišče Zgornja Hajdina (EŠD
2810).
V območju P10-S8/3 je Zupančičeva kapelica, ob kateri
sta platani.
Zaradi večjega območja pozidave je pri višinskih gabaritih potrebno upoštevati dominantno lego cerkve sv. Martin
(EŠD 174).
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Javno dobro so novonastale ulice in obsegajo dele zemljišč parc. št. 529/1, 529/2, 529/4, 529/6, 529/10, 529/13,
596/2, 596/1 vse v k.o. Hajdina.
Javno dobro je pločnik za pešce ob ureditvenem območju in obsega zemljišče parc. št. 529/2 k.o. Hajdina.
Ureditev javnega dobra je razvidna iz kartografskega
dela občinskega lokacijskega načrta – »NAČRT PRIKAZA
JAVNEGA DOBRA« (list št. 02).
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27. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-2/2006
Hajdina, dne 29. maja 2006

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OLN

Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l.r.

22. člen
(etapnost gradnje)
Načrtovana ureditev zunanjih in prometnih površin ter
ureditev pripadajoče komunalno energetske infrastrukture se
izvede etapno. Gradnja stanovanjskih in poslovno stanovanjskih hiš se izvaja postopno.

LAŠKO
2818.

23. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
V času gradnje je treba zagotoviti ustrezen strokovni
nadzor, vključno z rednim nadzorom stanja objektov v vplivnem območju.
Morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture
in naprav, nastale v času gradnje, mora investitor sanirati.
Izvedena sanacija je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.
24. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
Kapacitete
Število stanovanjskih parcel ne sme biti večje od 37.
Tlorisni gabariti objekta
Širina vseh objektov lahko odstopa do +2.0m v smeri od
garaže in dolžina do +4.0m v smeri od vhoda.
Višinski gabariti objekta
Odstopanja so lahko do ±0.50 m.
Višinska regulacija terena
Odstopanja so lahko do ±0.50 m.
Komunalni vodi, objekti in naprave
Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih
vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše
oskrbe in racionalnejše izrabe prostora.
IX. KONČNE DOLOČBE
25. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti občinskega lokacijskega načrta)
Po izvedbi z občinskim lokacijskim načrtom predvidene
prostorske ureditve so dopustna investicijsko vzdrževalna
dela na obstoječih objektih in napravah.

Na podlagi 27. in 72. člena ZUreP (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03) in 36. člena Statuta Občine Laško (Uradni
list RS, št. 8/00, 88/02) župan Občine Laško sprejema

PROGRAM P RIPRAVE
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
za del območja Taborje II (Uradni list RS, 20/91)
1. člen
S tem programom priprave se določa vsebina in obseg
potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter
postopkov, ki je potrebno opraviti v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN za del območja Taborje II.
2. člen
Na obravnavanem območju ima investitor cca 3200 m2
nepozidano stavbo zemljišče, kjer je po veljavnem izvedbenem načrtu možna gradnja dveh stanovanjskih objektov. Glede na velikost nepozidanega stavbnega zemljišča investitor
želi racionalno izkoristiti navedeno površino, ter umestiti na
novo tri stanovanjske objekte.
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta:
– pobuda občanov,
– racionalni izkoristek nepozidanega stavbnega zemljišča.
Pravna podloga:
Priprava lokacijskega načrta za del območja Tabor II
poteka po predpisanem postopku, skladno z določili:
– Zakona o urejanju prostora ZUreP-I (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 – popr.),
– Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih
in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih
podlag (Uradni list RS, št. 86/04),
– Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
41/04).

26. člen
(vpogled v občinski lokacijski načrt)
Občinski lokacijski načrt je stalno na vpogled pri:
– Občina Hajdina, Zgornja Hajdina 45.
– Skupna občinska uprava, Mestna občina Ptuj, Mestni
trg 1.

Program priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta za del območja Taborje II
(Uradni list RS, 20/91)

meji:

3. člen
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta:
Predmet lokacijskega načrta je ureditveno območje, ki
– na jugovzhodu z dovozno cesto
– na severozahodu s travnikom in gozdom.
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Programska izhodišča:
Na obravnavanem območju je predvidena gradnja stanovanjskih objektov s pripadajočo prometno in komunalno
infrastrukturo.
Pri pripravi lokacijskega načrta je upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se kot posledica le-teh
pojavijo v samem postopku izdelava izvedbenega prostorskega načrta.
Prostorska konferenca:
Občina Laško, Oddelek za gospodarske javne službe
okolje in prostor, je dne 31. 5. 2006 v skladu z 28. členom
ZureP-I sklical prvo prostorsko konferenco z namenom, da
se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj
ter organizirane javnosti glede priprave lokacijskega načrta
oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum, kraj in čas
zbora konference je pripravljavec objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja. S to objavo so bili o prostorski konferenci
obveščeni predstavniki gospodarstva, interesnih združenj
ter organizirane javnosti, z vabili pa so bili povabljeni nosilci
urejanja prostora, ki so predvideni v 5. členu tega programa
priprave.
Na prostorski konferenci so priporočila podali občani
glede obstoječe širine ceste, katere gabariti ne ustrezajo
srečevanju dveh osebnih vozil.
Na podlagi priporočil se v postopku priprave lokacijskega načrta:
– prouči možnost razširitve ceste na obravnavanem
odseku.
4. člen
Lokacijski načrt se pripravi za območje, ki sega na del
zemljišča parc. štev. 52, 51/2, 51/1, 49/1 k.o. Laško.
5. člen
Koordinator postopka priprave sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta je pristojni organ za urejanje prostora,
to je Oddelek za gospodarske javne službe okolje in prostor
občine Laško.
Pristojni nosilci urejanja prostora za pripravo sprememb
in dopolnitev ZN za del območja Taborje II so:
1. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat
RS, Območna enota Celje
2. RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje
3. RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS, za zaščito
in reševanje
4. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja
Savinje
5. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Celje
7. Zavod za gozdove, OE Celje
8. Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d. Celje
9. Občina Laško
10. JP Komunala Laško
11. Telekom Slovenije d.d., PE Celje
12. Adriaplin d.o.o.
13. Elektro Turnšek, Mariborska 86, Celje.
Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove
pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni
smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po
prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z
določili 29. člena ZUreP-I štelo, da smernic nimajo.
V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja
prostora ne bodo podane, mora načrtovalec sprememb in
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dopolnitev odloka o ZN kljub temu upoštevati vse veljavne
predpise in druge pravne akte.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev
ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi
drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem
postopku.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN načrta sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik: PLUTON GRADNJE d.o.o., Rimska cesta
98a, 3311 Šempeter v Savinjski dolini,
– Pripravljavec: Občina Laško, Oddelek za gospodarske javne službe okolje in prosotr
– Izdelovalec lokacijskega načrta: mora izpolnjevati pogoje, določene v 156. do 160. členu ZureP-I
– Investitor lokacijskega načrta: PLUTON GRADNJE
d.o.o., Rimska cesta 98a, 3311 Šempeter v Savinjski dolini.
6. člen
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati vse predhodne izdelane strokovne podlage in druga
gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije
(Uradni list RS, št. 76/04),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta
1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986–1990 (Uradni list RS, št. 86/01,
98/02),
– geodetski posnetek za namen lokacijskega načrta,
– ostala gradiva, relevantna za izdelavo lokacijskega
načrta.
Pred izdelavo predloga sprememb in dopolnitev ZN
mora pobudnik zagotoviti naslednje gradivo:
– idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov,
ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
– poročilo o vplivih načrtovane prostorske ureditve na
okolje v skladu s predpisom, ki ureja metodologija za izdelavo poročil na okolje,
– ostala gradiva, ki jih bodo v postopku sprejemanja
sprememb in dopolnitev ZN zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.
7. člen
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, priporočil s prve
prostorske konference, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v 3. členu tega programa priprave.
Zaradi omejitve ustvarjenih danosti prostora izdelava
več variantnih rešitev ni možna.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN izdela eno strokovno rešitev razen v primeru, da se potreba po izdelavi
variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN, če takšna potreba izhaja iz izdelanih
strokovnih podlag in analiz.
8. člen
Za območje prostorske ureditve pobudnik sprememb
in dopolnitev ZN PLUTON GRADNJE d.o.o., Rimska cesta
98a, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, priskrbi geodetski
posnetek za namen lokacijskega načrta in načrt parcele v
digitalni obliki.
9. člen
S tem programom priprave, ki sledi prostorski konferenci, so določeni naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja
sprememb in dopolnitev ZN:
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1. Prostorska konferenca in objava programa priprave v
Uradnem listu Republike Slovenije – 23. 6. 2006 (pripravljavec Občina Laško).
2. Izdelava gradiva za pridobivanje smernic – 1. 7. 2006
(izdelovalec).
3. Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora iz
5. člena – 1. 8. 2006 (izdelovalec).
4. Izdelava idejnih zasnov z upoštevanjem smernic nosilcev urejanja prostora – 5. 8. 2006 – pobudnik
5. Izdelava strokovnega gradiva za drugo prostorsko
konferenco – 21. 7. 2006 (izdelovalec).
6. Druga prostorska konferenca – 28. 7. 2006 (pripravljavec Občina Laško).
7. Sklep o javni razgrnitvi –14. 8. 2006 (pripravljavec
Občina Laško).
8. Javna razgrnitev se izvede na sedežu občine Laško
in na sedežu krajevne skupnosti Laško in traja najmanj 30
dni do 14. 9. 2006, javna obravnava pa se izvede na sedežu
občine(pripravljavec Občina Laško in izdelovalec).
9. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
lahko podajo svoje pripombe v času trajanja javne razgrnitve
predloga sprememb in dopolnitev ZN.
10. Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov
podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca, občinske strokovne službe ter
sklepov odbora za okolje in prostor ter komunalne zadeve
– 21. 9. 2006 (pripravljavec Občina Laško).
11. Po sprejetju stališč do pripomb se izdela dopolnjeni
predlog sprememb in dopolnitev ZN oziroma dopolnitve in
popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale
utemeljene pripombe ter se ga posreduje v mnenja nosilcem
urejanja prostora iz 5. člena tega programa priprave – 28. 9.
2006.
12. Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz
5. člena tega programa priprave – 28. 10. 2006.
13. Po uskladitvi z mnenji se izdela usklajeni predlog
sprememb in dopolnitev ZN za obravnavo in sprejem na
Občinskem svetu občine Laško – november 2006.
14. Župan posreduje usklajeni predlog v obravnavo in
sprejem Občinskem svetu občine Laško (odlok, obrazložitve,
grafičnih del)-januar 2007.
15. Občinski svet Občine Laško sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah ZN na seji Občinskega sveta Občine
Laško – januar 2007.
16. Objava v Uradnem listu Republike Slovenije – januar 2007.
17. Izdelava končnega dokumenta v šestih izvodih – februar 2007.
10. člen
Izdelavo lokacijskega načrta, geodetskega posnetka,
idejnih zasnov in strokovnih gradiv, ki jih bodo zahtevali
posamezni nosilci urejanja prostora bo financiral PLUTON
GRADNJE d.o.o., Rimska cesta 98a, 3311 Šempeter v Savinjski dolini.
11. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-00002/2006
Laško, dne 15. junija 2006
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l.r.
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LITIJA
2819.

Sklep o ustanovitvi Območnega razvojnega
partnerstva Središča Slovenije

Na podlagi 6. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in
31. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja – ZSRR-1 (Uradni list RS, št. 93/05) je Občinski svet
Občine Dol pri Ljubljani na 28. seji dne 19. 4. 2006, Občinski
svet Občine Kamnik na 32. seji dne 10. 5. 2006, Občinski
svet Občine Litija na 34. seji dne 25. 4. 2006, Občinski svet
Občine Lukovica na korespondenčni seji dne 9. 5. 2006,
Občinski svet Občine Moravče na 35. seji dne 26. 4. 2006,
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 27. seji dne 19. 4.
2006 in Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 28. seji dne
29. 5. 2006 sprejel

SKLEP
o ustanovitvi Območnega razvojnega
partnerstva Središča Slovenije
1.
Občina Dol pri Ljubljani, Občina Kamnik, Občina Litija,
Občina Lukovica, Občina Moravče, Občina Šmartno pri Litiji
in Občina Zagorje ob Savi (v nadaljevanju občine) s tem
sklepom ustanovijo Območno razvojno partnerstvo Središča
Slovenije kot obliko interesnega sodelovanja pri pripravi in
izvajanju skupnih in povezanih projektov na območju vključenih občin, ki na vzhodnem delu Osrednjeslovenske in
delu Zasavske regije tvorijo geografsko, turistično in razvojno tesno povezano območje (v nadaljevanju: obravnavano
območje).
Območno razvojno partnerstvo za obravnavano območje je oblika interesnega povezovanja občin in drugih
partnerjev, pomembnih za razvojno načrtovanje na območju
povezanih občin.
2.
Občine imajo potrebo po skupnem načrtovanju regionalnega razvoja območja in usklajenem vključevanju v razvojni
program Osrednjeslovenske in Zasavske statistične regije,
hkrati pa želijo poglobiti in razširili medsebojno sodelovanje
tudi na druga področja delovanja občin in dogovorjeni okvir
nalog pozneje prenesti na skupaj ustanovljeno zvezo občin.
3.
Z ustanovitvijo območnega partnerstva želijo podpisnice
doseči naslednje cilje:
– ohraniti in nadalje razvijati obravnavano območje kot
povezan geografski in kulturni prostor;
– zagotoviti učinkovito sodelovanje s podpornim okoljem za hitrejše in usklajeno razreševanje razvojnih in drugih
problemov, ki so skupni na območju;
– v okviru javno-zasebnega partnerstva in interesnega
partnerstva opredeliti razvojne prioritete območja, nosilce in
način izvedbe skupnih projektov;
– pravočasno izdelati območni razvojni program za območje središča Slovenije;
– v okviru Osrednjeslovenske in Zasavske statistične
regije doseči hitrejšo in enakovredno obravnavo pri opredeljevanju razvojnih prioritet in vključevanju predlogov projektov
v razvojni program regij;
– povečati pripravljenost lokalnih nosilcev na območju
za skupno sodelovanje in organizacijsko povezovanje.
4.
V ta namen s tem sklepom Občine takoj pristopajo k
pripravi in izdelavi Območnega razvojnega programa Središča Slovenije.
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5.
S tem sklepom se Občine zavezujejo, da bodo skupno
delovale tudi na drugih področjih, pomembnih za dosego
opredeljenih ciljev.
6.
Strokovne naloge v zvezi s pripravo območnega razvojnega programa ter koordinacijo izvajanja programa izvaja Center
za razvoj Litija, skupaj s predstavniki posameznih občin, zadolženimi za izvedbo programov na njihovem področju.
7.
Stroške v zvezi s pripravo območnega razvojnega programa in njegovih izvedbenih delov, kakor tudi stroške priprave skupnih projektov prevzemajo občine ustanoviteljice
območnega partnerstva po ključu prebivalstva, razen če se
za posamezne projektne aktivnosti ne dogovorijo drugače
že pred izvedbo.
8.
Ta sklep je sprejet, ko ga sprejmejo v preambuli navedene občine, v enakem predloženem besedilu, veljati pa
začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 300-1/2006
Litija, dne 14. junija 2006
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.
Župan
Občine Kamnik
Anton Smolnikar l.r.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.
Župan
Občine Lukovica
Matej Kotnik l.r.
Župan
Občine Moravče
Martin Rebolj l.r.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

Uradni list Republike Slovenije
LJUBLJANA
2820.

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Ljubljana za leto 2004

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU in
110/02 – ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne
občine Ljubljana na 30. seji dne 5. 6. 2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Mestne občine
Ljubljana za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine
Ljubljana za leto 2004.
2. člen
Proračun Mestne občine Ljubljana je bil realiziran v
višini 50.695.823 tisoč tolarjev.
Realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov
in izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana je izkazana
v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in
naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem
delu zaključnega računa proračuna.
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana po proračunskih uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna.
3. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine
Ljubljana za leto 2004 se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Šifra: 410-195/06-1
Ljubljana, dne 5. junija 2006
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.
Realizacija rebalansa proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2004 se odraža v naslednjih zneskih v tisoč
tolarjih:
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v 000 tolarjih
Rebalans proračuna
2004
A.
I.
II.
III.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
SKUPAJ ODHODKI
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK (I.-II.)

