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DRŽAVNI ZBOR
8186.

Javni poziv za zbiranje predlogov možnih
kandidatov za člane Sveta za radiodifuzijo

Na podlagi drugega odstavka 100. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 62/03, 113/03 – odločba US,
16/04 – odločba US, 123/04 – odločba US, 96/05 – ZRTVS-1
in 60/06 – ZMed-A) ter sklepa 21. seje Mandatno-volilne
komisije z dne 5. julija 2006 objavljam

JAVNI POZIV
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za
člane Sveta za radiodifuzijo
1.
Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 62/03, 113/03
– odločba US, 16/04 – odločba US, 123/04 – odločba US,
96/05 – ZRTVS-1 in 60/06 – ZMed-A) v 100. členu določa,
da sestavlja Svet za radiodifuzijo 7 članov, ki jih na podlagi
javnega poziva imenuje Državni zbor Republike Slovenije.
Na javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov
za člane Sveta za radiodifuzijo se lahko javijo kandidati s
področja prava, telekomunikacij in informatike, avdiovizualne
kulture, ekonomije, novinarstva in komunikologije.
Člani Sveta za radiodifuzijo ne morejo biti: funkcionarji,
poslanci in delavci, zaposleni v državnih organih; člani vodstev političnih strank; delavci, ki so redno zaposleni pri izdajatelju radijskega ali televizijskega programa, ali v oglaševalski
organizaciji; osebe, ki imajo kot zunanji sodelavci sklenjeno
pogodbeno razmerje z izdajateljem radijskega ali televizijskega programa, ali z oglaševalsko organizacijo; osebe, ki imajo
v lasti več kot en (1) odstotek kapitala ali upravljalskih oziroma glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega ali
televizijskega programa, ali v oglaševalski organizaciji.
2.
Mandatno-volilna komisija Državnega zbora Republike
Slovenije poziva zainteresirane možne kandidate, da vložijo
kandidaturo za člane Sveta za radiodifuzijo.
Na podlagi prejetih prijav bo Mandatno-volilna komisija
Državnega zbora oblikovala predlog 7 kandidatov za člane
Sveta za radiodifuzijo in ga posredovala v odločitev Državnemu zboru Republike Slovenije.
3.
Kandidat mora posredovati naslednje podatke: ime in
priimek; dan, mesec, leto in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe in
poklic, za katerega je usposobljen; naziv organizacije, kjer je
zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; navesti
mora področje, za katero kandidira (pravo, telekomunikacije in
informatika, avdiovizualna kultura, ekonomija, novinarstvo in
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komunikologija); izjavo, da izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 1. točke tega javnega poziva; kratko utemeljitev predloga.
4.
Zbiranje prijav traja od 1. do vključno 20. avgusta 2006.
Prijavo, ki mora vsebovati podatke, navedene v 3. točki javnega poziva, posredujte, z oznako “ZA RADIODIFUZIJO”, na
naslov: Državni zbor Republike Slovenije, Mandatno-volilna
komisija, Šubičeva 4, 1001 Ljubljana, p.p. 636. Nepopolnih
predlogov Mandatno-volilna komisija ne bo upoštevala.
Št. 010-01/99-8/46
Ljubljana, dne 5. julija 2006
Predsednik
Mandatno-volilne komisije
Državnega zbora
Republike Slovenije
Franc Sušnik l.r.

MINISTRSTVA
8187.

Pravilnik o nagrajevanju in povračilu stroškov
svetovalcem za begunce

Na podlagi petega odstavka 16. člena Zakona o azilu
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o nagrajevanju in povračilu stroškov
svetovalcem za begunce
1. člen
(1) Ta pravilnik določa kriterije za odmero nagrade in
povračilo stroškov svetovalcem za begunce (v nadaljnjem
besedilu: svetovalci) za dejanja pravne pomoči prosilcem za
azil, opravljena pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije
in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije.
(2) Svetovalci so upravičeni do izplačila nagrade in povračila stroškov le za dejanja pravne pomoči, opravljena do
pravnomočno končanega azilnega postopka.
2. člen
(1) Svetovalec je Ministrstvu za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) po pravnomočno končanem azilnem
postopku dolžan predložiti obrazložen stroškovnik, vključno z
originalnim pooblastilom za zastopanje in dokumentacijo, ki
izkazuje upravičenost do nagrade in povračila stroškov.
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(2) Kot pooblastilo se šteje originalno pooblastilo z lastnoročnim podpisom prosilca za azil in svetovalca, datumom
in izrecno navedbo obsega pooblastila.
(3) Kot dokazilo o opravljenem posvetu svetovalca s
prosilcem za azil se šteje originalno pisno potrdilo z navedbo
vseh prisotnih oseb, datumom in časom trajanja posveta ter
lastnoročnim podpisom prisotnih oseb.
(4) Če svetovalec s prosilcem za azil opravi dva ali več
posvetov, mora izkazati vsak posvet posebej. Posveta s prosilcem za azil ni možno izkazati s pooblastilom oziroma na
pooblastilu iz drugega odstavka tega člena.
3. člen
(1) Svetovalca lahko nadomešča le drug svetovalec, če
je to izrecno navedeno v pooblastilu.
(2) Svetovalec mora za nadomeščanje pridobiti soglasje
prosilca za azil, kar se označi na pooblastilu.
4. člen
(1) Za dejanja pravne pomoči so svetovalci upravičeni
do nagrade v polovični višini, določeni z Odvetniško tarifo
(Uradni list RS, št. 67/03, 70/03 – popr.), in povračila stroškov
v skladu z Odvetniško tarifo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek svetovalec ni upravičen do zvišanja vrednosti storitve v skladu s 5. členom
Odvetniške tarife.
5. člen
(1) O odmeri nagrade in povračilu stroškov na podlagi
stroškovnika svetovalca odloči ministrstvo s sklepom. Zoper
sklep je dovoljeno sprožiti upravni spor.
(2) Sklep o odmeri nagrade in povračilu stroškov se
vroči svetovalcu, ki izstavi račun oziroma če ne gre za zavezanca po zakonu, ki ureja davek na dodano vrednost, pisno
izjavo, da se strinja s sklepom.
6. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce
(Uradni list RS, št. 103/04), ki pa se še uporabi za odmero
nagrade in povračilo stroškov za dejanja pravne pomoči,
opravljena pred uveljavitvijo tega pravilnika.
7. člen
Odločbe o imenovanju svetovalcev za begunce, ki so
bile izdane po pravilniku iz prejšnjega člena, prenehajo veljati
z dnem objave seznama svetovalcev za begunce v Uradnem
listu Republike Slovenije v skladu s 16. členom Zakona o azilu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-98/2006 (136-02)
Ljubljana, dne 7. julija 2006
EVA 2006-1711-0017
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

8188.

Pravilnik o spremembi Odredbe o določitvi
obrazca podpore volivca

Na podlagi petega odstavka 13. člena in tretjega odstavka 59. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in
24/05 – odl. US) izdaja minister za notranje zadeve

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o spremembi Odredbe o določitvi obrazca
podpore volivca
1. člen
V Odredbi o določitvi obrazca podpore volivca (Uradni list
RS, št. 43/94 in 93/01) se v 1. členu 3. točka, ki določa navodilo, spremeni tako, da se glasi: »Izpolnjeni obrazec podpišete
osebno, pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne
pravice, ne glede na kraj vašega stalnega prebivališča.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-8/2006
Ljubljana, dne 10. julija 2006
EVA 2006-1711-0038
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

8189.

Navodilo o zavrnitvi vstopa v Republiko
Slovenijo državljanu Evropske unije

Na podlagi četrtega odstavka 93.b člena in petega odstavka 93.k člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo), minister za notranje zadeve izdaja

NAVODILO
o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo
državljanu Evropske unije
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
S tem navodilom se v skladu s 5. in 27. členom Direktive
Evropskega Parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila
2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov
do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki
spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive
64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/
EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS
(UL L, št. 158 z dne 30. 4. 2004, str. 77) ureja zavrnitev
vstopa državljana Evropske unije (v nadaljnjem besedilu:
državljan EU), družinskega člana državljana Evropske unije
ali družinskega člana slovenskega državljana (v nadaljnjem
besedilu: družinski član) v Republiko Slovenijo.
II. ZAVRNITEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO
2. člen
(zavrnitev vstopa)
(1) Državljanu EU policist zavrne vstop, če obstajajo
razlogi, določeni v tretjem odstavku 93.b člena Zakona o
tujcih.
(2) Družinskemu članu policist zavrne vstop, če obstajajo razlogi, določeni v četrtem odstavku 93.k člena Zakona
o tujcih.
3. člen
(veljavna osebna izkaznica ali potni list)
Šteje se, da državljan EU ali njegov družinski član nima
veljavne osebne izkaznice ali potnega lista za vstop, če:
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– je potekel rok veljavnosti osebne izkaznice ali potnega
lista, razen v primerih, določenih z mednarodnim sporazumom;
– poskuša uporabiti osebno izkaznico ali potni list druge
osebe;
– če je osebna izkaznica ali potni list ponarejen ali
predrugačen;
– če je osebna izkaznica ali potni list raztrgan, razpadel
ali tako poškodovan, da ne predstavlja več enotne listine ali
če iz te listine ni mogoče z zanesljivostjo ugotoviti identitete
imetnika, imetnik pa pri sebi nima nobene druge listine za
dokazovanje identitete.
4. člen
(postopek pred zavrnitvijo vstopa)
(1) Kadar državljan EU ali njegov družinski član nima
veljavne osebne izkaznice ali potnega lista, vizuma ali dovoljenja za prebivanje, če sta zahtevana, policist pred zavrnitvijo vstopa tej osebi omogoči vse razumne možnosti, da si v
razumnem času pridobi veljavno osebno izkaznico, veljaven
potni list, vizum ali dovoljenje za prebivanje ali da se mu jih
dostavi ali da lahko izkaže ali na druge načine dokaže, da
zanj velja pravica do prostega gibanja in prebivanja.
(2) Razumne možnosti iz prejšnjega odstavka so zlasti:
– napotitev državljana EU na najbližje diplomatsko-konzularno predstavništvo ene izmed držav EU izven Republike
Slovenije, da si pridobi veljavno osebno izkaznico ali potni list;
– napotitev družinskega člana na najbližje diplomatskokonzularno predstavništvo njegove države izven Republike Slovenije, da si pridobi veljavno osebno izkaznico ali veljaven potni
list oziroma na najbližje diplomatsko-konzularno predstavništvo
ene od držav EU izven Republike Slovenije, da si pridobi vizum
ali dovoljenje za prebivanje, kadar je ta zahtevan;
– omogočiti državljanu EU, da izkaže ali dokaže identiteto in državljanstvo EU z listinami ali drugimi dokazi, ki to
nedvomno potrjujejo;
– omogočiti družinskemu članu, da izkaže ali dokaže
identiteto in dejstvo, da je družinski član z listinami ali drugimi
dokazi, ki to nedvomno potrjujejo;
– omogočiti, da si državljan EU ali njegov družinski
član preskrbi dostavo potrebnih dokumentov in se zadržuje
na območju mejnega prehoda za čas dostave dokumentov,
vendar ne več kot šest ur.
(3) Policist, ki je državljanu EU ali njegovemu družinskemu članu omogočil katero izmed možnosti, navedenih v
prejšnjem odstavku to vpiše v poročilo.
(4) Napotitev državljana EU ali njegovega družinskega
člana na najbližje diplomatsko-konzularno predstavništvo
izven Republike Slovenije v skladu s prvo in drugo alineo
drugega odstavka tega člena, ni ukrep zavrnitve vstopa. V
tem primeru policist napotitev vpiše v poročilo.
(5) Če državljan EU ne pridobi veljavne potne listine ali
veljavne osebne izkaznice ali nedvoumno ne izkaže ali dokaže identitete in državljanstva EU, mu policist zavrne vstop.
(6) Če družinski član ne pridobi veljavne osebne izkaznice, veljavnega potnega lista, vizuma ali dovoljenja za
prebivanje, če je ta zahtevan, ali če nedvoumno ne izkaže ali
dokaže identitete in dejstva, da je družinski član, mu policist
zavrne vstop.
5. člen
(nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose
Republike Slovenije)
(1) Državljanu EU ali družinskemu članu policist zavrne
vstop, če bi njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose
Republike Slovenije.
(2) Nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije obstaja, kadar na podlagi osebnega obnašanja državljana EU ali družinskega člana, obstaja
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resnična, sedanja in dovolj resna grožnja, da bo njegovo
prebivanje v državi povezano z:
– izvajanjem terorističnih dejanj;
– izvajanjem drugih nasilnih dejanj;
– nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi;
– izvrševanjem kaznivih dejanj v zvezi s prepovedanimi
drogami;
– izvrševanjem drugih kaznivih dejanj ali
– da bo resno ogrožal javni red.
(3) Predhodne kazenske sodbe, odločbe o prekršku ali
plačilni nalogi za prekrške sami po sebi še ne predstavljajo
razlog za zavrnitev vstopa, lahko pa se presojajo v povezavi
z osebnim obnašanjem, ki mora predstavljati resnično, sedanjo in dovolj resno grožnjo za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije.
6. člen
(postopek zavrnitve vstopa)
(1) Policist, ki zavrne vstop državljanu EU ali družinskemu članu, izda pisno utemeljitev z navedbo natančnih
razlogov za posamezen primer. Utemeljitev, ki se nanaša na
splošno preventivo, ni dovoljena. Pisna utemeljitev se izda na
obrazcu iz priloge, ki je sestavni del tega navodila.
(2) Obrazec pisne utemeljitve se da zavrnjeni osebi v
podpis. Kopija obrazca se arhivira.
(3) Policist zavrnitev vstopa označi tudi v potni listini,
in sicer tako, da odtisne vstopni žig mejnega prehoda in ga
z neizbrisnim črnilom črne barve prečrta v obliki križa. Ob
desni strani odtisnjenega žiga napiše črko oziroma črke, ki
označujejo razlog zavrnitve vstopa v državo, kot jih določa
obrazec pisne utemeljitve.
(4) Če ima družinski član v potni listini izdan vizum, se
zavrnitev vstopa v državo označi poleg vizuma.
(5) Ukrepi zavrnitve vstopa v državo se vpisujejo v evidenco tujcev, ki jim je bil zavrnjen vstop v državo.
(6) V primerih, ko je državljan EU ali družinski član
nameraval vstopiti v državo na podlagi osebne izkaznice ali
neustrezne potne listine in mu zato v potni listini ni mogoče
označiti zavrnitve vstopa v državo, policist ukrep zavrnitve
vstopa vpiše v evidenco tujcev, ki jim je bil zavrnjen vstop
v državo.
7. člen
(preklic ukrepa zavrnitve vstopa)
(1) Če policist ugotovi, da so prenehali razlogi, na podlagi katerih je bil izrečen ukrep zavrnitve vstopa v državo,
dovoli vstop in izrečeni ukrep razveljavi. Kadar je bil ukrep
označen v potni listini, ga razveljavi tako, da se pod označbo
zavrnitve ali poleg nje znova odtisne vstopni žig mejnega
prehoda.
(2) Policist, ki ugotovi, da so prenehali obstajati razlogi
za zavrnitev vstopa, takoj prekliče ukrep zavrnitve tudi v
evidenci tujcev, v katero je bila vpisana zavrnitev vstopa v
državo.
III. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(končna določba)
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-115/2006
Ljubljana, dne 10. julija 2006
EVA 2006-1711-0030
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
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Priloga: Obrazec za zavrnitev državljana EU ali družinskega þlana državljana EU
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
P O L I C I J A
POLICIJSKA UPRAVA_____________
(policijska postaja in naslov)
Telefon:
telefaks:
E-pošta: gp.mnz@gov.si; http://www.policija.si