B.
IV.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA POSOJIL IN PRODAJA KAP.
DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)

V.
VI.

C.
VII.
VIII.
IX.

RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA
ODPLAČILA DOLGA
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

X.
XI.
*

Veljavni proračun
2004

Realizacija
2004

50.378.847
51.966.084
-1.587.237

50.389.940
51.977.177
-1.587.237

49.259.253
50.253.957
-994.705

28.703

28.703

30.701

0

0

0

28.703

28.703

30.701

2.000.000
441.466
0

2.000.000
441.466
0

1.999.950
441.866
594.080*

1.558.534
1.587.237*

1.558.534
1.587.237

1.558.084
994.705

Znesek v višini 594.080 tisoč tolarjev predstavlja oceno prenesenih sredstev po stanju na dan 31.12.2004.
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v tisoþ tolarjih
Skupina,
Podskupina,

Naziv konta

Rebalans proraþuna

Veljavni proraþun

Realizacija

2004

2004

2004

3

4

5

Konto

1

2

I.
70
700
7000

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
DAVýNI PRIHODKI
(700+701+702+703+704+705+706)
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIýEK
Dohodnina

Indeks

Indeks

6=5/3*100

7=5/4*100

50.378.847

50.389.940

49.259.253

97,78

97,76

42.740.621

42.740.621

42.376.724

99,15

99,15

29.625.775
29.625.775

29.625.775
29.625.775

29.523.024
29.523.024

99,65
99,65

99,65
99,65

701

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

0

0

0

702

DAVKI NA PLAýILNO LISTO IN DELOVNO SILO

0

0

0

703
7030
7031
7032
7033

DAVKI NA PREMOŽENJE
Davki na nepremiþnine
Davki na premiþnine
Davki na dedišþine in darila
Davki na promet nepremiþnin in na finanþno premoženje

9.363.682
6.335.370
2.823
215.366
2.810.123

9.363.682
6.335.370
2.823
215.366
2.810.123

9.376.495
6.759.881
3.221
259.890
2.353.501

100,14
106,70
114,13
120,67
83,75

100,14
106,70
114,13
120,67
83,75

704
7044
7045
7046
7047
7048

DOMAýI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
Davki na posebne storitve
Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti
Letna povraþila za uporabo cest
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
Davki na motorna vozila

3.751.164
290.000
0
0
3.461.164
0

3.751.164
290.000
0
0
3.461.164
0

3.477.205
196.410
0
0
3.280.795
0

92,70
67,73

92,70
67,73

94,79

94,79

705

DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN
TRANSAKCIJE

0

0

0

706

DRUGI DAVKI

0

0

0

5.702.385

5.706.751

4.858.670

85,20

85,14

2.260.875

2.262.977

1.810.380

80,07

80,00

50.000

50.000

0

144.560

144.560

144.567

100,00

100,00

21.300
2.045.015

21.300
2.047.117

25.182
1.640.631

118,23
80,23

118,23
80,14

71
710

NEDAVýNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

7102
7103

UDELEŽBA NA DOBIýKU IN DOHODKI OD
PREMOŽENJA
Prihodki od udeležbe na dobiþku in dividend javnih podjetij,
javnih skladov in javnih finanþnih institucij
Prihodki od udeležbe na dobiþku in dividend drugih podjetij in
finanþnih institucij
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja

711
7111

TAKSE IN PRISTOJBINE
Upravne takse in pristojbine

413.100
413.100

413.100
413.100

262.422
262.422

63,53
63,53

63,53
63,53

712
7120

DENARNE KAZNI
Denarne kazni

279.000
279.000

279.000
279.000

255.167
255.167

91,46
91,46

91,46
91,46

713
7130

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
Prihodki od prodaje blaga in storitev

251.167
251.167

251.167
251.167

236.890
236.890

94,32
94,32

94,32
94,32

714
7141

DRUGI NEDAVýNI PRIHODKI
Drugi nedavþni prihodki

2.498.242
2.498.242

2.500.507
2.500.507

2.293.811
2.293.811

91,82
91,82

91,73
91,73

7100
7101

Priloga
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v tisoþ tolarjih
Skupina,
Podskupina,

Rebalans proraþuna

Veljavni proraþun

Realizacija

Indeks

Indeks

2004

2004

2004

3

4

5

6=5/3*100

7=5/4*100

1.300.537

1.300.537

1.302.904

100,18

100,18

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

39.024

39.024

11.646

29,84

29,84

Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
Prihodki od prodaje prevoznih sredstev
Prihodki od prodaje opreme
Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev

34.124
4.900
0
0

34.124
4.900
0
0

11.529
117
0
0

33,79
2,39

33,79
2,39

0

0

0

1.261.512

1.261.512

1.291.258

102,36

102,36

1.261.512

1.261.512

1.291.258

102,36

102,36

PREJETE DONACIJE (730+731+732)

9.869

9.969

8.126

82,34

81,51

730
7300
7301

PREJETE DONACIJE IZ DOMAýIH VIROV
Prejete donacije in darila od domaþih pravnih oseb
Prejete donacije in darila od domaþih fiziþnih oseb

9.869
9.007
862

9.969
9.107
862

8.126
7.008
1.118

82,34
77,81
129,70

81,51
76,95
129,70

731
7310

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in
fundacij
Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij

0
0

0
0

0
0

0

0

0

DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH
NESREý

0

0

0

578.661

585.288

669.919

115,77

114,46

578.661

585.288

669.919

115,77

114,46

578.661
0

585.288
0

613.002
56.917

105,93

104,74

0

0

0

Naziv konta

Konto

1

2

72
720
7200
7201
7202
7203

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠý IN
NEOPREDMETENIH DOLGOROýNIH SREDSTEV
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišþ

7221

73

7311
732

74
740
7400
7401
741

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANýNIH INSTITUCIJ
Prejeta sredstva iz državnega proraþuna
Prejeta sredstva iz proraþuna lokalne skupnosti
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAýUNA
IZ SREDSTEV PRORAýUNA EVROPSKE UNIJE

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
(780+781+782+783+784+785+786+787+788)

46.774

46.774

42.910

91,74

91,74

786

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAýUNA
EVROPSKE UNIJE
Ostala prejeta sredstva iz proraþuna EU

46.774

46.774

42.910

91,74

91,74

46.774

46.774

42.910

91,74

91,74

7860
787

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH
INSTITUCIJ

788

PREJETA VRAýILA SREDSTEV IZ PRORAýUNA
EVROPSKE UNIJE

I/5
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v tisoþ tolarjih

Skupina,
Podskupina,

Naziv konta

Rebalans proraþuna

Veljavni proraþun

Realizacija

2004

2004

2004

3

4

5

Konto

1

2

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

40
400
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4009
401
4010
4011
4012
4013
4015

TEKOýI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)

411
4112
4115
4117
4119
412
4120

96,71

96,68

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

#DEL/0!

93,42

94,14

2.460.480
2.117.450
81.753
174.797
46.026
17.510
0
22.945

2.460.480
2.117.450
81.753
174.797
46.026
17.510
0
22.945

2.428.070
2.100.100
78.653
171.377
40.031
16.156
0
21.754

98,68
99,18
96,21
98,04
86,97
92,27

98,68
99,18
96,21
98,04
86,97
92,27

94,81

94,81

429.302

429.302

412.728

96,14

96,14

202.742
157.332
1.368
2.281
65.580

202.742
157.332
1.368
2.281
65.580

191.189
153.167
1.296
2.161
64.915

94,30
97,35
94,75
94,74
98,99

94,30
97,35
94,75
94,74
98,99

10.326.985
634.950
438.663
1.027.138
42.532
61.310
5.794.396
56.022
119.700
132.067
2.020.207

10.335.644
640.397
440.892
1.029.106
42.532
61.310
5.803.896
56.022
114.200
132.067
2.015.221

9.623.821
601.402
352.666
825.057
39.420
52.652
5.501.978
51.900
99.479
129.808
1.969.459

93,19
94,72
80,40
80,33
92,68
85,88
94,95
92,64
83,11
98,29
97,49

93,11
93,91
79,99
80,17
92,68
85,88
94,80
92,64
87,11
98,29
97,73

286.500
286.500

286.500
286.500

282.110
282.110

98,47
98,47

98,47
98,47

0

0

0

356.041
154.853
201.188

241.932
40.744
201.188

201.188
0
201.188

56,51

83,16

100,00
#DEL/0!

100,00
#DEL/0!

21.665.895

21.777.909

21.371.156

#DEL/0!

#DEL/0!

SUBVENCIJE
Subvencije javnim podjetjem
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

1.087.022
1.024.745
62.277

1.087.022
1.024.745
62.277

1.080.513
1.019.909
60.604

99,40
99,53
97,31

99,40
99,53
97,31

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
Nadomestila plaþ
Štipendije
Drugi transferi posameznikom

7.275.937

7.285.176

7.192.123

98,85

98,72

23.324
1.900
72.516
7.178.197

23.324
1.900
72.516
7.187.436

17.138
1.536
72.453
7.100.997

73,48
80,82
99,91
98,92

73,48
80,82
99,91
98,80

2.538.768

2.620.729

2.579.968

101,62

98,44

2.538.768

2.620.729

2.579.968

101,62

98,44

PLAýE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
Plaþe in dodatki
Regres za letni dopust
Povraþila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Plaþe za delo nerezidentov po pogodbi
Drugi izdatki zaposlenim
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO
VARNOST
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja,
na podlagi ZKDPZJU

PLAýILA DOMAýIH OBRESTI
Plaþila obresti od kreditov - poslovnim bankam

410
4100
4102

7=5/4*100

12.947.918

403
4031

41

50.253.957

6=5/3*100

13.753.859

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni material in storitve
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoþe vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine
Davek na izplaþane plaþe
Drugi operativni odhodki

409
4090
4091
4092

51.977.177

Indeks

13.859.309

402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029

404

51.966.084

Indeks

PLAýILA OBRESTI V TUJINO
REZERVE
Splošna proraþunska rezervacija
Proraþunska rezerva
Druge rezerve

TEKOýI TRANSFERI (410+411+412+413+414)

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN
USTANOVAM
Tekoþi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

I/6

98,64

98,13
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v tisoþ tolarjih
Skupina,
Podskupina,

Naziv konta

Rebalans proraþuna

Veljavni proraþun

Realizacija

2004

2004

2004

3

4

5

10.764.168
850.000
720.515
834.769
8.122.866
236.018

10.784.982
850.000
720.515
834.769
8.143.680
236.018

10.518.552
850.000
711.713
829.017
7.894.317
233.505

0

0

0

7.097.806

7.099.908

7.097.806
452.582
0
446.207
14.000
3.469.519
1.035.778
662.035
1.017.686

7.099.908
452.582
0
446.207
14.000
3.469.519
1.037.879
662.035
1.017.686

Konto

1

2
413
4130
4131
4132
4133
4135
414

42
420
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4208
4209

43
431
4310
4311
4313
4314
432
4321
4323

45
450

DRUGI TEKOýI DOMAýI TRANSFERI
Tekoþi transferi obþinam
Tekoþi transferi v sklade socialnega zavarovanja
Tekoþi transferi v javne sklade
Tekoþi transferi v javne zavode
Tekoþa plaþila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso
posredni proraþunski uporabniki
TEKOýI TRANSFERI V TUJINO

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišþ in naravnih bogastev
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog

Indeks

Indeks

6=5/3*100

7=5/4*100

97,72
100,00
98,78
99,31
97,19
98,94

97,53
100,00
98,78
99,31
96,94
98,94

6.826.756

96,18

96,15

6.826.756
417.914
0
435.502
13.298
3.367.276
932.550
645.487
1.014.730

96,18
92,34

96,15
92,34

97,60
94,99
97,05
90,03
97,50
99,71

97,60
94,99
97,05
89,85
97,50
99,71

#DEL/0!

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

#DEL/0!

9.343.074

9.345.500

9.108.127

97,49

97,46

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN
FIZIýNIM OSEBAM, KI NISO PRORAýUNSKI
UPORABNIKI
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

4.419.597

4.422.023

4.209.672

95,25

95,20

299.958

302.385

302.379

100,81

100,00

Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v
lasti države ali obþin
Investicijski transferi privatnim podjetjem
Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom

4.026.588

4.026.588

3.814.257

94,73

94,73

24.275
68.775

24.275
68.775

24.262
68.775

99,95
100,00

99,95
100,00

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAýUNSKIM
UPORABNIKOM
Investicijski transferi javnim skladom in agencijam
Investicijski transferi javnim zavodom

4.923.477

4.923.477

4.898.454

99,49

99,49

1.859.564
3.063.913

1.859.564
3.063.913

1.859.357
3.039.097

99,99
99,19

99,99
99,19

PLAýILA SREDSTEV V PRORAýUN EVROPSKE
UNIJE (450)

0

0

0

PLAýILA SREDSTEV V PRORAýUN EVROPSKE
UNIJE

0

0

0

-1.587.237

-1.587.237

-994.705

62,67

62,67

III. PRORAýUNSKI PRESEŽEK
(PRORAýUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I.-II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

I/7
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B. RAýUN FINANýNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina,
Podskupina,
Konto

Rebalans proraþuna

Veljavni proraþun

Realizacija

2004

2004

2004

3

4

5

Naziv konta

1

2

IV. PREJETA VRAýILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(75)

Indeks

v tisoþ tolarjih
Indeks

6=5/3*100 7=5/4*100

28.703

28.703

30.701

106,96

106,96

28.703

28.703

30.701

106,96

106,96

PREJETA VRAýILA DANIH POSOJIL
Prejeta vraþila danih posojil od posameznikov in
zasebnikov
Prejeta vraþila danih posojil - od finanþnih institucij
Prejeta vraþila danih posojil od privatnih podjetij
Prejeta vraþila plaþanih poroštev

20.000
20.000

20.000
20.000

23.733
23.733

118,66

118,66

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8.703
4.120

8.703
4.120

6.968
3.138

80,07
76,16

80,07
76,16

4.583

4.583

3.830

83,58

83,58

7513

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v
finanþnih institucijah
Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v
privatnih podjetjih
Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih

0

0

0

752
7520

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
Sredstva kupnin iz naslova privatizacije

0
0

0
0

0
0

DANA POSOJILA IN POVEýANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)

0

0

0

106,96

106,96

75

PREJETA VRAýILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

750
7500
7503
7504
7509
751
7511
7512

V.
44

DANA POSOJILA IN POVEýANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)

0

0

0

DANA POSOJILA
Dana posojila finanþnim institucijam

0
0

0
0

0
0

POVEýANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN
NALOŽB
Poveþanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

0
0

0
0

0
0

442

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

0

0

0

443

POVEýANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V
JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH
OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO
PREMOŽENJE V SVOJI LASTI

0

0

0

28.703

28.703

30.701

440
4403
441
4412

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

I/23

118,66

118,66
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C. RAýUN FINANCIRANJA
Naziv konta

Skupina,
Podskupina,

Rebalans proraþuna

Veljavni proraþun

Realizacija

2004

2004

2004

3

4

5

Konto
1

2

VII.

ZADOLŽEVANJE (50)

Ihdeks

v tisoþ tolarjih
Ihdeks

6=5/3*100 7=5/4*100

2.000.000

2.000.000

1.999.950

100,00

100,00

50

ZADOLŽEVANJE ( 500+501)

2.000.000

2.000.000

1.999.950

100,00

100,00

500
5001

DOMAýE ZADOLŽEVANJE
Najeti krediti pri poslovnih bankah

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

1.999.950
1.999.950

100,00
100,00

100,00
100,00

0

0

0

441.466

441.466

441.866

100,09

100,09

441.466

441.466

441.866

100,09

100,09

441.466
225.000
216.466

441.466
225.000
216.466

441.866
225.400
216.466

100,09
100,18
100,00

100,09
100,18
100,00

ODPLAýILA DOLGA V TUJINO

0

0

0

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAýUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

0

0

594.080

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.558.534

1.558.534

1.558.084

99,97

99,97

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

1.587.237

1.587.237

994.705

62,67

62,67

501

ZADOLŽEVANJE V TUJINI

VIII. ODPLAýILO DOLGA (55)
55

ODPLAýILA DOLGA (550+551)

550
5501
5503

ODPLAýILA DOMAýEGA DOLGA
Odplaþilo kreditov poslovnih bankam
Odplaþila kreditov drugim domaþim kreditodajalcem

551

2821.

»VII. Dejavnost: DROBNO GOSPODARSTVO IN TURIZEM
Tip osebe javnega prava: javni zavod s področja turizma
(JZT)
Razpon plačnega razreda: 35–48
Pristojni minister: minister za gospodarstvo

Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi
delovnih mest ravnateljev in direktorjev v
plačne razrede

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo), 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06 in
46/06) ter 51. in 89. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) izdaja županja Mestne
občine Ljubljana

Šifra
PU

36510 Zavod
za turizem
Ljubljana

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih
mest ravnateljev in direktorjev
v plačne razrede
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in
direktorjev v plačne razrede (Uradni list Republike Slovenije
RS, št. 11/06 in 28/06) se v drugem odstavku 2. člena točka
VII. spremeni tako, da se glasi:

Naziv
proračunskega
uporabnika

Šifra DM

Ime
delovnega
mesta

B017850 Direktor JZT

Plačni
razred

48
.«

2. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije po pridobitvi soglasja pristojnega ministra iz prejšnjega člena tega pravilnika in začne veljati naslednji dan
po objavi.
Št. 100-439/2005-62
Ljubljana, dne 16. maja 2006
I/25

Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.
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MEDVODE
2822.

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 37. člena Zakona
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list
RS, št. 64/94, 33/00, 87/01 in 28/06), 17., 25. in 127. člena
Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno
prečiščeno besedilo) in 7. člena Odloka o proračunu Občine
Medvode za leto 2006 (Uradni list RS, št. 120/05) je Občinski
svet Občine Medvode na 32. seji dne 6. 6. 2006 sprejel

ODLOK
o uporabi sredstev proračunske rezerve
1. člen
Za plačilo nastalih stroškov izvajanja zimske službe, na
občinskih cestah, nastalih kot posledica neugodnih vremenskih razmer, v obdobju od 15. novembra 2005 do 15. aprila
2006, se zagotovi 30,000.000 SIT iz sredstev proračunske
rezerve Občine Medvode.
2. člen
Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za plačilo
naslednjih računov:
zap.
št. izvajalec
1.
2
3

opis

Avtoprevozništvo
Andrej Trampuš s.p.
Avtoprevozništvo
Andrej Trampuš s.p.
Krajevne in
vaške skupnosti

vrednost

zimska služba
marec 2006 (v celoti)
zimska služba
februar 2006 (delno)

17.432.117,18 SIT
7.567.882,82 SIT

zimska služba
(po predloženih dokazilih)

5.000.000,00 SIT

skupaj potrebna sredstva:

30.000.000,00 SIT

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-55/06
Medvode, 6. junija 2006
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

MURSKA SOBOTA
2823.