Dne ____________________ob __________ uri je bil na mejnem prehodu _____________________________
On

at time

at the border crossing point was

ZAVRNJEN VSTOP V REPUBLIKO SLOVENIJO
(refused entry in Republic of Slovenia)

Priimek__________________________________________ , ime_______________________________________,
Surname

Name

Date of birth

Nationality

Datum rojstva_____________________________________, državljanstvo______________________________,
Naslov prebivanja_____________________________________________________________________________,
Place of residence

vrsta in št. identifikacijskega dokumenta _________________________________________________________,
Type and number of the travel or identity document

na podlagi___________________alinee _________________odstavka ______ þlena Zakona o tujcih.
On the folowing grounds

Paragraph

Section

of the Foreginers Law

Oseba je seznanjena, da ji je zavrnjen vstop v državo na podlagi naslednjih razlogov:
( the before said person is herewith informed that he/she is refused entry on the following reasons):

(A)

Nima veljavnega dokumenta za prestop meje (93.b ali 93.k þlen Zakona o tujcih).

(B)

Nima vizuma ali dovoljenja za prebivanje (93.k þlen Zakona o tujcih).

(C)

Še ni potekel þas, za katerega mu je bil prepovedan vstop (93.b ali 93.k þlen
Zakona o tujcih). Is a person for whom an alert has been issued for the purposes of refusing entry in the national

Has no valid travel document.

Has no valid visa or residence premit .

register.

(D)

Oseba predstavlja nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose
Republike Slovenije (93.b in 93.k þlen Zakona o tujcih).
Is considered to be a threat to public order, security or the international relations of the Republic of Slovenia.

(E)

Oseba predstavlja nevarnost za javno zdravje (93.b ali 93.k þlen Zakona o tujcih).

Is considered to be a threat to public health

5
priloga
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Podrobnejša utemeljitev zavrnitve vstopa:
Detailed reasons for refusing entry:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
PRAVNI POUK:

Legal caution;

Na podlagi petega odstavka 93. b þlena in šestega odstavka 93.k þlena Zakona o tujcih se lahko
državljan EU ali družinski þlan državljana EU v roku osmih dni pritoži zoper zavrnitev vstopa v
državo. Pritožba ne zadrži ukrepa zavrnitve vstopa v državo.
According to article 93.b/5 ZTUJ-1 in 93.k/6 ZTUJ-1 the EU citizen or familly member of the EU citizen has the right of appeal against refusal
of entry in the period of eight days .An appeal does not hold the refusal of entry.