Program priprave izdelave lokacijskega načrta
za poslovno-trgovski center Noršinska v
Murski Soboti

Na podlagi 12. člena in 27. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK1, v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) ter 31. člena Statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99,
52/01 in 76/02) je župan Mestne občine Murska Sobota
sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
izdelave lokacijskega načrta za poslovnotrgovski center Noršinska v Murski Soboti
I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
ZA PRIPRAVO IZDELAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana občine
Murska Sobota za obdobje 1986–2000 dopolnjenega v letu
1990 (Uradne objave pomurskih občin, štev. 24/86, 10/90 ter
Uradni list RS, št. 57/99, 9/00 in 14/02) ter družbenega plana
občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990, dopolnjenega
v letu 1987 (Uradne objave pomurskih občin, štev. 24/86 in
7/87 ter Uradni list RS, št. 57/99, 9/00, 14/02, 73/04, 79/04
in 89/04) je predmetno območje opredeljeno kot zazidljivo. V
naravi je zemljišče nepozidano.
Za predmetno območje je v Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota
(Uradni list RS, št. 83/03) opredeljeno, da je potrebno izdelani povsem nov izvedbeni akt, to je lokacijski načrt. Območje
je označeno s šifro PN-3 in se imenuje območje severno od
Noršinske ulice v k.o. Murska Sobota.
Območje severovzhodnega dela mesta Murska Sobota
se v zadnjih letih intenzivno razvija. Gradijo se oziroma so
predvidene poslovno, izobraževalne, trgovske in proizvodne
vsebine. Zemljišče, kjer je sedaj predvidena izdelava lokacijskega načrta, pa je ostalo infrastrukturno neurejeno in
nepozidano stavbno zemljišče. Interes po zapolnitvi območja
je izražen zaradi primerne lege in kompleksne gradnje, ki
zadostuje raznim potrebam investitorjev. Širši kompleks je
že komunalno in prometno urejen. Zato je racionalno nadaljevanje s komunalnim opremljanjem in zapolnitev celotnega
območja smiselna.
Pobudnik oziroma investitor želi zgraditi objekte s poslovno trgovsko vsebino in vsemi pripadajočimi infrastrukturnimi elementi. Kot podlaga in osnovno izhodišče za izdelavo
lokacijskega načrta je izdelan idejni osnutek za predvidene
ureditve na tem območju, katerega je s pobudo predložil
investitor.
S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg izdelave lokacijskega načrta, postopek in roki priprave,
seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v
postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev
potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.
II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA IZDELAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA
Predmet izdelave lokacijskega načrta je na pobudo investitorja izdelava povsem nove zasnove postavitve objektov
v prostor ter pripadajočo infrastrukturo na območju, ki je bilo
do sedaj nepozidano in zaraščeno z gozdom.
Predvideni objekti znotraj obravnavanega območja se
bodo namenili poslovno-trgovskim in spremljajočim vsebinam. V prvi fazi je predvidena gradnja večjega trgovskega
objekta, ki bo delno zgrajen v eni etaži in delno v dveh etažah. Znotraj objekta se bodo uredile trgovine, v katerih se
bodo predvidoma prodajali tekstilni izdelki, obutev, elektro
material, športni artikli itd. V prvi fazi je predvidena tudi gradnja pritličnega paviljona, v katerem je predvidena ureditev
gostinskega lokala in lokalov namenjenih drugim storitvenim
dejavnostim (banka, lekarna …). V drugi fazi izvajanja se
predvideva na južnem delu obravnavanega območja gradnja
večjega trgovskega centra, ki bo namenjen predvsem prodaji
gradbenega materiala in drugih izdelkov za dom. Znotraj
predvidenih objektov se izvedejo tudi vsi potrebni servisni
prostori (skladišča, prostori za zaposlene, sanitarije …).
Infrastrukturne ureditve se bodo izvedle v skladu s
pogoji iz smernic posameznih pristojnih služb. Območje se
bo komunalno navezalo na obstoječe komunalne sisteme, ki
potekajo mimo območja. Predvidena je priključitev na javni
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kanalizacijski sistem, vodovodno omrežje, plinovod, telekomunikacijsko omrežje. Predvidena je tudi izvedba nove TP in
vključitev le te v srednjenapetostno elektro omrežje.
Prometno se bo območje navezalo na Lendavsko in
Noršinsko ulico. Navezava na Lendavsko ulico bo potekala preko obstoječega cestnega priključka, ki je izveden s
semaforiziranim križiščem in poteka mimo trgovine Hofer.
Drugih novih priključkov na Lendavsko ulico (cesta Murska
Sobota–Hodoš R1-232) se ne predvideva. Predvidena pa je
izvedba dveh priključkov na Noršinsko ulico, tako, da bi se
predmetna trgovska cona prvenstveno napajala z Noršinske
ulice, kar bi pomenilo tudi delno razbremenitev Lendavske
ulice. Pri tem so predvidene prometne ureditve tudi same
Noršinske ulice s pločniki, kolesarskimi stezami in novima
priključkoma.
Če se v postopku sprejemanja prostorsko izvedbenega
načrta in na obravnavah izkaže, da predlogi niso povsem
ustrezni, se predlagana vsebina mora prilagoditi novim zahtevam.
Lokacijski načrt mora zajemati vse sestavine in priloge, ki so navedena v določilih ZUreP-1, 73. člen. Občinski
prostorski akt mora vsebovati tudi priloge, ki so natančno
definirane v 73. členu, 44. členu, 24. členu in 139. členu ZUreP-1. Obvezna priloga je program opremljanja zemljišč s
komunalno infrastrukturo.
Načrtovalec predmetnega lokacijskega načrta bo moral
predati pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota pet
izvodov akta. Izvodi sprejetega akta bodo predani krajevno
pristojni Upravni enoti in pristojnim inšpekcijskim službam,
dva izvoda pa bosta shranjena na Oddelku za infrastrukturo,
okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne občine
Murska Sobota, kjer bo akt na vpogled dostopen javnosti.
Obenem je potrebno celotni lokacijski načrt s prilogami
predati v digitalni obliki – CD, tako tekstualni kot grafični del.
Grafični del v programu AutoCAD (dwg) oziroma programu
kot ga uporablja pripravljavec.
III. OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE
Novi lokacijski načrt obravnava območje med Lendavsko in Noršinsko ulico v Murski Soboti. Obravnavano območje meji na zahodu na območje Obrtne cone – sever, na
severu pa na območje severne obrtno-industrijske cone. Na
vzhodni strani sega območje do parcel na katerih je predvidena gradnja nove ekonomske šole. Območje je veliko 4,6
hektarja.
Območje obdelave obsega sledeče parcele: 3547/1,
3547/4, 3548, 3549/1, 3549/2, 3550 in 3551, delno pa za
potrebe ureditve prometne in druge infrastrukture 3547/2,
3547/3 in 5351/1 vse k.o. Murska Sobota.
Lastniki parcel v območju obdelave so zasebni oziroma
nekaj v lasti Mestne občine Murska Sobota (javne površine
– cesta).
IV. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO
SMERNICE IN MNENJA, TER DRUGI UDELEŽENCI, KI
BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI IZDELAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA
Pripravljavec lokacijskega načrta za poslovno trgovski
center Noršinska v Murski Soboti je Mestna občina Murska
Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Murska Sobota, Kardoševa 2. Po
sprejemu programa priprave se pozove pristojne nosilce
urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. Nosilci urejanja
prostora dobijo ob pozivu tudi sprejeti program priprave.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne
bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1
štelo, da nimajo smernic.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za
izdelavo lokacijskega načrta za poslovno-trgovski center Noršinska v Murski Soboti so:

Št.

65 / 23. 6. 2006 /

Stran

6987

– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48,
p.p.653, 1000 Ljubljana – glede okoljskega poročila
– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., PE Murska Sobota, Lendavska 31/a, 9000
Murska Sobota
– Telekom Slovenije, regionalna enota TK omrežja
Vzhod, PE Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota
– Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000
Murska Sobota
– Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Murska
Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
– Mestni plinovodi, d.o.o., Slomškova ul. 33, 9000 Murska Sobota
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure,
Slovenska 2, 9000 Murska Sobota, p.p.144
– Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000
Murska Sobota
– Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
– Direkcija RS za ceste, Izpostava Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota.
Kolikor se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij,
kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora,
se jih mora vključiti in od njih pridobiti smernice in mnenja.
Pobudnik za izdelavo predmetnega lokacijskega načrta za
poslovno trgovski center Noršinska v Murski Soboti je investitor Consulting projekt, Družba za projektiranje, storitve in
svetovanje d.o.o., Partizanska cesta 3-5, Maribor.
V. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN
NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati,
obstoječe veljavne občinske prostorske akte, ki obravnavajo
predmetno območje in območja v neposredni bližini, to so:
– Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono
Murska Sobota – sever (Uradni list RS, št. 39/97),
– Odlok o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (Uradni list RS,
št. 41/04; ter Uradni list RS, št. 62/04 – popravek),
– Odlok o spremembi zazidalnega načrta za del območja
obrtne cone Murska Sobota – sever (cestno podjetje,OMV)
(Uradni list RS, št. 29/05),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03,
objavljen dne 22. 8. 03),
– Odlok o lokacijskem načrtu za ekonomsko šolo v
Murski Soboti (Uradni list RS, št. 32/06),
– Odlok o zazidalnem načrtu za proizvodno servisno
cono Noršinska (Uradni list RS, št. 16/03),
– Odlok o zazidalnem načrtu za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št.
8/04),
Upoštevati je vso dokumentacijo in dejansko stanje
vseh infrastrukturnih vodov na tem območju in si od upravljavcev le teh pridobiti ustrezne podlage.
VI. PRIDOBITEV GEODETSKIH PODLAG
Geodetske podlage za izdelavo lokacijskega načrta za
poslovno trgovski center Noršinska v Murski Soboti, si je izdelovalec in investitor dolžan pridobiti v skladu s Pravilnikom
o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
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VII. ROKI ZA PRIPRAVO IZDELAVE LOKACIJSKEGA
NAČRTA
Izdelovalec lokacijskega načrta za poslovno trgovski
center Noršinska v Murski Soboti mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje strokovnih nalog v
zvezi z urbanističnim načrtovanjem v skladu z veljavno zakonodajo. Izdelovalca lokacijskega načrta je izbral investitor.
Izdelovalec mora posredovati osnutek z odlokom Mestni
občini Murska Sobota in v postopku sprejemanja akta sodelovati pri vseh obravnavah na prostorski konferenci, javni
razgrnitvi, na pristojnih odborih ter na sejah Mestnega sveta.
Izdelovalec sodeluje z izdelovalcem okoljskega poročila tako,
da je dolžan upoštevati ugotovljene izsledke in jih vključiti v
končno obliko lokacijskega načrta.
Na osnovi vloge o nameri priprave plana Mestne občine
Murska Sobota št. 3505-0004/2006 z dne 21. 3. 2006 Ministrstvu za okolje in prostor, je v skladu z določbami Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06) Ministrstvo
za okolje in prostor z odločbo št.: 35409-81/2006MK z dne
11. 5. 2006 ugotovilo, da občinski lokacijski načrt s svojo
vsebino lahko bistveno vpliva na okolje, ker vsebuje posege,
za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v skladu
z zakonom, ki ureja področje varstva okolja (50. člen ZVO1-UPB1).
V navedeni odločbi se obenem ugotavlja, da ni potrebno
izvesti presoje sprejemljivosti plana, ker obravnavano območje leži izven posebnega varstvenega območja in območja
daljinskega vpliva na posebno varstveno območje ter izven
zavarovanega območja.
Med izdelavo predloga občinskega lokacijskega načrta
se izvede presoja vplivov na okolje v skladu z določbami
zakona, ki ureja področje varstva okolja. Investitor zagotovi
izdelavo poročila o vplivih na okolje in revizijo tega poročila,
oba izdelana v skladu s predpisi, ki določajo podrobnejšo
vsebino in način priprave poročila o vplivih na okolje in revizijo tega poročila.
Prostorska konferenca
Upoštevajo se priporočila pridobljena na prvi prostorski
konferenci, katera je bila izvedena 8. 6. 2006.
Na drugi prostorski konferenci se preveri ali so bila upoštevana podana priporočila iz prve prostorske konference.

Uradni list Republike Slovenije
Mestni svet mestne občine Murska Sobota se v prvi
obravnavi opredeli do pripomb in sprejme pripravljen predlog
lokacijskega načrta. V primeru ponovnih zahtev za korekcijo
predloga lokacijskega načrta na Mestnem svetu, izdelovalec dopolni predlog. Predlog lokacijskega načrta mora pred
drugo obravnavo imeti vsa pozitivna mnenja vseh nosilcev
urejanja prostora ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje s
strani Ministrstva pristojnega za okolje.
Pridobitev mnenj in okoljevarstvenega soglasja
Nosilci urejanja prostora, določeni v 4. točki tega programa priprave, podajo mnenja k dopolnjenemu predlogu,
mnenja se morajo podati najkasneje 30 dni od dneva poziva.
akta

Sprejetje odloka o izdelavi prostorskega izvedbenega

Po pridobljenem pravnomočnem okoljevarstvenem
soglasju predlaga župan Mestnemu svetu mestne občine
Murska Sobota dopolnjen predlog lokacijskega načrta za
poslovno trgovski center Noršinska v Murski Soboti skupaj
z obveznimi prilogami kot so priporočila obeh prostorskih
konferenc ter Program opremljanja zemljišč s komunalno
infrastrukturo v sprejem. Mestni svet mestne občine Murska
Sobota sprejme lokacijski načrt z odlokom, kateri se objavi
v Uradnem listu RS.
VIII. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM IZDELAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA
Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega načrta za
poslovno trgovski center Noršinska v Murski Soboti, zagotovi
investitor Consulting projekt, Družba za projektiranje, storitve
in svetovanje d.o.o., Partizanska cesta 3-5, Maribor.
IX. OBJAVA PROGRAMA PRIPRAVE
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0004/2006
Murska Sobota, dne 19. junija 2006
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

Pridobitev smernic za načrtovanje
Po sprejetju programa priprave se pozove pristojne
nosilce urejanja prostora, kot so navedeni v 4. členu tega
programa, da v roku 30 dni podajo svoje smernice za načrtovanje predvidene strokovne rešitve. K pozivu se priloži ta
program priprave in osnutek.
Javna razgrnitev in javna obravnava
Po sprejetju sklepa o javni razgrnitvi, ki ga sprejme
župan Mestne občine Murska Sobota in objavi sklepa v Uradnem listu RS se predlog občinskega lokacijskega načrta za
poslovno trgovski center Noršinska v Murski Soboti, poročilo
o vplivih na okolje ter mnenje o opravljeni reviziji tega poročila, javno razgrne za obdobje najmanj 30 dni.
V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava
osnutka. Objava datuma, ure in kraja javne obravnave bo
v lokalnih medijih. Občani, organi in organizacije, krajevne
skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko v
času trajanja javne razgrnitve in na javni obravnavi podajo
pisne in ustne pripombe. Predlog stališč in odgovorov na
pripombe pripravi izdelovalec v sodelovanju s strokovnimi
službami Mestne občine Murska Sobota in pristojnimi institucijami.
Izdelava dopolnjenega predloga izdelave prostorskega
izvedbenega akta
Izdelovalec izdela dopolnitve predloga lokacijskega načrta, če so bile podane take zahteve.

NOVA GORICA
2824.

Odlok o turistični taksi v Mestni občini Nova
Gorica

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, Uradni list RS, št. 38/05,
24/06) in na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma
(Uradni list RS, št. 2/04) je Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica na svoji seji dne 8. 6. 2006 sprejel naslednji

ODLOK
o turistični taksi v Mestni občini Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse na
območju Mestne občine Nova Gorica, način poročanja, poraba turistične takse ter nadzor nad izvajanjem določil tega
odloka.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot
ga določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list
RS, št. 2/04, v nadaljevanju zakon).
II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
3. člen
Za celotno območje Mestne občine Nova Gorica se
določi turistična taksa v višini 11 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se število
točk pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke, ki znaša ob uveljavitvi tega odloka 22
(z besedo: dvaindvajset) tolarjev, usklajuje Vlada Republike
Slovenije.
III. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA
TURISTIČNE TAKSE
4. člen
Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije
in tujci, ki v turističnem območju izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljevanju
turisti) v nastanitvenem objektu.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje.
Plačati so jo dolžne tudi v primeru, če so deležne brezplačnih
storitev za prenočevanje.

ščih,

5. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do sedmega leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdravili-

– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu
podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije
potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o
ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi
članske izkaznice invalidske organizacije,
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije
odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma
mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih
na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v
okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih
domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem
obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice,
– člani slovenskih reprezentanc.
Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki
prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
– turisti v kampih.
6. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni
podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo
turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v
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imenu in za račun Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju MONG) hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali
najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati
turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne
zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
7. člen
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične
takse, mora biti vpisan razlog oprostitve v evidenci, ki je določena v 31. členu zakona, in ki se vodi v skladu s predpisi,
ki urejajo prijavo prebivališča.
8. člen
Osebe iz prvega odstavka šestega člena nakazujejo
pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli
mesec na poseben račun MONG.
IV. NAČIN POROČANJA
9. člen
Osebe iz prvega odstavka šestega člena tega odloka so
do 25. dne v mesecu dolžne predložiti MONG in pristojnemu
davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti
razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse. Poročilo so dolžne predložiti tudi v primeru, če niso imele
turistov na prenočevanju. V tem primeru se na mesečno
poročilo pripiše, da turistov na prenočevanju ni bilo.
Mesečno poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena
oddajo osebe iz prvega odstavka šestega člena na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega odloka.
V. PORABA
10. člen
Sredstva iz naslova turistične takse so prihodek proračuna MONG, porabijo pa se namensko za dejavnosti in
storitve, določene z zakonom.
Namen porabe sredstev se določi vsako leto s proračunom.
VI. NADZOR
11. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse
ter vodenjem evidenc opravlja občinska inšpekcijska služba
v okviru svojih pristojnosti.
12. člen
Prisilno izterjavo turistične takse opravlja, skladno z
32. členom zakona, pristojni davčni organ.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno
uporablja zakon.
Če bi v primeru sprememb določb zakona postale posamezne določbe tega odloka neskladne z zakonom, se
uporabljajo neposredno določbe zakona.
14. člen
V primeru, da Vlada RS uskladi vrednosti točke, se pri
določanju zneska turistične takse upošteva tako usklajena
vrednost točke.

Stran

6990 /

Št.

65 / 23. 6. 2006

Uradni list Republike Slovenije

15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o višini turistične takse (Uradno glasilo, št. 15/98, Uradni list
RS, št. 63/04).

V. 44. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Povečanje kapitalskih deležev in naložb 5.000.000 SIT
Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih
25.000.000 SIT

16. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in prične veljati petnajsti dan po objavi.

VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kap. deležev
– C. Račun financiranja:
Zadolževanje
Prenos namenskih sredstev
iz preteklega leta (ocena)

Št. 426-2/2006
Nova Gorica, dne 8. junija 2006

Št. 403-02-4/2005
Nova Gorica, dne 8. junija 2006

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova
Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS,
št. 38/05, 24/06), Zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99,
79/99, 89/99 in 90/05) in Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) je Mestni
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 8. 6. 2006
sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine
Nova Gorica za leto 2006
1.
Spremeni se drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2006 (Uradni list RS,
št. 120/05 in 24/06) tako, da se glasi:
»– A. Bilanca prihodkov in dohodkov:
I. Prihodki
70 Davčni prihodki
71 Nedavčni prihodki

8.423.235.785 SIT
4.593.300.000 SIT
2.538.800.000 SIT

72 Kapitalski prihodki

820.000.000 SIT
0 SIT

74 Transferni prihodki

471.135.785 SIT

II. Odhodki
40 Tekoči odhodki
41 Tekoči transferi

8.861.287.364 SIT
1.990.959.127 SIT
2.803.297.313 SIT

42 Investicijski odhodki

2.129.076.050 SIT

43 Investicijski transferi

1.937.954.874 SIT

III. Razlika med prihodki in odhodki

413.350.579 SIT

2.
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Mestne občine Nova Gorica za leto 2006

73 Prejete donacije

0 SIT

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Sestavni del proračuna je Načrt razvojnih programov.«

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

2825.

24.701.000 SIT

–438.051.579 SIT

– B. Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. 75. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih
deležev
Prejeta vračila danih posojil
29.701.000 SIT
Prodaja kapitalskih deležev
5.000.000 SIT
Kupnine iz naslova privatizacije
20.000.000 SIT

Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

2826.

Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev
na območju Mestne občine Nova Gorica

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS,
št. 44/96, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 92/02, 120/03, 110/05),
17., 20. in 20.a člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list
RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), in 19. člena Statuta Mestne
občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02, Uradni
list RS, št. 38/05 in 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica na seji dne 8. 6. 2006 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov javnih vrtcev
na območju Mestne občine Nova Gorica
1. V javnih vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica se s 1. 9. 2006 za posamezne programe vrtca določijo
cene, ki znašajo mesečno na otroka:
DNEVNI POLDNEVNI
PROGRAM PROGRAM
(9 ur)
(6 ur)
I. STAROSTNO OBDOBJE
– oddelki 1–3 let

103.000 SIT

88.000 SIT

– oddelki 3–4 let
– oddelki 3–6 let
– oddelki 4–6 let

84.000 SIT
76.000 SIT
76.000 SIT

67.000 SIT
65.000 SIT
65.000 SIT

III. KOMBINIRANI
ODDELKI

84.000 SIT

67.000 SIT

II. STAROSTNO
OBDOBJE
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2. Fleksibilni normativ povečanja števila za dva otroka v
oddelkih se upošteva v:
– oddelkih prvega starostnega obdobja (1–3 let) v Vrtcu
Nova Gorica, Vrtcu Branik, Vrtcu Dornberk, Vrtcu Šempas,
– heterogenih oddelkih drugega starostnega obdobja (4–6
let) v Vrtcu Nova Gorica in (3–6 let) v Vrtcu Grgar, Vrtcu Trnovo,
Vrtcu Renče, Vrtcu Šempas, za ostale vrtce pa po potrebi.
3. Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica
po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo
otroke vključene v vrtcih, katerih ustanovitelj je Mestna občina
Nova Gorica, lahko dodatno uveljavljajo:
– upoštevanje vplačanih anuitet najetega stanovanjskega
kredita pri določitvi prispevka staršev
Vplačane anuitete stanovanjskega kredita za rešitev stanovanjskega vprašanja družine se odštevajo od bruto dohodka.
– oprostitev plačila zaradi otrokove daljše odsotnosti iz
zdravstvenih razlogov
Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca več kot 15 zaporednih obračunskih dni, so starši oproščeni plačila vrtca za čas
odsotnosti. Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim
potrdilom, oddajo starši na Oddelek za družbene dejavnosti
najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih dni od zaključka
odsotnosti.
– začasni izpis
Uveljavijo ga lahko starši, ki želijo za svojega otroka rezervirati mesto v izbranem oddelku:
– za čas od 01. -31. julija,
– za čas od 01.- 31. avgusta,
– za čas od 1. julija do 31. avgusta.
Med začasnim izpisom plačajo starši 25% plačilnega razreda, določenega na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih. Starši so začasni izpis dolžni napovedati
vrtcu v pisni obliki, najmanj 8 dni pred prvim dnem odsotnosti
otroka.
4. V primerih odsotnosti otroka se prispevek staršev
zmanjša za dnevni strošek za živila, če starši o otrokovi odsotnosti obvestijo vrtec najkasneje do 8.00 ure.
5. V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa.
6. V primeru, da bo v določeni enoti vrtca občasno prisotnih manj kot 5 otrok (počitnice, pred/po praznikih), se ti
otroci za določen čas prerazporedijo v drugo enoto na območju
mestne občine.
7. V Čepovanu in na Vogrskem se oblikuje oddelek vrtca
pod pogojem, da je vpisanih najmanj 5 otrok.
8. Sklep o dodatnem znižanju cen programov v vrtcih za
starše št. 380-05-1/04-6, z dne 21. 10. 2004, Sklep o fleksibilnem normativu (Uradni list RS, št. 54/05) in Sklep o določitvi
cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 76/05) prenehajo veljati z dnem pričetka uporabe tega sklepa.
9. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati petnajsti dan po objavi, uporablja pa se od 1. 9.
2006 dalje.

Št. 602-2/2006-6
Nova Gorica, dne 8. junija 2006
Podžupan
Občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

2827.

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in uradni list RS, št. 38/05
in 24/06) ter 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 110/02) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na
seji dne 8. 6. 2006 sprejel
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SKLEP
o ukinitvi grajenega javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukinja kot grajeno javno dobro parc.
št. 2255/3 pot v izmeri 161 m² in parc. št. 2255/4 pot v izmeri
391 m² obe k.o.Solkan.
2.
Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa prenehata imeti
značaj grajenega javnega dobra in postaneta lastnini Mestne
občine Nova Gorica.
3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 465-01-164/99
Nova Gorica, dne 8. junija 2006
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

2828.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Športni
park Solkan

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 19. člena Statuta Mestne
občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni
list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica na seji dne 8. 6. 2006 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu
Športni park Solkan
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt
Športni park Solkan, ki ga je izdelalo podjetje Studio Kozorog
d.o.o. Nova Gorica, januarja 2006, pod številko 73-1-2003.
Sestavljen je iz besedila in grafičnega dela. Sestavni del
lokacijskega načrta so tudi priloge in strokovne podlage, ki
so določene s tem odlokom.
2. člen
(območje lokacijskega načrta)
Lokacijski načrt obravnava južni del območja programske zasnove za ureditveni načrt Športni park Solkan. Na severovzhodni strani je območje lokacijskega načrta omejeno
s tirom železniške proge in sicer v odseku od železniškega
prehoda na Poti na breg do Solkanskega mosta. Po pobočju
Sabotina, na odseku med železniškim mostom in cestnim
mostom, poteka meja nad traso makadamske poti, ki poteka
med kotama 88 m.n in 95 m.n. Med cestnim mostom in državno mejo je območje omejeno z državno cesto v Goriška
Brda. Na zahodni strani je območje omejeno z državno
mejo.
3. člen
(posegi in vplivi izven meje lokacijskega načrta)
Vplivno območje lokacijskega načrta sega izven meja
dokumenta na območju priključka lokalne poti proti Šmavru,
na regionalno cesto R2-402 in na območju zavarovanja že-
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lezniškega prehoda Pot na breg. Vplivno območje v času
gradnje programov zavzema trase infrastrukturnih navezav
na javna omrežja.
4. člen
(vsebina lokacijskega načrta)
Občinski lokacijski načrt Športni park Solkan vsebuje:
Besedilo:
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z lokacijskim
načrtom;
– ureditveno območje lokacijskega načrta;
– umestitev načrtovane ureditve v prostor;
– zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost
priključevanja nanjo;
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo dobrin;
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– načrt parcelacije;
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji
in zahteve za izvajanje lokacijskega načrta;
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti lokacijskega načrta;
– roki za izvedbo prostorske ureditve in za pridobivanje
zemljišč.
Grafični del:
– načrti namenske rabe prostora:
– izris iz srednjeročnega plana MO Nova Gorica v M
1:5000;
– izris iz plana - varovanja in omejitve v M 1: 5000;
– načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije:
– geodetski načrt obstoječega stanja v M 1:1000;
– predlog parcelacije v M 1:100;
– načrti umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji:
– programska ureditvena situacija v M 1:1000;
– podrobnejši prikazi pešprometne premostitve
Soče v M 1:500;
– zakoličbena situacija v M 1:1000;
– skupna situacija komunalnih naprav v M 1:1000.
Priloge:
– povzetek za javnost;
– izvleček iz strateškega prostorskega akta občine;
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta;
– prikazi obravnavanih variantnih predlogov;
– navedba strokovnih podlag in povzetki njihove vsebine;
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora s pojasnili glede njih upoštevanja;
– seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi
lokacijskega načrta;
– spis postopka priprave in sprejemanja lokacijskega
načrta.
Posebne strokovne podlage:
– strojne instalacije (PINSS d.o.o. Nova Gorica, december 2005, št. 05-12-07);
– elektroenergetska in telekomunikacijska infrastruktura
(BONNET d.o.o., 30.12. 2005, št. 73-1-2003);
– promet (IPOD d.o.o. Nova Gorica, januar 2006, št.
208-06);
– lokacijski načrt Solkanski soški park - strokovne podlage (fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija in odvodnjavanje, vodnogospodarske razmere, HYDROTECH d.o.o.,
januar 2006, št. S-368/06).
5. člen
(prostorsko-programska členitev območja)
Območje lokacijskega načrta je razčlenjeno v prostorsko in programsko zaključene enote in podenote z režimi
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urejanja. Enote in podenote so: SŠP1 (SŠP1.1, SŠP1.2,
SŠP1.3, SŠP1.4), SŠP2 (SŠP2.1, SŠP2.2), SŠP3, SŠP4
(SŠP4.1, SŠP4.2, SŠP4.3), SŠP5 (SŠP5.1, SŠP5.2), SŠP6,
SŠP7.
6. člen
(programi in namembnost z dopustnimi odstopanji od
lokacijskega načrta)
Programske vsebine so zajete v skupinah: naravna in
kulturna dediščina, nosilna nova jedra, dopolnilni in spremljajoči programi, točkovni programi, infrastruktura. Površine za
dopolnilne dejavnosti programov ne smejo presegati površin
za že izgrajeno osnovno dejavnost.
7. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za gradnjo ter dopustna
odstopanja od lokacijskega načrta)
Lokacijski pogoji in usmeritve za gradnjo so navedeni v
poglavju Posebna merila, kjer so opredeljeni režimi gradnje
po posameznih prostorskih enotah. Navedbe se nanašajo
na tiste vsebine, ki niso že predhodno določene v poglavju
Uvodna merila. Maksimalne meje so podane v zakoličbeni
situaciji, z namenom zagotoviti trajno omejitev programov
proti robovom območja, poselitvenim območjem ter naravnim
ambientom in njihovo preseganje ni dopustno. Minimalni gabariti niso omejevani. Izjemoma je možno z gradnjo objektov
posegati v varovalni pas obstoječih javnih poti ob izrecnem
soglasju upravljavca.
8. člen
(infrastruktura ter dopustna odstopanja od lokacijskega
načrta)
(1) Infrastrukturne rešitve so utemeljene v poglavju Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in
druge gospodarske infrastrukture in obveznost priključevanja
nanjo ter v strokovnih podlagah za izdelavo lokacijskega
načrta.
(2) Podana je usmeritev, ki za ogrevanje na območju
načrta predvideva uporabo zemeljskega plina. Do izvedbe
javnega omrežja je dopustna začasna ureditev ogrevanja z
elektriko ali biomaso.
(3) Dopustne so korekcije tras vkopanih infrastruktur ter
manjše korekcije in povezave tras poti in cest, ki so posledica
dokazljivo spremenjenih pogojev. Korekcije so dopustne v
kolikor niso v nasprotju z varovanji in drugimi pogoji tega
lokacijskega načrta, vendar le ob hkratni pridobitvi dokazila
o pravici graditi.
(4) Vse nove poti na območju so javno dobro.
9. člen
(posebni pogoji lokacijskega načrta)
(1) Zaradi kompleksnega prepleta naravnih, ustvarjenih
in predvidenih vsebin lokacijskega načrta ter zaradi obsežnosti in razvojne naravnanosti le-tega ni mogoče, brez posameznih dodatnih raziskav terena ter vpliva na vode in vodni
režim, zagotoviti izvedljivosti in podati natančnih tehničnih
pogojev za vsak posamezen poseg, zato posebni pogoji
navajajo ukrepe, ki obvezujejo investitorje in načrtovalce pri
predvidenih gradnjah.
(2) Pred vsakršnim posegom je nujno potrebno detajlno
raziskati geološko strukturo in stabilnostno stanje celotnega
območja. Posebej to velja za vse gradnje.
(3) Vsi posegi in gradnje, začasni ali stalni, na vodnih
in priobalnih zemljiščih, ogroženih območjih in vse gradnje
povezane z odvajanjem odpadnih vod znotraj območja lokacijskega načrta morajo pridobiti projektne pogoje in vodno
soglasje k načrtu za pridobitev gradbenega dovoljenja, kadar
slednje ni potrebno pa mora biti izdelana dokumentacija za
pridobitev vodnega soglasja.
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(4) V projektni dokumentaciji morajo biti obdelani in
ustrezno prikazani vsi ukrepi, s katerimi bodo preprečeni
škodljivi vplivi na stanje voda in vodni režim ter poplavno
varnost območja in okolice.
(5) V načrtih za PGD za gradnjo meteorne kanalizacije
na območju mora biti detajlno prikazana rešitev odvoda vseh
vrst odpadnih voda z asfaltiranih parkirišč, povoznih površin
ipd, s priloženimi detajli in definiranim tipom posameznih elementov kot so peskolovi, ponikovalnice, lovilci olj in drugo.
(6) Vse padavinske odpadne vode z obravnavanega
območja je treba priključiti na javno kanalizacijo. Na desnem
bregu Soče, kjer je predvideno odvajanje padavinskih vod
razpršeno po terenu, mora biti ureditev odvodnje načrtovana
tako, da bodo padavinske vode speljane izven plazovitega in
erozijsko ogroženega območja. V primeru odvodnje po erozijsko nestabilni ali plazoviti ogroženi brežini je treba predvideti
odvodnjo po kanaletah ali drugače utrjenih muldah.
(7) Vsi izpusti očiščene padavinske odpadne vode v
odvodnike morajo biti predvideni in izvedeni tako, da bo kota
dna iztoka v višini gladine srednje nizke vode. Izpustna glava
mora biti oblikovana pod naklonom brežine vodotoka, ne
sme segati v svetli profil vodotoka in mora biti opremljena s
protipovratno zaklopko. Na območju iztoka mora biti brežina
protierozijsko zavarovana.
(8) Pri izbiri trase komunalnih vodov je potrebno predvideti čim manjše število prečkanj vodotokov. Z gradnjo se
v nobenem primeru ne sme zmanjšati svetlega profila vodotoka, kar mora biti v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja prikazano in detajlno obdelano.
(9) Gradnja jaškov v strugi in brežini vodotoka ni dovoljena. Vsi nadzemni objekti morajo biti odmaknjeni od meje
vodnega zemljišča, od zgornjega roba brežine, vsaj tri metre.
Vse odmike je treba prikazati in ustrezno označiti v projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(10) Križanje komunalnih vodov z vodotoki je potrebno
projektirati tako, da v nobenem primeru ne bo moten odtok
voda in ne bo zmanjšana prevodna sposobnost struge vodotoka. Prečkanje čez vodotok mora biti projektno obdelano
tako, da vsebuje opis križanja, prikaz križanja v pregledni
situaciji v merilu 1:5000, geodetski posnetek struge vodotoka
na območju križanja z vrisanim komunalnim vodom v ustreznem merilu, prečni profil vodotoka na območju križanja z
vrisanim prečkanjem v ustreznem merilu ter detajl prečkanja
z zavarovanjem struge v območju križanja.
(11) Teme komunalnih vodov mora biti vsaj en meter
pod dnom urejenih vodotokov oziroma vsaj 1.50 metra pod
dnom nezavarovanih vodotokov. V območju prečkanja vodotokov je potrebno predvideti tako po obsegu kakor tudi po
načinu ustrezno protierozijsko zaščito struge vodotoka. V primeru, da bo prečkanje nad vodotokom v stacionaži mostne
konstrukcije, mora biti komunalni vod vgrajen v ali ob mostno
konstrukcijo in v nobenem primeru ne sme zmanjševati pretočnega profila mosta.
(12) Za vse ranjene brežine, nastale kot posledica
strojnih izkopov, je potrebno po končanih delih predvideti
ustrezno utrditev in zatravitev, da ne bo prišlo ob deževjih do
erozije in drsenja terena.
(13) Območje lokacijskega načrta mora biti obvezno
priklopljeno na javni kanalizacijski sistem, zato je komunalna
opremljenost območja predpogoj za začetek pozidave. Individualno odvajanje padavinskih in komunalnih odpadnih voda
znotraj območja z izpusti ali ponikanjem ni dovoljeno.
(14) V skladu z 11. in 14. členom Zakona o vodah je
zemljišče, na katerem je celinska voda trajno ali občasno
prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke, geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni
ekosistem, vodno zemljišče celinskih voda. Vodno zemljišče
tekočih voda obsega osnovno strugo tekočih voda, vključno
z bregom, do izrazite geomorfološke spremembe. Zemljišče,
ki neposredno meji na vodno zemljišče, je priobalno zemljišče celinskih voda. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega
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na Soči, ki je vodotok 1. reda, 15 metrov od meje vodnega
zemljišča, na vseh ostalih vodotokih območja, ki so vode
2. reda, pa pet metrov od meje vodnega zemljišča, to je od
zgornjega roba brežine.
(15) Potrebno je upoštevati, da so vsa zemljišča, ki so
bila na dan uveljavitve Zakona o vodah vpisana v zemljiško
knjigo kot vodna zemljišča, voda, vodotok, jezero, reka, potok
in podobno in so javno dobro, splošno ljudsko premoženje,
družbena last ali imajo na njih pravne osebe pravico uporabe,
z dnem uveljavitve zakona prešle v last Republike Slovenije.
Prav tako so tudi vsa priobalna zemljišča, ki ustrezajo navedenemu, z dnem uveljavitve Zakona o vodah postala last
Republike Slovenije.
(16) Kolesarska steza, ki bo potekala po trasi sedanje
dostopne poti do vzhodnega pobočja Sabotina, mora ohranjati tehnične elemente gozdne vlake, skladno z veljavnimi
predpisi o gozdnih prometnicah.
10. člen
Občinski lokacijski načrt je, skupaj s prilogami, stalno
na vpogled na oddelku za okolje in prostor pri Mestni občini
Nova Gorica.
11. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 350-10/2002
Nova Gorica, dne 8. junija 2006
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