Oseba : (person concerned)
_______________________

Žig :

Uradna oseba : (police officer)
____________________________
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Navodilo za izračun višine namenskih sredstev
za odpravo nesorazmerij v plačah za leto 2006

Na podlagi 50.č člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo in 68/06) izdaja minister za javno upravo v soglasju z
ministrstvom za finance

NAVODILO
za izračun višine namenskih sredstev za
odpravo nesorazmerij v plačah za leto 2006
1. člen
(Namen zbiranja sredstev za odpravo nesorazmerij)
Zbrana sredstva na namenskih postavkah v državnem
proračunu, proračunih lokalnih skupnosti in finančnem načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije
so namenjena za odpravljanje nesorazmerij v osnovnih
plačah v skladu z določbo 49.č člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: ZSPJS).
2. člen
(Namenske postavke in nosilci namenskih postavk)
(1) Nosilec namenske postavke za državni proračun je
Ministrstvo za javno upravo (proračunska postavka: 5633
– Usklajevanje plačnih nesorazmerij).
(2) Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije zbira namenska sredstva na posebnem podračunu.
(3) Seznam nosilcev namenskih postavk (v nadaljnjem
besedilu: financerji) je v prilogi 1 teh navodil in je njihov
sestavni del.
3. člen
(Obveznosti financerjev za zbiranje namenskih sredstev)
(1) Financer na namenski postavki zbira sredstva dogovorjenega dela uskladitve plač, ki so namenjena odpravi
nesorazmerij, in sicer v obsegu pripadajočih sredstev za pro-

Uradni list Republike Slovenije
računske uporabnike, za katere sredstva za plače zagotavlja
posamezen financer.
(2) Na namenski postavki v državnem proračunu se zbirajo sredstva v obsegu pripadajočih sredstev za proračunske
uporabnike, za katere sredstva za plače zagotavlja državni
proračun Republike Slovenije.
(3) Na namenski postavki v proračunu posamezne lokalne skupnosti se zbirajo sredstva v obsegu pripadajočih
sredstev za proračunske uporabnike, za katere sredstva za
plače zagotavlja posamezni proračun lokalne skupnosti.
(4) Na namenski postavki v finančnem načrtu Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije se v pripadajočem obsegu izkazujejo sredstva za izvajalce, katerim
programe zdravstvenih storitev plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in za službo zavoda.
(5) Pripadajoča sredstva na posameznih namenskih
postavkah iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega
člena se zbirajo oziroma izkazujejo za obdobje, dogovorjeno med Vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi
sindikati javnega sektorja.
4. člen
(Zavezanci za obračun sredstev za odpravo nesorazmerij
v plačah)
(1) Zavezanci za obračun sredstev so dolžni v skladu
s 5., 6., 7., 8., 9. in 10. členom teh navodil izdelati obračun
višine sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah.
(2) Seznam zavezancev za obračun sredstev je v
prilogi 1 teh navodil in je njihov sestavni del.
5. člen
(Obračun višine zbranih sredstev na namenskih postavkah
za neposredne proračunske uporabnike za obdobje
januar 2006 – junij 2006 na podlagi dogovorjene uskladitve
plač v letih 2004 in 2005)
Za obdobje januar 2006 – junij 2006 je obveznost obračuna sredstev na namenskih postavkah za vse neposredne proračunske uporabnike na državni in lokalni ravni v višini uskladitve
plač za 0,7%. Osnova za obračun namenskih sredstev je obseg
obračunanih plač (bruto/bruto) za mesec december 2005.

Obračun se nanaša na sedem mesecev in je prikazan v Obrazcu 1.
Zavezanci za obračun na državni ravni so predlagatelji finančnih načrtov in Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike
Slovenije za službo zavoda. Zavezanci za obračun na lokalni ravni so občine.
Obrazec 1:
OBRAýUN VIŠINE NAMENSKIH SREDSTEV ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ PRI NEPOSREDNIH
PRORAýUNSKIH UPORABNIKIH PRI DRŽAVNEM PRORAýUNU IN PRORAýUNIH LOKALNIH SKUPNOSTI
ZA OBDOBJE JANUAR 2006 - JUNIJ 2006 NA PODLAGI DOGOVORJENE USKLADITVE PLAý V LETIH
2004 IN 2005
Šifra proraþunskega uporabnika:
Naziv proraþunskega uporabnika:
Za namensko postavko:
Zap
št

Postavke za izraþun

1

OSNOVA ZA OBRAýUN NAMENSKIH SREDSTEV
ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ V PLAýAH
(bruto/bruto) za mesec december 2005

2

Dogovorjen del za uskladitev plaþ, ki je namenjen
odpravi nesorazmerij v plaþah (0,7%)

3
4

Za obdobje (v mesecih)
NAMENSKA SREDSTVA ZA ODPRAVO
NESORAZMERIJ V PLAýAH

Izraþun

Vrednost

0 SIT
0,7%
7
4=1*2*3

0 SIT
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6. člen
(Obračun višine zbranih sredstev na namenskih postavkah za posredne proračunske uporabnike za obdobje
januar 2006 – junij 2006 na podlagi dogovorjene uskladitve plač v letih 2004 in 2005)
Za obdobje januar 2006 – junij 2006 je obveznost obračuna sredstev na namenskih postavkah za vse posredne proračunske uporabnike na državni in lokalni ravni v višini uskladitve plač za 0,7%. Osnova za obračun namenskih sredstev je
obseg sredstev za plače (bruto/bruto) za mesec december 2005, ki so del transferja za financiranje posrednih proračunskih
uporabnikov.
Obračun se nanaša na sedem mesecev in je prikazan v Obrazcu 2.
Zavezanci za obračun na državni ravni so predlagatelji finančnih načrtov. Zavezanci za obračun na lokalni ravni so
občine.
Obrazec 2:
OBRAýUN VIŠINE NAMENSKIH SREDSTEV ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ PRI POSREDNIH
PRORAýUNSKIH UPORABNIKIH PRI DRŽAVNEM PRORAýUNU IN PRORAýUNIH LOKALNIH SKUPNOSTI
ZA OBDOBJE JANUAR 2006 - JUNIJ 2006 NA PODLAGI DOGOVORJENE USKLADITVE PLAý V LETIH
2004 IN 2005
Šifra proraþunskega uporabnika:
Naziv proraþunskega uporabnika:
Za namensko postavko:
Zap
št
1
2
3
4
5

Postavke za izraþun

Izraþun

Vrednost

TRANSFER ZA FINANCIRANJE POSREDNEGA
PRORAýUNSKEGA UPORABNIKA za mesec
december 2005
SREDSTVA ZA PLAýE V TRANSFERJU
(bruto/bruto) za mesec december 2005
Dogovorjen del za uskladitev plaþ, ki je namenjen
odpravi nesorazmerij v plaþah (0,7%)
Za obdobje (v mesecih)
NAMENSKA SREDSTVA ZA ODPRAVO
NESORAZMERIJ V PLAýAH

0 SIT
0 SIT
0,7%
7

0 SIT

5=2*3*4

7. člen
(Obračun višine zbranih sredstev na namenski postavki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije za izvajalce
zdravstvenih storitev za obdobje januar 2006 – junij 2006 na podlagi dogovorjene uskladitve plač v letih 2004 in 2005)
Za obdobje januar 2006 – junij 2006 obračuna Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije obseg pripadajočih
sredstev na podlagi v programe zdravstvenih storitev vkalkuliranih sredstev za plače, in sicer v višini uskladitve plač za 0,7%.
Osnova za izračun namenskih sredstev so vkalkulirane mesečne plače (bruto/bruto) za december 2005, v ocenjenem deležu
za obvezno zdravstveno zavarovanje. Obračun temelji na podatkih o vkalkuliranih plačah na dan izračuna.
Obračun se nanaša na šest mesecev in je prikazan v Obrazcu 3.
Obrazec 3:
OBRAýUN VIŠINE NAMENSKIH SREDSTEV ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ PRI ZAVODU ZA
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE RS ZA OBDOBJE JANUAR 2006 DO JUNIJ 2006 NA PODLAGI
DOGOVORJENE USKLADITVE PLAý V LETIH 2004 IN 2005
Šifra proraþunskega uporabnika:
Naziv proraþunskega uporabnika:
Številka podraþuna:
Zap
št
1
2
3
4
5

Postavke za izraþun
VKALKULIRANE PLAýE V PROGRAME
ZDRAVSTVENIH STORITEV (bruto/bruto) za
december 2005
Ocenjeni delež obveznega zdravstvenega
zavarovanja
Dogovorjen del za uskladitev plaþ, ki je namenjen
odpravi nesorazmerij v plaþah (0,7%)
Za obdobje (v mesecih)
NAMENSKA SREDSTVA ZA ODPRAVO
NESORAZMERIJ V PLAýAH

Izraþun

Vrednost

0 SIT
0,00
0,7%
6
5=1*2*3*4

0 SIT
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8. člen
(Obračun višine zbranih sredstev na namenskih postavkah za neposredne proračunske uporabnike za obdobje julij 2006
– december 2006 na podlagi dogovorjene uskladitve plač v letih 2004, 2005 in 2006)
Za obdobje julij 2006 – december 2006 obveznost obračuna sredstev na namenskih postavkah za vse neposredne proračunske uporabnike na državni in lokalni ravni nastopi s 1. julijem 2006 v višini uskladitve plač za 1,75%. Osnova za obračun
namenskih sredstev je obseg obračunanih plač (bruto/bruto) za mesec junij 2006.
Obračun se nanaša na pet mesecev in je prikazan v Obrazcu 4.
Zavezanci za obračun na državni ravni so predlagatelji finančnih načrtov in Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike
Slovenije za službo zavoda. Zavezanci za obračun na lokalni ravni so občine.
Obrazec 4:
OBRAýUN VIŠINE NAMENSKIH SREDSTEV ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ PRI NEPOSREDNIH
PRORAýUNSKIH UPORABNIKIH PRI DRŽAVNEM PRORAýUNU IN PRORAýUNIH LOKALNIH SKUPNOSTI
ZA OBDOBJE JULIJ 2006 - DECEMBER 2006 NA PODLAGI DOGOVORJENE USKLADITVE PLAý V LETIH
2004, 2005 IN 2006
Šifra proraþunskega uporabnika:
Naziv proraþunskega uporabnika:
Za namensko postavko:
Zap
št
1
2

Postavke za izraþun

Izraþun

Vrednost

OSNOVA ZA OBRAýUN NAMENSKIH SREDSTEV
ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ V PLAýAH
(bruto/bruto) za mesec junij 2006
Dogovorjen del za uskladitev plaþ, ki je namenjen
odpravi nesorazmerij v plaþah (1,75%)

3

Za obdobje (v mesecih)

4

NAMENSKA SREDSTVA ZA ODPRAVO
NESORAZMERIJ V PLAýAH

0 SIT
1,75%
5

0 SIT

4=1*2*3

9. člen
(Obračun višine zbranih sredstev na namenskih postavkah za posredne proračunske uporabnike za obdobje julij 2006
– december 2006 na podlagi dogovorjene uskladitve plač v letih 2004, 2005 in 2006)
Za obdobje julij 2006 – december 2006 obveznost obračuna sredstev na namenskih postavkah za vse posredne proračunske uporabnike na državni in lokalni ravni nastopi s 1. julijem 2006 v višini uskladitve plač za 1,75%. Osnova za obračun
namenskih sredstev je obseg sredstev za plače (bruto/bruto) za mesec junij 2006, ki so del transferja za financiranje posrednih
proračunskih uporabnikov.
Obračun se nanaša na pet mesecev in je prikazan v Obrazcu 5.
Zavezanci za obračun na državni ravni so predlagatelji finančnih načrtov. Zavezanci za obračun na lokalni ravni so
občine.
Obrazec 5:
OBRAýUN VIŠINE NAMENSKIH SREDSTEV ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ PRI POSREDNIH
PRORAýUNSKIH UPORABNIKIH PRI DRŽAVNEM PRORAýUNU IN PRORAýUNIH LOKALNIH SKUPNOSTI
ZA OBDOBJE JULIJ 2006 - DECEMBER 2006 NA PODLAGI DOGOVORJENE USKLADITVE PLAý V LETIH
2004, 2005 IN 2006
Šifra proraþunskega uporabnika:
Naziv proraþunskega uporabnika:
Za namensko postavko:
Zap
št
1
2
3
4
5