SEVNICA
2829.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Sevnica

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) ter
16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05
– uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 29. redni seji dne 12. 6. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Občine Sevnica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 4/04 in 38/05 – popravek).
2. člen
III. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE GRADNJE
OBJEKTOV
1. Ureditvena območja naselij in razpršena gradnja
V 7. členu se pred besedo »nadomestne« doda beseda »novogradnje«, za besedo »rekonstrukcije« doda vejico, in v nadaljnjem tekstu besedilo »in adaptacija« črta,
ter nadomesti z besedilom »spremembe namembnosti in
odstranitve«.
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3. člen
1.2 Gradnja izven ureditvenih območij,
razpršena gradnja
V 10. členu se črtata prva in druga alinea in nadomestita
z novim besedilom, ki se glasi:
»– gradnja objektov, ki služijo kmetijski proizvodnji, dopolnilni dejavnosti na kmetiji in objektov za obrtno in storitveno dejavnost,
– sprememba namembnosti obstoječih objektov ali
delov objektov za potrebe turističnih dejavnosti, stanovanj,
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, obrti in storitvene dejavnosti.«
V 10. členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek,
ki se glasi:
»Gradnja objektov in sprememba namembnosti za potrebe kmečkega turizma, obrtne in storitvene dejavnosti je
možna pod pogojem, da se ne spreminja rabe območja in
za tiste dejavnosti, ki nimajo negativnih vplivov na okolje in
na bivalne pogoje sosednjih objektov. Pri tem je potrebno
zagotoviti zdravstveno-tehnične zahteve (odmiki objektov,
osončenje, hrup) in ostale urbanistične pogoje v zvezi ureditve dovoza, manipulativnih, parkirnih in zelenih površin
okrog objektov.«
4. člen
1.3 Splošna merila in pogoji za posamezne
vrste objektov
V 12. členu drugega odstavka »Nadomestne gradnje«
se drugi stavek črta in nadomesti z novim, ki se glasi: »Stari
objekt se, v kolikor je potrebno za začetek gradnje novega,
odstrani pred gradnjo, oziroma po izgradnji novega.«
V 12. členu drugega odstavka »Nadomestne gradnje«
se za drugim stavkom doda besedilo, ki se glasi: »Za objekt,
ki se odstrani, je potrebno izdelati posnetek obstoječega
stanja objekta in terena tako, da se ugotovi uporabna površina in namembnost objekta. Rok za odstranitev prvotnega
objekta se določi v posebnem delu projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja v skladu z načrtom odstranjevalnih
del in v skladu s pogoji vezanimi na začetek uporabe nadomestnega objekta.«
V 12. členu se v nazivu odstavka »Dozidave, nadzidave ter adaptacije« beseda »adaptacije« črta in nadomesti z
besedo »rekonstrukcije«.
V 12. členu se tretji stavek »Dozidave in obnove so
možne le pri objektih, ki so zgrajeni v skladu s predpisi.« črta
in nadomesti z novim, ki se glasi: »Dozidave, nadzidave,
rekonstrukcije objektov, spremembe namembnosti in investicijsko vzdrževalna dela so dopustna pod pogojem, da so
bili objekti zgrajeni pred letom 1967 ali pa so bili zgrajeni z
gradbenim dovoljenjem.«
V 12. členu tretjega odstavka »Enostavni objekti« se
doda besedilo, ki se glasi:
»Gradnja enostavnih objektov mora biti oblikovno in
funkcionalno usklajena z osnovnim objektom. Enostavni
objekti se lahko gradijo na gradbeni parceli v okviru meril
za pozidanost. Izven območij poseljenosti je možna gradnja
enostavnih kmetijskih objektov na grajenem območju kmetije.
Ob pridobitvi mnenja pristojne kmetijsko svetovalne službe o
tem, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije, pa tudi na pogojno zazidljivem območju kmetije.«
5. člen
2.1 Kmetijska zemljišča
V 14. členu se na koncu druge alinee doda naslednje
besedilo, ki se glasi: »ob pridobitvi mnenja pristojne kmetijsko svetovalne službe o tem, da je takšen objekt nujno
potreben za obratovanje kmetije,«.
V 14. členu se za drugo alineo doda nova tretja alinea,
ki se glasi:
»– gradnja objektov in sprememba namembnosti objektov ali delov objektov za potrebe obrti, kmečkega turizma in
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dopolnilne dejavnosti kmetij v sklopu gospodarskega dvorišča kmetije ali stanovanjske stavbe, ob pogoju ureditve manipulativnih in parkirnih površin na obstoječi gradbeni parceli,
brez negativnega vpliva na okolje. Sprememba namembnosti posameznega gospodarskega poslopja izven obstoječih
stavbišč ni dovoljena.«
6. člen
V 16. členu se besedilo prve alinee prvega odstavka
spremeni tako, da glasi:
»– gradnja in obnova zidanic na vinogradniških območjih in gradnja gospodarskih objektov za spravilo sadja ob
pogoju, da je investitor za gradnjo zidanic lastnik najmanj
15 arov zemljišča, s tem da je vinograd zasajen v velikosti
najmanj 10 arov, oziroma za gradnjo gospodarskega objekta
za spravilo sadja, če je investitor lastnik najmanj 20 arov zemljišča s tem, da je intenzivni sadovnjak zasajen v velikosti
najmanj 15 arov,«.
»V 16. členu se besedilo tretje alinee prvega odstavka
spremeni tako, da glasi:
– gradnja zidanic, v katerih je možno urediti prostore za
vinotoč ali preureditev obstoječih objektov za te dejavnosti ob
pogoju, da ima prosilec najmanj 20 arov vinograda in da se
lokacija nahaja v območju vinsko turistične ceste in ob pogoju, da lokacija zagotavlja ureditev vseh potrebnih zunanjih
površin brez večjih posegov v teren (večjih odkopov ali zasutij, izpostavljenih opornih zidov) ter ob pogoju zagotovitve
ustrezne infrastrukturne opreme.«
V 16. členu se za prvim odstavkom doda naslednje
besedilo, ki se glasi:
»Gradnja zidanic in gospodarskih objektov za spravilo
sadja je možna tudi na najboljšem kmetijskem zemljišču na
parceli zraven urejenega vinograda ali sadovnjaka v zahtevani površini kot na drugem kmetijskem zemljišču, če je
urbanistično sprejemljiva in ob pridobitvi pozitivnega mnenja
pristojne kmetijsko svetovalne službe.«
7. člen
IV. MERILA IN POGOJI GLEDE OBLIKOVANJA OBMOČIJ
IN ARHITEKTONSKEGA OBLIKOVANJA OBJEKTOV
4. Oblikovanje zunanjih in drugih ureditev
V 27. členu se v tekstu tretjega odstavka črta beseda
»Dostopi« in se nadomesti z besedilom »Dovozi in cestni
priključki«.
Za prvim stavkom tretjega odstavka se doda naslednje besedilo: »Urejeni morajo biti tako, da je zagotovljena
potrebna varnost v prometu. Na javno cesto naj se praviloma priključuje več objektov skupno v soglasju s pristojnim
upravljalcem ceste.Slepo zaključene ceste morajo imeti
urejeno obračališče zadostne širine za obračanje komunalnih vozil. Obračanje vozil mora biti zagotovljeno tudi
na vseh manipulativnih in dvoriščnih površinah objektov.
Vsaka gradbena parcela mora imeti zagotovljen dostop
in dovoz za motorna vozila.V primeru zagotovitve dovoza
preko sosednjega zemljišča mora imeti investitor za to
urejeno služnost.«
8. člen
IV. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH
PARCEL
V 29. členu se za prvim odstavkom doda naslednje
besedilo:
»Vsaka lokacija na stavbnem zemljišču za gradnjo
objektov mora imeti zagotovljeno minimalno komunalno
opremljenost – dostop na javno cesto ter oskrbo z elektriko in
neoporečno pitno vodo. V kolikor stavba zgrajena na podlagi
gradbenega dovoljenja gradbene parcele nima določene, se
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9. člen

V 34. členu se na koncu prvega odstavka doda naslednje besedilo: »Na celotnem območju urejanja s tem odlokom je dovoljena gradnja vseh vrst gospodarske komunalne
in cestne infrastrukture na gradbenih parcelah in kmetijskih
ter gozdnih zemljiščih v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti na področju urejanja prostora ter graditve objektov
in drugih materialnih, zakonskih, podzakonskih in občinskih
aktov.«
10. člen
V 35. členu se za drugo alineo doda nova tretja alinea,
ki se glasi:
»– Pri rekonstrukcijah cest in preplastitvah je potrebno
višine cestišča in površin za pešce uskladiti z višinami urejenega terena pred objekti in višinami vhodov v objekte, tako
da se dostopnost ne poslabša. Ureditve hodnikov za pešce,
trgov in drugih peš površin, ter dostopi do objektov javnega
značaja morajo biti brez arhitekturnih ovir in osvetljeni.«
V 35. členu se na koncu predzadnje alinee besedilo
»Slovenske železnice d.d., Služba za nepremičnine« črta
in nadomesti z besedilom »Javna agencija za železniški
promet RS«.
11. člen
X. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO IN IZBOLJŠANJE
OKOLJA
V 50. členu se besedilo četrtega odstavka črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Za gradnjo objektov je obvezno predhodno pridobiti
geotehnične pogoje za načrtovani poseg. Investitor je ob
gradnji dolžan upoštevati vse predpisane ukrepe v zvezi z
gradnjo in s sanacijo terena, ki jih predpiše geološka služba.
Na plazljivih in nestabilnih območjih gradnja ni mogoča. «
12. člen
V XI. poglavju se v nazivu poglavja pred besedo
»KONČNE« dodata besedi »PREHODNE IN«. Tako se naslov poglavja pravilno glasi »XI. PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE«.

Št. 3505-0005/2006
Sevnica, dne 12. junija 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.
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Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Sveta Ana

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
– uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05)
in 15. člena Statuta Občinskega sveta Občine Sveta Ana
(Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je Občinski svet Občine
Sveta Ana na 22. redni seji dne 22. 6. 2006 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine
Sveta Ana
1. člen
Občinsko volilno komisijo Občine Sveta Ana sestavljajo
predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.
V Občinsko volilno komisijo Občine Sveta Ana se imenujejo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

predsednica: Renata Kurbus Trajbar
namestnik predsednika: Martin Breznik
članica: Marinka Nikl Trojner
namestnica člana: Darinka Šnajder
članica: Nataša Lorenčič
namestnica člana: Mira Škamlec Hebar
članica: Danica Zemljič
namestnica člana: Petra Polanec.

2. člen
Sedež Občinske volilne komisije je na Občini Sveta Ana,
Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah.

leta.

3. člen
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri

4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi občinske volilne komisije.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 04003-001/2006
Sveta Ana, dne 2. junija 2006

13. člen
V 51. členu se pred prvim odstavkom doda novi odstavek, ki se glasi:
»Postopki, ki so bili začeti za gradnjo stanovanjskih in
nestanovanjskih objektov v bližini obstoječe pozidave na
kmetijskem zemljišču, se končajo do sprejetja prostorskega
reda občine. Za začetek postopka se šteje izdana lokacijska
informacija v skladu s Pravilnikom o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje (Uradni list RS, št. 35/04).«
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Stran
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lahko enostavni objekti za lastne potrebe gradijo znotraj 20
metrskega pasu, ki obkroža stavbo.«

VII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO
IN ENERGETSKO UREJANJE TER ZVEZE
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Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l.r.

ŠKOCJAN
2831.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Škocjan (rebalans 1) za leto
2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 110/02, 2/04 in 10/04) ter 15. člena Statuta
Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01, 44/03) je
Občinski svet Občine Škocjan na 30. redni seji dne 13. 6.
2006 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Škocjan (rebalans 1)
za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2006
(Uradni list RS, št. 119/05) se v celoti spremeni 2. člen, kakor
sledi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v SIT

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
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
706 Drugi davki
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
7221 Prih.od prodaje zemljišč in nemat.
premoženja
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih
pravic
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz
sredstev EU
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
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači tranferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI

v SIT
Proračun leta 2006
859.494.900,00
219.027.000,00
183.666.000,00
136.401.000,00
25.115.000,00
22.150.000,00
0,00
35.361.000,00
15.153.000,00
800.000,00
1.881.000,00
800.000,00
16.727.000,00
129.760.000,00
126.060.000,00
3.700.000,00
0,00
0,00
510.707.900,00
439.807.900,00
70.900.000,00
960.068.000,00
160.655.000,00
35.250.000,00
5.040.000,00
112.605.000,00
0,00
7.760.000,00
198.235.000,00
11.800.000,00
103.440.000,00
9.019.000,00
73.976.000,00
0,00
496.178.000,00

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transferi prav. in fiz. osebam,
ki niso pror. upor.
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
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 POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKI DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILO DOLGA
55 ODPLAČILO DOLGA
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I. +IV.+ VII.- II. – V. – VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+X.-IX= -III)

496.178.000,00
105.000.000,00
105.000.000,00
–100.573.100,00
v SIT
Proračun leta 2006

720.000,00
720.000,00
720.000,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00

690.000,00
v SIT
Proračun leta 2006
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00

116.900,00
100.000.000,00
100.573.100,00

Proračunski primanjkljaj se bo pokrival iz sredstev zadolževanja z najemom kredita pri poslovni banki.
Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji, in posebni del, sestavljen po programski
klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ter načrt nabav in gradenj za leto 2006 ter razvojnih programov v obdobju
2006–2009 so priloga k temu odloku.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0010/2006
Škocjan, dne 5. junija 2006
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

2832.

Sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri
Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 37/99, 51/01 in 44/03), 31. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05 in 100/05
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Št.

– UPB2) in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št.
97/03, 77/05 in 120/05), je Občinski svet Občine Škocjan na
30. redni seji dne 13. junija 2006 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov v vrtcu pri Osnovni
šoli Frana Metelka Škocjan
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6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2006.
Št. 602-0007/2006
Škocjan, dne 13. junija 2006
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

1. člen
Cene programov vrtcev znašajo od 1. 6. 2006 dalje:
starostna skupina otrok
1–3 leta
3–6 let
družinsko varstvo
kombinirani oddelek

cena programa
84.015,00
67.747,00
78.740,00
82.915,00

Cena programov se uporablja za izračun plačila staršev in
za občino za otroka, vključenega v izbran program predšolske
vzgoje od veljavnosti tega sklepa. Višina plačila staršev se
določi na podlagi in Pravilnika o plačilih staršev za program
v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00,
111/00, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06) in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05).

2. člen
Dnevni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 320,00 SIT in 390,00 SIT v družinskem
varstvu. Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža
za stroške neporabljenih živil za vsak dan odsotnosti, v sorazmernem deležu s plačilom, določenim z odločbo o višini
plačila za program vrtca.
Dobljena razlika je podlaga za izračun plačila staršev in
plačila razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev,
ki ga krije občina zavezanka. Pri izračunavanju odsotnosti se
upošteva povprečno 22 dni na mesec.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Škocjan dolžna kriti
del cene programa vrtca, lahko enkrat letno uveljavijo dodatno olajšavo v primeru, ko gre za napovedano nepretrgano
enomesečno odsotnost otroka v obdobju od junija do septembra.
Plačilo staršev v tem primeru znaša 50% njim določenega prispevka plačila programa vrtca. O odsotnosti starši
obvestijo vrtec najpozneje 15 dni pred nastopom odsotnosti.
Poračun se izvede, pri obračunu oskrbnine za mesec, v katerem se neprekinjena odsotnost zaključi.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Škocjan
po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa,
lahko uveljavljajo rezervacij, če občina, ki je po predpisih
dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo
v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in
ceno programa.
4. člen
Če v vrtcu nastane strošek, ki se po pravilniku šteje
kot element, ki ne sodi ceno vrtca, mora lokalna skupnost
zagotoviti sredstva za pokritje le-tega.
5. člen
Izpis otroka iz vrtca je možen le s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, da je izpisnica oddana najkasneje
do 15. v mesecu.

ŠKOFJA LOKA
2833.

Sklep o podelitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov /ZGO1-UPB1/ (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr.) in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in
47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 17. dni seji
dne 1. 6. 2006 sprejel

SKLEP
o podelitvi statusa javnega dobra
1.
Občinski svet Občine Škofja Loka je odločil, da se
nepremičnini s parc. št. 637/3, cesta, v izmeri 960 m2, k.o.
Lenart, podeli status javnega dobra.
2.
Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa pridobi lastninsko pravico Občina Škofja Loka.
3.
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 353-1/2006
Škofja Loka, dne 1. junija 2006
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

2834.

Sklep o podelitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov /ZGO1-UPB1/ (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr.) in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in
47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 17. redni seji
dne 1. 6. 2006 sprejel

SKLEP
o podelitvi statusa javnega dobra
1.
Občinski svet Občine Škofja Loka je odločil, da se nepremičnini s parc. št. 912, pašnik, v izmeri 134 m2, k.o. Suha,
podeli status javnega dobra.
2.
Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa pridobi lastninsko pravico Občina Škofja Loka.
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3.
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 463-1/2000
Škofja Loka, dne 1. junija 2006
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

2835.

Sklep o podelitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 22. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02) in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet Občine
Škofja Loka na 5. izredni seji dne 15. 6. 2006 sprejel

SKLEP
o podelitvi statusa javnega dobra
1.
Občinski svet Občine Škofja Loka je odločil, da se v
– k.o. Draga, nepremičnini s parc. št. 827/3,
– k.o. Stara Loka, nepremičninam s parc. št. 594/3 in
529/2,
– k.o. Dorfarje, nepremičninam s parc. št. 737/4, 738/2,
849/6, 850/9, 782/5 in 782/6,
– k.o. Pevno, nepremičninam s parc. št. 983/8, 984/3
in 983/7,
– k.o. Križna gora, nepremičninam s parc. št. 342/11,
342/15, 342/14, 342/13, 342/4, 334/11, 334/9, 336/4, 347/2,
350/2, 353/5, 353/3, 353/2, 338/2, 342/9 in 343/2,
– k.o. Suha, nepremičninam s parc. št. 749/5, 296/2,
311/3, 312/23, 335/10, 301/2, 358/2, 335/9, 335/11, 357/2,
312/24, 747/2, 748/2, 827/2, 822/2, 824/2, 825/2, 872/2,
876/2, 875/3, 869/3, 885/3, 818/3, 821/2, 910/6, 910/7 in
878/8,
– k.o. Zminec, nepremičninam s parc. št. 860/5 in
860/8
– k.o. Škofja Loka, nepremičninam s parc. št. 294/4,
294/3, 296/5, 297/2, 298/4 in 303/3,
– k.o. Reteče, nepremičninam s parc. št. 831/4 in
849/12,
podeli status javnega dobra.
2.
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 478-53/2006
Škofja Loka, dne 15. junija 2006
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

2836.

Sklep o ukinitvi in o podelitvi statusa javnega
dobra

Na podlagi 23. in 21. člena Zakona o graditvi objektov
/ZGO-1-UPB1/ (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr.)
in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS,
št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 5.
redni seji dne 15. 6. 2006 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o ukinitvi in o podelitvi statusa javnega dobra
1.
Občinski svet Občine Škofja Loka je odločil, da nepremičninam s parcelnimi št.:
– 943/3, pot, v izmeri 139 m2, ZKV št. 823, k.o. Puštal
– 943/4, pot, v izmeri 86 m2, ZKV št. 823, k.o. Puštal
preneha status javnega dobra.
2.
Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa pridobi lastninsko pravico Občina Škofja Loka.
3.
Nepremični s parc. št. 163/3, travnik, v izmeri 225 m2,
ZKV št. 448, se podeli status javnega dobra.
4.
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 46401-0002/2005
Škofja Loka, dne 15. junija 2006
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

ŽIRI
2837.

Odlok o zaključnem računu Občine Žiri za leto
2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02)
in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 16. redni seji dne
1. 6. 2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu Občine Žiri za leto 2005
1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun
proračuna Občine Žiri za leto 2005.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in
odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Žiri za
leto 2005 znašajo:

I.
70

71

SKUPAJ PRIHODKI
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni

v 000 SIT
693.960
350.656
291.189
42.196
17.271
109.647
18.034
1.766
22
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72

74

II.
40

41

42
420
43
431
432
III.

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI
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
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi prav. in fiz. os., ki
niso proračunski uporabniki
Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)

Št.

77.581

IX.

12.244
34.020
34.020

X.

199.637
189.218
10.419
675.468
240.358
43.775
7.067
185.519
3.497
500
288.660
7.493
139.310

98.371
116.903
116.903
29.547
18.094
11.453
18.492

V.
44

VI.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBA KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV. – V.)

v 000 SIT
0
1.600
1.600
1.600
–1.600

4. člen
Račun financiranja v letu 2005 obsega:

VII. ZADOLŽEVANJE
VIII. ODPLAČILA DOLGA
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila dolga

v 000 SIT
0
7.834
7.834
7.834

Stran

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. +
VII. – II. – V. – VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI. + VII.
– VIII. – IX = – III.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

6999

–9.058
–18.492
5.662

5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev
in naložb, račun financiranja in bilanca stanja Občine Žiri za
leto 2005 so sestavni del tega odloka.

6. člen
Stanje sredstev na računih Občine Žiri konec leta 2005
znaša 8.067.037,76 SIT, od tega znašajo sredstva rezerv
za naravne nesreče 5.200.000,00 SIT. Ostanek sredstev na
računih konec leta 2005 v višini 2.867.037,76 SIT je sestavni
del proračuna za leto 2006.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 410-42/2006
Žiri, dne 1. junija 2006

43.486

3. člen
Račun finančnih terjatev in naložb v letu 2005 obsega:

IV.

XI.
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Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

2838.

Program priprave strategije prostorskega
razvoja Občine Žiri

Župan Občine Žiri je na podlagi 27. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.
in 58/03 – ZZK-1) ter v povezavi s 7. členom Statuta Občine
Žiri (Uradni list RS, št. 18/99) sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
strategije prostorskega razvoja Občine Žiri
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo strategije prostorskega razvoja Občine Žiri
1.1 Ocena stanja
1.1.1 Kratka družbeno geografska oznaka
Občina Žiri se nahaja na jugovzhodnem delu statistične
regije Gorenjske. Stoji na stičišču treh slovenskih pokrajin;
Gorenjske, Notranjske in Primorske. Občina ne meji na nobeno izmed sosednjih držav. Površina občine Žiri je 49,2
km². Občina je brez krajevnih skupnosti, obsega 18 naselij.
Ustanovljena leta 1994.
Na dan 30. 6. 2005 je v občini prebivalo 4911 prebivalcev. Gostota znaša 99,8 prebivalca na km². Demografske
analize kažejo, da je v zadnjem statističnem desetletnem
obdobju (1991–2002) število prebivalstva naraslo za 163 prebivalcev, indeks rasti 103. Starostna struktura prebivalstva
v občini Žiri je ugodnejša, kot je državno povprečje. Večina
prebivalcev je naseljenih v občinskem središču v mestu Žiri
(74% vseh občanov). Ostala naselja ne presegajo števila
300 prebivalcev. Značilna so razpršena naselja po hribovitih
območjih.
Aktivnih prebivalcev je 2257 (46% občanov). Zaposlenih, samozaposlenih je 171, brezposelnih je 141 prebivalcev. Dnevnih migrantov delovno aktivnih prebivalcev je 833
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(39.69%). Večina zaposlenih je v sekundarnem sektorju v
industrijskih podjetjih v mestu Žiri.
1.1.2 Kratka oznaka vloge občine
Osnovni cilj dolgoročne zasnove in hierarhije omrežja
naselij je optimalna povezava naselij z različnimi funkcijami
in zadovoljevanje skupnih potreb, racionalna organizacija
dejavnosti v prostoru in najprimernejša raba površin.
Osnovo urbanega omrežja predstavlja naselje Žiri kot
središče občinskega pomena. Je glavni oskrbno storitveni
in zaposlitveni center v občini. Potrebno ga je razvijati kot
naselje mestnega tipa.
Mesto Žiri je imelo še pred nastankom nove občine
skoraj vse storitvene dejavnosti, ki naj bi bile značilne za
občinsko središče.
Vsa druga naselja v občini ne dosežejo praga manjšega lokalnega središča, kar ima za posledico osiromašeno
ponudbo oskrbnih dejavnosti. Vse prebivalstvo se oskrbuje
v občinskem središču, kjer je tudi večinoma zaposleno. V
občini Žiri bi se morale določene vasi spremeniti v središča
na najnižji ravni z minimalno opremljenostjo, da bi zadovoljevala potrebe in zahteve prebivalstva v socialnem, kulturnem
in gospodarskem pogledu.
1.1.3 Tipologija poselitve
Poselitvena območja namenjena za gradnjo so pretežno izkoriščena. Velik del nepozidanih površin je opredeljen kot dolgoročni rezervat za posamezne dejavnosti.
Značilna razpršena poselitev terja rezervne površine za
gradnjo ob posameznih poselitvenih jedrih. Ta območja
terjajo ustrezno redefiniranje meja. V občini ni izrazitih
degradiranih urbanih območij. V mestu Žiri se nahaja območje vaškega jedra starih Žirov, ki ima status začasnega
kulturnega spomenika naselbinske dediščine lokalnega
pomena. Območje še ni bilo deležno ustreznih konservatorskih posegov.
1.1.4 Prometna povezanost
Nosilec cestnega prometa na območju Občine Žiri je
regionalna cesta drugega reda RII 408, ki poteka skozi mesto
Žiri in ga povezuje z Logatcem in Škofjo Loko. Predvidena je
izgradnja nadomestne ceste za odsek št. 1374 v Žireh med
novim mostom in mostom pri cerkvi, ki bo nadomestila del
sedanje trase od novega mosta do križišča s cesto proti Idriji.
Druga najpomembnejša povezava je regionalna cesta RIII
610, ki povezuje mesto Žiri s Spodnjo Idrijo.
Skupna dolžina regionalnih cest v občini znaša 18 km.
Zelo pomembna postaja povezava z avtocesto na Vrhniki preko Smrečja, doseči je potrebno prekategorizacijo
sedanje lokalne ceste v državno in njeno posodobitev.
Javni potniški promet obsega redne avtobusne povezave s Škofjo Loko in Idrijo, povezave z Ljubljano (preko
Škofje Loke in Logatca), šolski avtobus v Idrijo, povezavo s
Smrečjem in delavski avtobus, ki pelje v Vrsnik.
1.1.5 Energetska oskrba, telekomunikacije in komunalna infrastruktura
Oskrba z električno energijo je zagotovljena iz obstoječe RTP Žiri. Po programu Elektro Ljubljana – okolica se bodo
gradile jamborske TP v ruralnem prostoru. Visokonapetostno
omrežje obsega daljnovod RTP 110kV Žiri-RTP Idrija.
Na območju Občine Žiri se nahaja telefonska centrala
s pripadajočim medkrajevnim in krajevnim telekomunikacijskim omrežjem v zemeljski in nadzemni obliki. Prvenstveni
cilj občine je menjava zračnih telekomunikacijskih vodov z
zemeljskimi kabli.
Glede gospodarjenja z odpadki ima Občina Žiri cilj
zagotavljanje zajemanja, predelave in odstranjevanje odpadkov, ki je prilagojeno potrebam okolja in s posebnim
upoštevanjem omejevanja odpadkov, za kar je potrebno še
posebej vztrajno izobraževalno delovati.
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Komunalni odpadki iz območja Občine Žiri se odvažajo
na Deponijo komunalnih odpadkov v Drago (Občina Škofja
Loka). Količina odpadkov se v občini znatno ne povečuje.
Občina bo morala v bodoče urediti še:
– legalizacijo sortirnice in prekladalne postaje v opuščenem kamnolomu Osojnica, ki je v zasebni lasti; občina
je le najemnik,
– ureditev kompostarne, za katero se že pripravlja lokacijska dokumentacija,
– odvoz odpadkov, ki bi jih bilo možno ponovno uporabiti v predelavo pooblaščenemu podjetju,
– dograditi biološko čistilno napravo.
Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo se spodbuja obnova in posodobitev vodooskrbnih sistemov ter njihovo povezovanje v bolj racionalne, učinkovite in strokovno
nadzorovane sisteme. Sistem javne oskrbe s pitno vodo se
razvija v smeri zagotavljanja oskrbe na celotnih poselitvenih
območjih.
V občini poteka obnova obrabljenih delov in posodobitev vodovodnega omrežja vzporedno z drugimi komunalnimi
posegi. Tehnološko vodo v industriji zapirajo v krogotoke in
tako varčujejo s porabo. Prav gotovo v prihodnjih dvajsetih
letih, zaradi viškov, še ne bodo gradili ločenih vodovodnih
omrežij za vodo za pitje in druge potrebe.
Požarna voda se zagotavlja iz javnega vodovodnega
omrežja. Hidrantni sistemi so del vseh občinskih vodovodnih
sistemov.
Na območjih strnjene pozidave se zagotavlja odvajanje
odpadne in padavinske vode, ki se zaključi z ustrezno čistilno
napravo, povsod drugod pa se uredi individualno čiščenje
odpadne vode. V naselju Žiri imajo od leta 1980 osnovno
kanalizacijsko omrežje s centralno biološko čistilno napravo,
na katero so poleg večine gospodinjstev in meteornih vod
priključena vsa industrijska podjetja.
Glavna naloga občine je izgradnja manjkajočega kanalizacijskega omrežja s priključitvijo območij Rakulka, Dobračeve, dela Nove vasi in Račeve na čistilno napravo. Za
območje Sela, Ledinice, Goropek, Breznice, Brekovic, Žirovskega vrha, Ravne, Opale in drugih se predvideva izgradnja
malih čistilnih naprav.
Obstoječe in predvidene gradnje v območjih varovanj
vodnih virov morajo biti priključene na biološke ČN.
1.1.6 Vloga kulturne dediščine, kulturne krajine in narave v razvoju občine
Na območju Občine Žiri nima nobena enota statusa
pomembnejše kulturne dediščine oziroma pomembnejšega
območja kulturne dediščine. V občini Žiri je 7 razglašenih
spomenikov lokalnega pomena. V Občini Žiri ni kulturnih
spomenikov državnega pomena.
Krajino Občine Žiri uvrščamo med predalpske krajine,
katerih splošna značilnost je preplet gozdnih in kmetijskih
zemljišč s prevlado celkov v višje ležečih pobočjih, vrhovih,
slemenih in obdelovalnih površin z značilno parcelacijo v
razširjenih delih dolin ob vodotokih.
Navedeno ustvarja zanimive krajinske vzorce zaradi
česar izstopata dve enoti kulturne krajine zavedeni v RKD:
Kulturna krajina Poljanske Sore in Kulturna krajina ob domačiji Sedej.
Del kulturne krajine varujemo tudi v vplivnih območjih
posameznih objektov kulturne dediščine.
V Občini Žiri se nahaja 11 enot evidentiranih naravnih
vrednot in dve pričakovani območji naravnih vrednot. V Občini Žiri je eno ekološko pomembno območje: Jama na Pucovem kuclu (Natura 2000). Enote naravne dediščine nimajo
večjega vpliva na posege v prostor, nahajajo se izven bližine
urbanih območij.
1.1.7 Značilnosti dejavnosti v krajini
Kmetijstvo:
V občini je po popisu kmetijskih gospodarstev iz leta
2000 skupaj 218 družinskih kmetij, ki imajo v uporabi 3325ha
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zemljišč, od tega je 1358ha kmetijskih. Povprečna kmetija
v Občini Žiri ima v lasti 15,3ha zemljišč. Velikosti kmetij v
Občini Žiri so nad slovenskim povprečjem.
Po podatkih dejanske rabe zemljišč (Ministrstvo za
kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano) je vseh njivskih površin v občini le 58ha. Veliko kmetijskih površin je v zaraščanju
opuščanja kmetovanja in zaposlovanja predvsem v industriji.
Opredeliti bo treba bodoči status teh površin in poiskati alternativne možnosti za njihovo ohranitev. Prebivalstvo v tej
dejavnosti je večinoma starejše, z nizko stopnjo izobrazbe in
večinoma brez nasledstva.
V občini prevladuje v kmetijski dejavnosti živinoreja za
pridelavo mleka in mesa, kot dopolnilna dejavnost pa posek
lesa za drva. Kljub dobrim pogojem za sadjarstvo le to ni
razvito. Kmetovanje je oteženo zaradi hribovitega sveta.
Dopolnilne dejavnosti na kmetijah so slabo razvite.
Kmetijstvo v občini postaja vedno bolj prostočasna dejavnost s samooskrbno funkcijo.
Gozdarstvo
Na območju Občine Žiri je 2652ha gozdov. Večina gozdnih zemljišč ima lesno proizvodno funkcijo. Gozdovi s posebnim namenom so v okviru športno rekreacijskih območij
in gozdni rezervati. Varovalnih gozdov ni.
Pomemben delež zemljišč kmetijskih gospodarstev v
občini predstavljajo gozdna zemljišča, zato je gozdarstvo
kot gospodarska panoga pomembno tako za kmetijska gospodarstva v občini kot za lesno industrijsko predelavo. Prav
tako je gozd poleg lesne mase zanimiv iz vidika turizma,
rekreacije v naravnem okolju, nabiranja gozdnih sadežev,
proizvodne biomase, itd. kar še ni dovolj izkoriščeno.
Mineralne surovine
Na območju Občine Žiri ni pomembnejših nahajališč
rud. V občini sta dva kamnoloma z gradbenim kamnom. V
kamnolomu Plesk se nahajajo ploščati in skladoviti apnenci.
V kamnolomu Sovra pridobivajo tehnični kamen apnenec in
dolomit.
Občina ima izdelana programa priprave lokacijskega
načrta za izkoriščanje in sanacijo kamnolomov Sovra in
Plesk.
Potrebno je izvršiti sanacije opuščenih peskokopov.
Turizem in rekreacija
Turizem in rekreacija sta dejavnosti, ki v občini nista
ustrezno razviti kljub velikim potencialom, ki ga nudi naravno
okolje in ustvarjena krajina. Predvidena je ureditev kampa,
razvoj rekreacijskega območja Goropek, ureditev športno
rekreacijskih objektov Maršak.
1.1.8 Območja s prostorskimi omejitvami
Vodozbirna območja
V občini Žiri je 8 vodozbirnih območij, ki so zavarovani
kot vodovarstvena območja pitne vode. Površina območij 1.
stopnje varovanja znaša 30,0ha, površina 2. stopnje znaša
305,9ha. Vodozbirna območja predstavljajo približno 6,9%
površine občine Žiri. Treba bo preveriti dejansko stanje vodozbirnih območij in jih uskladiti z novo zakonodajo.
Ohranjanje narave
V območje Nature 2000 spada 32,4 ha površine. To
predstavlja 0,66% območja celotne občine. Območje je odmaknjeno od bližine urbanih površin.
Območja pričakovanih vrednot (2 območji) obsegajo 2
426 ha površine (24,2% površine občine). Ostale površine
naravnih vrednot obsegajo predvsem obvodni svet vodotokov in mokrotni travnik.
Kulturna dediščina
V občini sta dve enoti kulturne krajine in nekaj vplivnih
območij posameznih objektov kulturne dediščine.
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1.2 Razlogi za pripravo
V letu 2003 je začel veljati nov Zakon o urejanju
prostora (v nadaljevanju: ZUreP-1), ki predpisuje izdelavo
povsem novih prostorskih aktov na državnem, regionalnem
in lokalnem nivoju. Državni zbor RS in Vlada RS sta na
podlagi ZUreP-1 sprejela dva ključna državna prostorska
akta – Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Uradni
list RS, št. 76/04, v nadaljevanju: SPRS) in Prostorski red
Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, v nadaljevanju: PRS).
Za zagotovitev prostorskih aktov, usklajenih z novo prostorsko zakonodajo ter novimi strateškimi dokumenti mora
tudi občina začeti s pripravo strateškega prostorskega akta
občine, to je Strategije prostorskega razvoja občine (v nadaljevanju: SPRO).
Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za
območje Občine Žiri (Uradni list RS 4-99, 30/01 in 2/05),
ki so bile izdelane v prejšnji družbeno ekonomski ureditvi v
okviru sistema družbenega planiranja, zaradi spremenjenega
družbenega, ekonomskega in pravnega sistema v Republiki
Sloveniji, kljub naknadno sprejetim spremembam opredelitev, ne zagotavljajo več želenega usmerjanja prostorskega
razvoja. Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega plana je
treba nadomestiti z v ZUreP-1 določeno prostorsko strategijo,
ki bo opredelila prostorski razvoj občine Žiri in usmeritve za
urejanje prostora na območju občine Žiri v novih družbeno
gospodarskih pogojih.
1.3 Pravna podlaga
Pravno podlago za pripravo strategije prostorskega razvoja občine predstavlja Zakon o urejanju prostora (ZureP-1).
2. odstavek 12. člena določa, da urejanje prostora v občinski pristojnosti obsega tudi usmerjanje prostorskega razvoja
občine z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje prostora
v občini ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni.
Na podlagi 27. člena ZUreP-1 se prostorski akt začne
pripravljati na podlagi programa priprave prostorskega akta,
v skladu s četrtim odstavkom 171. člena ZUreP-1 pa morajo
občine sprejeti strategije prostorskega razvoja občine najkasneje v treh letih po uveljavitvi strategije prostorskega razvoja
Slovenije, to je do 20. julija 2007.
2. Predmet in programska izhodišča strategije prostorskega razvoja občine z območjem njenega urejanja
2.1 Predmet občinske strategije prostorskega razvoja
občine
Predmet občinske strategije prostorskega razvoja občine je določitev zasnove prostorskega razvoja in prostorskih
usmeritev za umeščanje dejavnosti v prostor tako, da se ob
upoštevanju varstvenih zahtev zagotavlja celovit, usklajen in
vzdržen prostorski razvoj občine in izhodišča za prostorsko
načrtovanje na lokalni in širši ravni. Zasnova prostorskega
razvoja oziroma zasnova prostorskih ureditev ima podlago
v sprejetih državnih prostorskih aktih: SPRS, PRS in državnih lokacijskih načrtih na območju občine ter v regionalnih
razvojnih programih za obravnavano območje. Poleg navedenega mora SPRO upoštevati tudi izhodišča Regionalne
zasnove prostorskega razvoja za Gorenjsko regijo, ko bo le
ta sprejeta.
V skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in
načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine in
vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04; v
nadaljevanju: Pravilnik o SPRO) ter ob upoštevanju navedenih usmeritev, se:
– določi izhodišča in cilje prostorskega razvoja občine
ob upoštevanju SPRS in PRS,
– opredeli zasnovo razmestitve dejavnosti v prostoru,
– opredeli zasnovo poselitve, krajine in komunalne infrastrukture,