Postavke za izraþun

Izraþun

TRANSFER ZA FINANCIRANJE POSREDNEGA
PRORAýUNSKEGA UPORABNIKA za mesec junij
2006
SREDSTVA ZA PLAýE V TRANSFERJU
(bruto/bruto) za mesec junij 2006

0 SIT
0 SIT

Dogovorjen del za uskladitev plaþ, ki je namenjen
odpravi nesorazmerij v plaþah (1,75%)
Za obdobje (v mesecih)
NAMENSKA SREDSTVA ZA ODPRAVO
NESORAZMERIJ V PLAýAH

Vrednost

1,75%
5
5=2*3*4

0 SIT
4
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10. člen
(Obračun višine zbranih sredstev na namenski postavki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije za
izvajalce zdravstvenih storitev za obdobje julij 2006 – december 2006 na podlagi dogovorjene uskladitve plač v letih 2004,
2005 in 2006)
Za obdobje julij 2006 – december 2006 obračuna Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije obseg pripadajočih sredstev na podlagi v programe zdravstvenih storitev vkalkuliranih sredstev za plače, in sicer v višini uskladitve plač
za 1,75%. Osnova za izračun namenskih sredstev so vkalkulirane mesečne plače (bruto/bruto) za junij 2006, v ocenjenem
deležu za obvezno zdravstveno zavarovanje. Obračun temelji na podatkih o vkalkuliranih plačah na dan izračuna.
Obračun se nanaša na šest mesecev in je prikazan v Obrazcu 6.
Obrazec 6:
OBRAýUN VIŠINE NAMENSKIH SREDSTEV ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ PRI ZAVODU ZA
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE RS ZA OBDOBJE JULIJ 2006 DO DECEMBER 2006 NA PODLAGI
DOGOVORJENE USKLADITVE PLAý V LETIH 2004, 2005 IN 2006
Šifra proraþunskega uporabnika:
Naziv proraþunskega uporabnika:
Številka podraþuna:
Zap
št
1
2
3
4
5

Postavke za izraþun

Izraþun

Vrednost

VKALKULIRANE PLAýE V PROGRAME
ZDRAVSTVENIH STORITEV (bruto/bruto) za junij
2006
Ocenjeni delež obveznega zdravstvenega
zavarovanja

0 SIT
0,00

Dogovorjen del za uskladitev plaþ, ki je namenjen
odpravi nesorazmerij v plaþah (1,75%)
Za obdobje (v mesecih)
NAMENSKA SREDSTVA ZA ODPRAVO
NESORAZMERIJ V PLAýAH

1,75%
6

0 SIT

5=1*2*3*4

11. člen
(Poročanje zavezancev za obračun)
Predlagatelji finančnih načrtov na državni ravni in občine izpolnjene obrazce iz 5., 6., 8. in 9. člena teh navodil posredujejo
do 31. avgusta 2006 na Ministrstvo za javno upravo.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije izpolnjene obrazce iz 5., 7., 8. in 10. člena teh navodil posreduje
do 31. avgusta 2006 na Ministrstvo za javno upravo.
Zavezanci za obračun iz prvega in drugega odstavka tega člena izpolnjene obrazce posredujejo na Ministrstvo za javno
upravo tudi v elektronski obliki na naslov: ns2006.mju@gov.si.
Obrazci 1 do 6 in tehnična navodila za izpolnjevanje obrazcev so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za javno
upravo, na elektronskem naslovu: http://www.mju.gov.si/index.php?id=424 v poglavju PLAČE.
12. člen
(Obveščanje o stanju na namenskih postavkah)
Ministrstvo za javno upravo konec vsakega leta reprezentativnim sindikatom javnega sektorja pošlje poročilo o zbranih
sredstvih za odpravo nesorazmerij v plačah v obliki priloženega poročila.
POROýILO O ZBRANIH SREDSTVIH ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ V PLAýAH ZA OBDOBJE …………………………………..

Zap
Šifra PU
št

Naziv proraþunskega uporabnika

Zbrana sredstva za
odpravo nesorazmerij v
plaþah - NPU
(v SIT)

Zbrana sredstva za
odpravo nesorazmerij v
plaþah - PPU
(v SIT)

Zbrana sredstva za odpravo
nesorazmerij v plaþah SKUPAJ
(v SIT)

1

2

3=1+2

1. NAMENSKA POSTAVKA PRI DRŽAVNEM PRORAýUNU
2. NAMENSKE POSTAVKE PRI PRORAýUNIH LOKALNIH SKUPNOSTI

3. NAMENSKA POSTAVKA PRI ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE
SKUPAJ (1+2+3)

stva.

Ministrstvo za javno upravo poročilo o zbranih sredstvih na namenskih postavkah objavi na spletnih straneh ministr-

6
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13. člen
(Začetek veljavnosti)
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-18/2006/2
Ljubljana, dne 11. julija 2006
EVA 2006-3111-0048
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo

Soglašam!
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
Priloga 1: Seznam nosilcev namenskih postavk in zavezancev za obračun sredstev

Zap
št.

Šifra
PU

Nosilci namenskih postavk

Zavezanci za obračun sredstev

Obračun
(obrazec
št.)