Stran

7002 /

Št.

65 / 23. 6. 2006

– izdela urbanistično zasnovo za naselje Žiri ter za
druga naselja če se za to izkaže potreba v času izdelave
SPRO,
– opredeli ukrepe za izvajanje strategije.
2.2 Programska izhodišča in cilji prostorskega razvoja
občine
Programska izhodišča strategije prostorskega razvoja
občine so predvsem iz prostorskega vidika zagotoviti:
– usklajenost gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja v prostoru ter priprava izhodišč za koordinacijo
razvojnih interesov ob upoštevanju varstvenih zahtev,
– povezovanje posameznih območij in njihovo vključevanje na območju občine,
– spodbujanje kvalitetnega lokalnega prostorskega razvoja,
– povezovanje z regionalnim prostorom,
– doseganje kakovosti in humanega razvoja naselij,
– doseganje vzdržnega prostorskega razvoja v varovanih območjih z ohranjanjem narave in doseganjem trajnostne
rabe naravnih virov in varstva kulturne dediščine,
– usmerjanje prostorskega razvoja z upoštevanjem območij, ogroženih zaradi naravnih ali drugih nesreč,
– krepitev prepoznavnih naravnih in kulturnih značilnosti
in prednosti posameznih območij ter reševanje obstoječih
problemov.
Občina Žiri bo v kolikor bo izražen interes za izdelavo
skupnih elementov strategije prostorskega razvoja, predvsem
na področju prometa, infrastrukture, vodooskrbe, čiščenja in
ravnanja z odpadnimi vodami ter drugih skupnih projektov
usklajevala svoje interese z interesi sosednjih občin.
2.3 Celovita presoja vplivov na okolje
V skladu z odločbo št. 35409-25/2006 IL z dne 31. 3.
2006 Ministrstva za okolje in prostor v postopku priprave
strategije prostorskega razvoja občine Žiri ni potrebno izvesti
celovite presoje vplivov na okolje.
3. Ureditveno območje strategije prostorskega razvoja občine
Strategije prostorskega razvoja občine se izdela za
celotno območje Občine Žiri.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
sodelujejo pri pripravi strategije prostorskega razvoja
občine
Občina Žiri po sprejemu programa priprave pozove
pristojne nosilce urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo
smernice za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev.
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripravo
strategije prostorskega razvoja občine, so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi strategije prostorskega razvoja občine in so
določeni s tem programom priprave (v nadaljevanju: nosilci
urejanja prostora). Nosilci urejanja prostora pripravijo smernice v skladu z 29. členom ZUreP-1 in posredujejo občini
strokovne podlage razvoja in/ali varstva s svojega področja
za pripravo strategije prostorskega razvoja občine.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne
bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1
štelo, da nimajo smernic. V primeru, da smernice nekaterih
nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec prostorske strategije, kljub temu upoštevati vse veljavne
predpise in druge pravne akte.
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj,
pomembna s področja njihove pristojnosti so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski
razvoj poda izhodišča za razvoj poselitve;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno
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območje Donave, Oddelek območja srednje Save, poda izhodišča za rabo voda in priobalnih zemljišč;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Urad za okolje, Sektor presoje vplivov na okolje,
poda izhodišča za varstvo okolja in ravnanje z odpadki;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Sektor za ohranjanje narave, poda izhodišča za ohranjanje narave;
5. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Sektor za rudarstvo, poda izhodišča za rabo potencialnih
nahajališč mineralnih surovin;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
poda izhodišča za racionalno rabo energije in energetskih
virov ter za prostorsko zasnovo omrežja energetske infrastrukture;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega
trga poda izhodišča za področje blagovnih rezerv, razvoj
gospodarstva in izhodišča za razvoj omrežja energetske in
telekomunikacijske infrastrukture;
8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje
potencialov kmetijskih zemljišč in zemljiške politike;
9. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, pripravi izhodišča
za rabo in ohranjanje gozdov;
10. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, poda izhodišča za razvoj dejavnosti varstva kulturne
dediščine in varstva kulturne dediščine ter druge dejavnosti
kulture, ki so prostorsko relevantne;
11. Ministrstvo za promet, Družba Republike Slovenije
za ceste, poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj cestnega
prometa;
12. Ministrstvo za promet, Družba Republike Slovenije
za železniški promet, poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj železniškega prometa;
13. Ministrstvo za promet, Družba Republike Slovenije
za civilno letalstvo, poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj
zračnega prometa;
14. Ministrstvo za promet, Urad za pomorstvo, poda
izhodišča, ki se nanašajo na razvoj pomorskega prometa;
15. Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, opredeli izhodišča prostorskega
razvoja ter režimov urejanja območij in infrastrukture, ki so
namenjena za potrebe obrambe;
16. Ministrstvo za zdravje poda izhodišča za razvoj
omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti;
17. Ministrstvo za šolstvo in šport poda izhodišča za
razvoj omrežja izobraževalnih in znanstvenih ustanov osnovnega, srednjega in višjega šolstva ter razvoja športa;
1. Agencija RS za varstvo okolja, Urad za upravljanje z
vodami, Oddelek območja srednje Save, pisarna Kranj
2. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Kranj
3. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o., Ljubljana in Elektro
Ljubljana d.d, Distribucijska enota Ljubljana okolica
4. Geoplin d.d., Ljubljana
5. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana
6. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana
8. Direkcija Republike Slovenije za ceste, Izpostava
Kranj
9. Uprava za obrambo Kranj, Izpostava Škofja Loka
10. Telekom Slovenije, poda izhodišča za področje telekomunikacij in zvez lokalnega pomena
11. Občina Žiri poda izhodišča za področje razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva, športa, socialnega varstva, javne uprave …), turizma,
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kmetijstva, prometa (lokalnih cest) in druge infrastrukture
lokalnega pomena;
12. Druga ministrstva in nosilci urejanja prostora na
lokalnem nivoju v skladu z interesom sodelovanja pri pripravi
strategije prostorskega razvoja občine glede na prostorsko
relevantnost dejavnosti.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve Obstoječe strokovne podlage
Pri izdelavi SPRO Žiri naj izdelovalec upošteva naslednje obstoječe strokovne podlage, v kolikor le te niso v
nasprotju z izhodišči ZUreP-1 ali drugih predpisov sprejetih
po izdelavi strokovne podlage ali programskimi izhodišči
določenimi v tem programu priprave:
1. Strokovne podlage s področja varstva naravne in kulturne dediščine za izdelavo dolgoročnega plana in PUP Žiri,
Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine, Ljubljana 1998;
2. Strokovne zasnove s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Žiri, Ljubljana 2003;
3. Strokovne podlage za prostorski razvoj Občine Žiri,
Apolonija Oblak, diplomska naloga, Ljubljana 1999;
4. Posebne strokovne podlage za UrN Žiri – strokovne
rešitve, Domplan Kranj, 1990;
5. Predlog strokovnih osnov za prenovo Starih Žirov,
Univerza v Ljubljani FAGG, 1991;
6. Smernice dolgoročnega prostorskega razvoja KS Žiri,
RPC Idrija 1982
7. Bilanca namenske izrabe površin v KS Žiri, RPC
Idrija, 1985;
8. Prijava namere za izgradnjo doma za starejše v Žireh, junij 2004;
9. Gospodarski razvoj Občine Žiri, Polona Bogataj, diplomsko delo, Ljubljana 2002;
10. Predhodne naravovarstvene smernice za strategijo
prostorskega razvoja Občine Žiri, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Ljubljana
2005;
11. Območni razvojni program 2002 – 2006 za območje
občin Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri,
Razvojna agencija Sora d.o.o., 2002;
12. Energetska zasnova občine Žiri, 2002;
13. Program razvoja podeželja za območja občin Škofja
Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki in Žiri, 2001;
14. Strateški načrt razvoja in trženja celovite turistične
ponudbe na zaokroženem območju Občin Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas – Poljane in Žiri z izvedbenim projektom za
utemeljitev pridobitve statusa turističnega območja in ustanovitev LTO, december 1999;
15. Program razvoja gorsko-višinskega območja, Občina Škofja Loka, leto 1991
16. Poročilo o meritvah radioaktivnostih v okolju RŽV za
leto 2001, leto 2001;
17. Projekt postavitve pohodniških poti po Škofjeloškem
pogorju, leto 1997;
18. Projekt razvoja vasi Breznica in Gabrovo, Občina
Škofja Loka, leto 1997;
19. Program razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
na območju Upravne enote Škofja Loka, leto 1998;
20. Projekt predelave lesa v malih proizvodnih enotah,
Občina Škofja Loka, leto 1992;
5.2 Obvezne strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov
V skladu s sprejetim PRS so obvezne strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov so analiza stanja in teženj
v prostoru, analiza razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru in študija ranljivosti prostora:
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5.2.1 Analiza stanja in teženj prostorskega razvoja:
Z analizo stanja in teženj se opiše stanje v prostoru in
ugotovi težnje v prostoru. Analiza je izhodišče za pripravo
analize razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti v prostoru in za študijo ranljivosti prostora, vsebovati pa mora:
– opis naravnih in ustvarjenih sestavin prostora;
– ocena dosedanjega razvoja v prostoru, položaj in
vlogo obravnavanega območja v širšem prostoru;
– pravno stanje iz predpisov, ki določajo ureditve, ukrepe in omejitve v prostoru;
– analizo trga zemljišč;
– prikaz ključnih problemov in razvojnih teženj v prostoru.
5.2.2 Analiza razvojnih možnosti:
Z analizo razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti
v prostoru se ugotavlja privlačnost prostora, dela prostora
ali njegove sestavine, ki je neposredno povezana z razvojem določene dejavnosti ali načrtovanjem določene ureditve.
Vsebovati mora:
– cilje prostorskega razvoja;
– analize, iz katerih so razvidne različne možnosti prostorskega razvoja z vidika gospodarskih, kulturnih in socialnih koristi;
– merila za ugotavljanje privlačnosti prostora za razvoj
dejavnosti oziroma za bodočo namensko rabo prostora, ki
temelji na vrednotenju ustreznosti zemljišča, zlasti z vidika
dostopnosti, opremljenosti in družbene strukture območja.
5.2.3 Študija ranljivosti prostora
S študijo ranljivosti prostora se ugotavlja ranljivost prostora, dela prostora ali njegove sestavine, ki je neposredno
povezana z razvojem določene dejavnosti ali načrtovanjem
prostorske ureditve.
Obseg ali stopnja ranljivosti se določi s presojo količinske in kakovostne spremembe prostora na podlagi analize
stanja in teženj v prostoru. Vsebovati mora:
– opredelitve načrtovanih prostorskih ureditev ter z njimi
povezanih opravil;
– opredelitve in vrednostno analizo posrednih in neposrednih vplivov posameznih prostorskih ureditev na naravne
in ustvarjene sestavine prostora.
V študiji ranljivosti prostora so podane usmeritve za umeščanje določene dejavnosti v prostor, ki naj bi vključevale varstvene vidike. Na tej osnovi so predlagane konkretne prostorske
rešitve za lociranje novih površin in konkretni predlogi za opustitev oziroma spremembo dejavnosti na nekaterih območjih.
5.3 Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora
Posamezni nosilec urejanja prostora v skladu s programom priprave strategije prostorskega razvoja občine pripravljavcu na njegovo zahtevo predloži strokovne podlage s
svojega področja, pri čemer mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike.
Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora in nosilcev javnih pooblastil na lokalnem nivoju bodo potrebne predvsem s področij vodooskrbe in varovanja vodnih virov, odvajanja in čiščenja odpadnih vod, zbiranja odpadkov, oskrbe z
električno energijo in plinom, razvoja telekomunikacijskega
omrežja in omrežja KTV, gozdarstva in kmetijstva, varstva
kulturne dediščine in ohranjanja narave ter razvoja lokalnega
cestnega omrežja.
Strokovne podlage morajo vsebovati:
– podatke in analize stanja in teženj prostorskega razvoja dejavnosti,
– predloge morebitnih strateških razvojnih potreb ali
prostorskih ureditev s področja dejavnosti nosilca urejanja
prostora, vključno z njihovimi operativnimi programi,
– druge pogoje in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru.
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Nosilci urejanja prostora posredujejo strokovne podlage
najmanj v natančnosti, ki je s pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja
občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (v nadaljevanju:
pravilnik) predpisana za SPRO ter v digitalni obliki v skladu
z 31. členom pravilnika o SPRO.
6. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona o urejanju prostora. Občina odda izdelavo strokovnih
podlag ter izdelavo strategije prostorskega razvoja občine
z izbiro najugodnejšega izdelovalca v skladu z Zakonom o
javnih naročilih.
Izbrani izdelovalec strategije prostorskega razvoja občine izdela ali pa najmanj koordinira izdelavo vseh strokovnih
podlag za izdelavo strategije.
Občina določi merila za izbor izdelovalca strokovnih
podlag, pri čemer mora v merilih upoštevati najmanj:
– reference podjetja ponudnika pri izdelavi strateških
prostorskih aktov občin v zadnjih 10 letih;
– reference odgovornega vodje projekta pri izdelavi
strateških prostorskih aktov občin v zadnjih 10 letih;
– interdisciplinarnost strokovne skupine ponudnika,
pri čemer mora ponudnik za izdelavo strategije zagotavljati
strokovnjake s področja arhitekture, krajinske arhitekture,
gradbeništva, geodezije, prostorske informatike ter drugih
potrebnih strok za področje prostorskega planiranja in načrtovanja;
– stopnjo izobrazbe strokovne skupine;
– roke izdelave naloge;
– ponudbeno ceno.
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Kot geodetske podlage za izdelavo strategije prostorskega razvoja občine se uporabijo uradne geodetske podlage državne geodetske službe, ki se pridobijo in uporabljajo
na način in pod pogoji, ki jih določa državna geodetska
služba.
Za pripravo strategije se kot strokovna podlaga uporabijo vse geodetske podlage državne geodetske službe v
digitalni obliki, predvsem pa:

– topografske karte meril 1:25.000 in 1:50.000 in topografski podatki
– temeljni topografski načrti meril 1:5.000 in 1:10.000
– orto-foto načrti merila 1:5.000
– register prostorskih enot
– zemljiški kataster
– kataster stavb
Geodetska podlaga za grafične prikaze v kartografskem
delu strategije je za zasnove posameznih prostorskih sistemov lokalnega pomena na topografskih kartah praviloma v
merilu 1:50.000 ali podrobnejšem. Vsebine urbanistične in
krajinske zasnove se prikažejo praviloma na topografskih
načrtih, ki ustrezajo najmanj natančnosti merila 1:10.000.
Poleg podatkov državnih geodetskih podlag se, v postopku priprave strategije, kot strokovna podlaga za podrobnejše obravnave, uporabljajo tudi podatki lokalne geodetske
službe, predvsem topografski načrti merila 1:1.000 za območja, za katera te podlage obstajajo.
Geodetske podatke državne geodetske službe pridobi in
uporablja občina v skladu s pravili državne geodetske službe
in na lastne stroške. Geodetske podlage lokalne geodetske
službe financira občina iz občinskega proračuna.
Za prikaz osnovnih grafičnih prilog se uporabijo topografske karte v merilu 1:50.000 (ali 1:25.000). Za prikaz
urbanistične zasnove se uporabijo temeljni topografski načrti
v merilu 1:5.000 (ali 1:10.000). Za publikacijske karte in za
pregledne karte se uporabijo tudi digitalni orto foto načrti v
merilu DOF25 in DOF5.
Za izdelavo strokovnih podlag za pripravo strategije prostorskega razvoja občine se uporabijo tudi druge geodetske
podlage državne geodetske službe in podatki lokalne geodetske službe oziroma nosilcev javnih pooblastil za izvajanje
lokalnih javnih gospodarskih služb.
8. Roki priprave strategije prostorskega razvoja občine
Priprava strategije prostorskega razvoja občine bo ob
sodelovanju nosilcev urejanja potekala po priloženem terminskem planu.
Pomembnejši mejniki pri pripravi strategije prostorskega
razvoja občine so:

Terminski plan za pripravo SPRO občine Žiri
Leto 2007
IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. I.
Faza v postopku
1. prostorska konferenca in sprejem programa
priprave
Smernice za načrtovanje
Izdelava potrebnih strokovnih podlag
Izdelava variantnih rešitev urbanistične zasnove
Izdelava osnutka SPRO
2. prostorska konferenca
Javna razgrnitev SPRO
Stališča do pripomb
Dopolnitev predloga SPRO/PRO
Mnenja k dopolnjenemu predlogu SPRO
Potrditev SPRO s strani ministra
Sprejem Odloka o SPRO

II. III. IV. V. VI. VII.

Uradni list Republike Slovenije
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem strategije prostorskega razvoja občine
Finančna sredstva za pripravo strategije prostorskega razvoja občine zagotovi pripravljavec v okviru sprejetega proračuna za leto 2005 in 2006 ter predvidenih sredstev v naslednjem
proračunskem obdobju.
Pripravljavec zagotovi sredstva za izdelavo strategije
prostorskega razvoja občine in strokovnih podlag za izdelavo
strategije prostorskega razvoja občine iz njegove pristojnosti
ter za pridobitev geodetskih podlag.
10. Objava programa priprave strategije prostorskega
razvoja občine
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati z dnem objave.
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2840.

Sklep o zaprtju Generalnega konzulata
Republike Slovenije v Podgorici

Na podlagi drugega odstavka 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno
besedilo), šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo) in na predlog ministra za zunanje zadeve izdaja
Vlada Republike Slovenije

SKLEP
o zaprtju Generalnega konzulata Republike
Slovenije v Podgorici
1. člen
Zapre se Generalni konzulat Republike Slovenije v Podgorici.

Št. 3500-64/2006
Žiri, dne 19. junija 2006
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50100-5/2006/4
Ljubljana, dne 21. junija 2006
EVA 2006-1811-0123

2839.

Sklep o uporabi digitalnega prostorskega
plana Občine Žiri

Na podlagi Pravilnika o pripravi prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov občine v digitalni
obliki (Uradni list RS, št. 20/03) in 16. člena Statuta Občine
Žiri (UVG Št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 16. redni
seji dne 1. 6. 2006 sprejel

SKLEP
o uporabi digitalnega prostorskega plana
Občine Žiri
1. člen
Občinski svet Občine Žiri ugotavlja, da je Občina Žiri
izvedla prenos kartografske dokumentacije (merilo 1:5.000)
k Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka
za območje Občine Žiri (Uradni list RS, št. 2/05, 30/01 in
4/99) v digitalno obliko.
2. člen
Poleg digitalnega plana se še vedno uporablja kartografski del (merilo 1:25.000) Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri (Uradni list
RS, št. 2/05, 30/01 in 4/99).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu republike Slovenije.
Št. 3500-66/2006
Žiri, dne 1. junija 2006
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

2841.

Sklep o razrešitvi generalnega konzula
Republike Slovenije v Podgorici

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03-uradno prečiščeno besedilo) in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
24/05 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za zunanje zadeve izdaja

SKLEP
o razrešitvi generalnega konzula Republike
Slovenije v Podgorici
1. člen
Branko Rakovec se razreši dolžnosti generalnega konzula Republike Slovenije v Podgorici.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50101-55/2006/4
Ljubljana, dne 21. junija 2006
EVA 2006-1811-0124
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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2842.

2844.

Popravek Sklepa o javni razgrnitvi občinskega
lokacijskega načrta območja Pl 8 – Planina
vzhod

Popravek
V Sklepu o javni razgrnitvi, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 64-2750/06, z dne 20. 6. 2006, se v II. točki beseda
»Planina« nadomesti z besedo »Primskovo«.
Točka III. se pravilno glasi:
»Javna razgrnitev traja od 28. 6. 2006 do 27. 7.
2006.«.
Št. 35005-0006/2004-48/01
Kranj, dne 21. junija 2006
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

2843.

Uradni list Republike Slovenije

Popravek Programa priprave za občinski
lokacijski načrt grad Grm v Novem mestu

Popravek
Programa priprave za občinski lokacijski načrt
grad Grm v Novem mestu
1. Preambula Programa priprave za občinski lokacijski
načrt grad Grm v Novem mestu (Uradni list RS, št. 39/06) se
spremeni tako, da se glasi: »Na podlagi 27. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek
in 58/03–ZZK-1) in Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) je župan Mestne občine
Novo mesto dne 27. 3. 2006 sprejel …«.
2. Besedilo 3. člena se pravilno glasi: »Ureditveno območje OLN sledi obsegu enote kulturne dediščine Novo
mesto – območje gradu Grm (EŠD 8762), določene v Smernicah varstva kulturne dediščine za ureditveni načrt grad Grm
(Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, št. NM-153SUN/205-MS z dne 21. 1. 2006) oziroma se dokončna meja
določi na podlagi strokovnih podlag.«
3. Na koncu istega programa priprave se datum spremeni tako, da se glasi: »…, dne 27. marca 2006.«.
Šifra: 350-05-4/2002
Novo mesto, dne 19. junija 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

Popravek Odloka o spremembah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine
Trebnje za obdobje 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega plana Občine Trebnje za
obdobje 1986 do leta 1990

Popravek
V kartografskem delu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje
za obdobje 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Trebnje za obdobje 1986 do leta 1990 (Uradni list RS,
št. 59/04 z dne 28. 5. 2004 in št. 82/04 z dne 27. 7. 2004) se
odpravijo tehnične napake, ki so nastale pri izrisu čistorisa
tako, da se opredeli naslednja namenska raba prostora:
– DKN Višnja gora 30 – parc. št. 1561/3 in 1561/ 1 (del)
k.o. Čatež – najboljša kmetijska zemljišča,
– DKN Višnja gora 39 – parc. št. 507/4 k.o. Mali Videm
– gozd,
– DKN Višnja gora 39 – parc. št. 2/2 (del), 3/5 (del) in
3/1 (del) k.o. Velika Loka – najboljša kmetijska zemljišča,
– DKN Mokronog 13 – parc. št. 1362 (del) in 1428 (del)
k.o. Prelesje – stavbno zemljišče,
– DKN Mokronog 35 – parc. št. 1835/3 (del) k.o. Ostrožnik – stavbno zemljišče,
– DKN Mokronog 43 – Zavrh – k.o. Češnjevek – vinogradniško območje,
– DKN Mokronog 41 – 302/7 (del) in 302/8 (del) k.o.
Štefan – stavbno zemljišče,
– DKN Novo mesto 1 – 1155/2 (del) k.o. Trebnje –
stavbno zemljišče (območje S).
Z navedenimi popravki se uskladi kartografski del Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Občine Trebnje (planske celote 1,3,4,5)
(Uradni list RS, št. 59/04 z dne 28. 5. 2004 in št. 21/05 z dne
4. 3. 2005).
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.

2845.

Popravek Sklepa o ukinitvi javnega dobra

Popravek
V določbi I. Sklepa o ukinitvi javnega dobra, opr. št. 08009-4640/06, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 63-2735/06
z dne 16. 6. 2006, se besedilo »zemljišče parc. št. 885/5«
pravilno glasi »zemljišče parc. št. 888/5«.
Št. 080-09-4846/06
Železniki, dne 20. junija 2006
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.
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2846.

Preklic Odloka o uporabi sredstev
proračunske rezerve

Preklic
Preklicujemo objavo Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve v Uradnem listu RS, št. 64/06 z dne 20. 6.
2006 na strani 6918.
Št. 402-55/06-2
Medvode, dne 22. junija 2006
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

2783. Sklep o priznanju Republike Črne gore kot neodvisne in suverene države

6937

PREDSEDNIK REPUBLIKE

2784. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Republiki Črni gori

2785. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem
sedežu
2786. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije pri Suverenem
malteškem viteškem redu
2787. Odlok o pomilostitvi

2798.
6937
6937
6937
6938

sorodnimi pravicami

6940

2790. Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije
za intelektualno lastnino

6942

sladkorja

6944

2791. Uredba o dodelitvi kvote in odobritvi proizvajalcev
2792. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega ze-

2793.
2794.
2795.
2796.

reda

6938

mljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob desnem drenažnem jarku Ptujskega jezera v Občini
Ptuj
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki
Dravi v Občini Markovci
Uredba o državnem lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz
87. člena Zakona o javnih financah
Uredba o spremembah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske

2800. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika

2801.

2802.
6944
6945

2803.

6945

2804.

6949

6950
6950

6951
7005
7005

MINISTRSTVA

2799. Spremembe in dopolnitve Državnotožilskega

ke Slovenije

2789. Uredba o arbitraži v sporih v zvezi z avtorsko ali

2840.
2841.

VLADA

2788. Uredba o Pravno-informacijskem sistemu Republi-

2797.

službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
nastajanja odpadne embalaže
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
nastajanja odpadne električne in elektronske opreme
Sklep o zaprtju Generalnega konzulata Republike
Slovenije v Podgorici
Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike
Slovenije v Podgorici

2805.

o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu ter o tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin pod zemljo
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju
in izkoriščanju mineralnih surovin na površinskih
kopih
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu in tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju
in izkoriščanju mineralnih surovin z globinskim vrtanjem
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o živilih za posebne prehranske namene
Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja

6952

6954

6954

6955
6956

6956
6959
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OBČINE

MEDVODE

2822. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve

AJDOVŠČINA

2806. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda

CELJE

2807. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
2808. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

CERKNICA

2809. Sklep o javni razgrnitvi

MURSKA SOBOTA

6960

2823. Program priprave izdelave lokacijskega načrta

za poslovno-trgovski center Noršinska v Murski
Soboti

6962
6962
6962

ČRNA NA KOROŠKEM

2810. Program priprave sprememb in dopolnitev pro-

storskih ureditvenih pogojev za območje matičnih
okolišev: Črna, Mežica, Prevalje - Ravne; območij,
ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov
Črna, Mežica, Prevalje - Ravne in mejo ureditvenih
območij naselij,določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990,
in območja Stražišče - Breznica, za katerega v
tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, za območje Občine Črna na Koroškem
(MUV št. 20/86 in 9/93, Uradni list RS, št. 29/03,
44/03 – popr., št. 121/04) (skrajšani postopek)

6964

6966
6967
6967

HAJDINA

6970

LAŠKO

čine Ljubljana za leto 2004

lovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne
razrede

6993

2830. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sveta Ana

6995

2831. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škocjan (rebalans 1) za leto 2006

6995

ni šoli Frana Metelka Škocjan

6996

2832. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri Osnov-

2833.
2834.
2835.
2836.

ŠKOFJA LOKA

Sklep o podelitvi statusa javnega dobra
Sklep o podelitvi statusa javnega dobra
Sklep o podelitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi in o podelitvi statusa javnega dobra

6997
6997
6998
6998

ŽIRI

2837. Odlok o zaključnem računu Občine Žiri za leto
2005

6998

Občine Žiri

6999

Občine Žiri

7005

2838. Program priprave strategije prostorskega razvoja

POPRAVKI

6975

6977

LJUBLJANA

2821. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi de-

6991

2842. Popravek Sklepa o javni razgrnitvi občinskega lo-

LITIJA

2820. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne ob-

Solkan

2839. Sklep o uporabi digitalnega prostorskega plana

2818. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidal-

tnerstva Središča Slovenije

6990
6991

ŠKOCJAN

6970

2819. Sklep o ustanovitvi Območnega razvojnega par-

območju Mestne občine Nova Gorica

SVETA ANA

6963

na zemljišču parc. št. 613/27, k.o. Grosuplje – naselje

nega načrta za del območja Taborje II (Uradni list
RS, 20/91)

6990

storskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Sevnica

6968

urejanja P10-S8/2 in P10-S8/3 Hajdina

občine Nova Gorica za leto 2006

2826. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na

SEVNICA

Grosuplje za leto 2006

2817. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območji

6988

2829. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

GROSUPLJE

2816. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Gorica

2825. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne

2827. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
2828. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Športni park

2811. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro-

2815. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine

6986

NOVA GORICA

2824. Odlok o turistični taksi v Mestni občini Nova

ČRNOMELJ

storskih ureditvenih pogojih za območji krajevnih
skupnosti Adlešiči in Griblje
2812. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje
Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica
in Blatnik
2813. Sklep o ukinitvi statuta javnega dobra
2814. Pravilnik o sofinanciranju prenove fasad in streh v
starem mestnem jedru Črnomlja

6986

6978
6985

kacijskega načrta območja Pl 8 – Planina vzhod

7006

načrt grad Grm v Novem mestu

7006

2843. Popravek Programa priprave za občinski lokacijski
2844. Popravek Odloka o spremembah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana
Občine Trebnje za obdobje 1986 do leta 1990
2845. Popravek Sklepa o ukinitvi javnega dobra

7006
7006

PREKLICI

2846. Preklic Odloka o uporabi sredstev proračunske
rezerve

7007
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