1. NAMENSKA POSTAVKA PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU
1

31119

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

11118
12114
12122
12130
12149
12157
13110
13129
13145
13153
39110

13

14117

14
15
16
17

15113
15172
15229
15237

18
19

15245
15288

20

15326

21

15369

22

15377

23
24
25
26
27
28
29

16110
17116
18112
19119
20117
21113
23116

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
(proračunska postavka: 5633 Usklajevanje plačnih nesorazmerij

PREDLAGATELJI FINANČNIH NAČRTOV NA DRŽAVNI RAVNI
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE
DRŽAVNI ZBOR
DRŽAVNI SVET
REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC
INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC
USTAVNO SODIŠČE
RAČUNSKO SODIŠČE
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN
UMETNOSTI
KABINET PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE
SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
RAZVOJ
SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE - LOGISTIKA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
EVROPSKE ZADEVE
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ
SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
IN REGIONALNO POLITIKO
URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU
IN PO SVETU
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO
IN PREHRANO

1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
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Zap
št.

Šifra
PU

30
31
32

24112
25119
26115

33
34
35

27111
31119
32115

36
37
38
39

33111
35114
41114
44113

40

45144

41

62000

Nosilci namenskih postavk
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Zavezanci za obračun sredstev
MINISTRSTVO ZA PROMET
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST
IN TEHNOLOGIJO
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
MINISTRSTVO ZA KULTURO
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE
SLOVENIJE
DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE
SLOVENIJE
UPRAVNE ENOTE

2. NAMENSKE POSTAVKE PRI PRORAČUNIH LOKALNIH SKUPNOSTI
1
75000 OBČINA AJDOVŠČINA
OBČINA AJDOVŠČINA
2
75019 OBČINA BELTINCI
OBČINA BELTINCI
3
75027 OBČINA BLED
OBČINA BLED
4
75035 OBČINA BOHINJ
OBČINA BOHINJ
5
75043 OBČINA BOROVNICA
OBČINA BOROVNICA
6
75051 OBČINA BOVEC
OBČINA BOVEC
7
75060 OBČINA BRDA
OBČINA BRDA
8
75078 OBČINA BREZOVICA
OBČINA BREZOVICA
9
75086 OBČINA BREŽICE
OBČINA BREŽICE
10 75094 OBČINA TIŠINA
OBČINA TIŠINA
11
75108 MESTNA OBČINA CELJE
MESTNA OBČINA CELJE
12 75116 OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
13 75124 OBČINA CERKNICA
OBČINA CERKNICA
14 75132 OBČINA CERKNO
OBČINA CERKNO
15 75140 OBČINA ČRENŠOVCI
OBČINA ČRENŠOVCI
16 75159 OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
17 75167 OBČINA ČRNOMELJ
OBČINA ČRNOMELJ
18 75175 OBČINA DESTRNIK
OBČINA DESTRNIK
19 75183 OBČINA DIVAČA
OBČINA DIVAČA
20 75191 OBČINA DOBREPOLJE
OBČINA DOBREPOLJE
21 75205 OBČINA DOBROVA - POLHOV
OBČINA DOBROVA - POLHOV GRADEC
GRADEC
22 75213 OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
23 75221 OBČINA DOMŽALE
OBČINA DOMŽALE
24 75230 OBČINA DORNAVA
OBČINA DORNAVA
25 75248 OBČINA DRAVOGRAD
OBČINA DRAVOGRAD
26 75256 OBČINA DUPLEK
OBČINA DUPLEK
27 75264 OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
OBČINA GORENJA VAS - POLJANE
28 75272 OBČINA GORIŠNICA
OBČINA GORIŠNICA
29 75280 OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINA GORNJA RADGONA
30 75299 OBČINA GORNJI GRAD
OBČINA GORNJI GRAD
31 75302 OBČINA GORNJI PETROVCI
OBČINA GORNJI PETROVCI
32 75310 OBČINA GROSUPLJE
OBČINA GROSUPLJE
33 75329 OBČINA ŠALOVCI
OBČINA ŠALOVCI
34 75337 OBČINA HRASTNIK
OBČINA HRASTNIK
35 75345 OBČINA HRPELJE - KOZINA
OBČINA HRPELJE - KOZINA
36 75353 OBČINA IDRIJA
OBČINA IDRIJA
37 75361 OBČINA IG
OBČINA IG

Stran

7931

Obračun
(obrazec
št.)
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5

1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5

Stran

Zap
št.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

7932 /
Šifra
PU
75370
75388
75396
75400
75418
75426
75434
75442
75450
75469
75477
75485
75493
75507
75515
75523
75531
75540
75558
75566
75574
75582
75590
75604
75612
75620
75639
75647
75655
75663
75671
75680
75698
75701
75710
75728
75736
75744
75752
75760
75779
75787
75795
75809
75817
75825
75833
75841
75850
75868
75876
75884
75892
75906
75914

Št.

74 / 14. 7. 2006
Nosilci namenskih postavk

OBČINA ILIRSKA BISTRICA
OBČINA IVANČNA GORICA
OBČINA IZOLA
OBČINA JESENICE
OBČINA JURŠINCI
OBČINA KAMNIK
OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINA KIDRIČEVO
OBČINA KOBARID
OBČINA KOBILJE
OBČINA KOČEVJE
OBČINA KOMEN
MESTNA OBČINA KOPER
OBČINA KOZJE
MESTNA OBČINA KRANJ
OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINA KRŠKO
OBČINA KUNGOTA
OBČINA KUZMA
OBČINA LAŠKO
OBČINA LENART
OBČINA LENDAVA
OBČINA LITIJA
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
OBČINA LJUBNO
OBČINA LJUTOMER
OBČINA LOGATEC
OBČINA LOŠKA DOLINA
OBČINA LOŠKI POTOK
OBČINA LUČE
OBČINA LUKOVICA
OBČINA MAJŠPERK
MESTNA OBČINA MARIBOR
OBČINA MEDVODE
OBČINA MENGEŠ
OBČINA METLIKA
OBČINA MEŽICA
OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA
OBČINA MISLINJA
OBČINA MORAVČE
OBČINA MORAVSKE TOPLICE
OBČINA MOZIRJE
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
OBČINA MUTA
OBČINA NAKLO
OBČINA NAZARJE
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
OBČINA ODRANCI
OBČINA ORMOŽ
OBČINA OSILNICA
OBČINA PESNICA
OBČINA PIRAN
OBČINA PIVKA

Uradni list Republike Slovenije
Zavezanci za obračun sredstev
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
OBČINA IVANČNA GORICA
OBČINA IZOLA
OBČINA JESENICE
OBČINA JURŠINCI
OBČINA KAMNIK
OBČINA KANAL OB SOČI
OBČINA KIDRIČEVO
OBČINA KOBARID
OBČINA KOBILJE
OBČINA KOČEVJE
OBČINA KOMEN
MESTNA OBČINA KOPER
OBČINA KOZJE
MESTNA OBČINA KRANJ
OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINA KRŠKO
OBČINA KUNGOTA
OBČINA KUZMA
OBČINA LAŠKO
OBČINA LENART
OBČINA LENDAVA
OBČINA LITIJA
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
OBČINA LJUBNO
OBČINA LJUTOMER
OBČINA LOGATEC
OBČINA LOŠKA DOLINA
OBČINA LOŠKI POTOK
OBČINA LUČE
OBČINA LUKOVICA
OBČINA MAJŠPERK
MESTNA OBČINA MARIBOR
OBČINA MEDVODE
OBČINA MENGEŠ
OBČINA METLIKA
OBČINA MEŽICA
OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA
OBČINA MISLINJA
OBČINA MORAVČE
OBČINA MORAVSKE TOPLICE
OBČINA MOZIRJE
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
OBČINA MUTA
OBČINA NAKLO
OBČINA NAZARJE
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
OBČINA ODRANCI
OBČINA ORMOŽ
OBČINA OSILNICA
OBČINA PESNICA
OBČINA PIRAN
OBČINA PIVKA

Obračun
(obrazec
št.)
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
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1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
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1, 2, 4 in 5
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1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5

Uradni list Republike Slovenije
Zap
št.

Šifra
PU

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

75922
75930
75949
75957
75965
75973
75981
75990
76007
76015
76023
76031
76040
76058
76066
76074
76082
76090
76104
76112
76120

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

76139
76147
76155
76163
76171
76180
76198
76201
76210
76228
76236
76244
76252
76260
76279
76287
76295
76309
76317
76325
76333
76341
76350
76368
76376
76384
76392
76406
76414
76422
76430
76449
76457

Nosilci namenskih postavk
OBČINA PODČETRTEK
OBČINA PODVELKA
OBČINA POSTOJNA
OBČINA PREDDVOR
MESTNA OBČINA PTUJ
OBČINA PUCONCI
OBČINA RAČE - FRAM
OBČINA RADEČE
OBČINA RADENCI
OBČINA RADLJE OB DRAVI
OBČINA RADOVLJICA
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
OBČINA RIBNICA
OBČINA ROGAŠOVCI
OBČINA ROGAŠKA SLATINA
OBČINA ROGATEC
OBČINA RUŠE
OBČINA SEMIČ
OBČINA SEVNICA
OBČINA SEŽANA
MESTNA OBČINA SLOVENJ
GRADEC
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
OBČINA SLOVENSKE KONJICE
OBČINA STARŠE
OBČINA SVETI JURIJ
OBČINA ŠENČUR
OBČINA ŠENTILJ
OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINA ŠENTJUR
OBČINA ŠKOCJAN
OBČINA ŠKOFJA LOKA
OBČINA ŠKOFLJICA
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
OBČINA ŠOŠTANJ
OBČINA ŠTORE
OBČINA TOLMIN
OBČINA TRBOVLJE
OBČINA TREBNJE
OBČINA TRŽIČ
OBČINA TURNIŠČE
MESTNA OBČINA VELENJE
OBČINA VELIKE LAŠČE
OBČINA VIDEM
OBČINA VIPAVA
OBČINA VITANJE
OBČINA VODICE
OBČINA VOJNIK
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VUZENICA
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
OBČINA ZAVRČ
OBČINA ZREČE
OBČINA ŽELEZNIKI

Št.
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Zavezanci za obračun sredstev

Stran

7933

Obračun
(obrazec
št.)

OBČINA PODČETRTEK
OBČINA PODVELKA
OBČINA POSTOJNA
OBČINA PREDDVOR
MESTNA OBČINA PTUJ
OBČINA PUCONCI
OBČINA RAČE - FRAM
OBČINA RADEČE
OBČINA RADENCI
OBČINA RADLJE OB DRAVI
OBČINA RADOVLJICA
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
OBČINA RIBNICA
OBČINA ROGAŠOVCI
OBČINA ROGAŠKA SLATINA
OBČINA ROGATEC
OBČINA RUŠE
OBČINA SEMIČ
OBČINA SEVNICA
OBČINA SEŽANA
MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC

1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
OBČINA SLOVENSKE KONJICE
OBČINA STARŠE
OBČINA SVETI JURIJ
OBČINA ŠENČUR
OBČINA ŠENTILJ
OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINA ŠENTJUR
OBČINA ŠKOCJAN
OBČINA ŠKOFJA LOKA
OBČINA ŠKOFLJICA
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
OBČINA ŠOŠTANJ
OBČINA ŠTORE
OBČINA TOLMIN
OBČINA TRBOVLJE
OBČINA TREBNJE
OBČINA TRŽIČ
OBČINA TURNIŠČE
MESTNA OBČINA VELENJE
OBČINA VELIKE LAŠČE
OBČINA VIDEM
OBČINA VIPAVA
OBČINA VITANJE
OBČINA VODICE
OBČINA VOJNIK
OBČINA VRHNIKA
OBČINA VUZENICA
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
OBČINA ZAVRČ
OBČINA ZREČE
OBČINA ŽELEZNIKI

1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5

Stran
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Zap
št.

Šifra
PU

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

76465
76473
76481
76490
76503
76511
76520
76538
76546
76554
76562
76570
76589
76597
76600
76619
76627
76635
76643
76651
76660
76678
76686

170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

76694
76708
76716
76724
76732
76740
76759
76767
76775
76783
76791
76805
76813

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

76821
76830
76848
76856
76864
76872
76880
76899
76902
76910
76937

Št.

74 / 14. 7. 2006
Nosilci namenskih postavk

OBČINA ŽIRI
OBČINA BENEDIKT
OBČINA BISTRICA OB SOTLI
OBČINA BLOKE
OBČINA BRASLOVČE
OBČINA CANKOVA
OBČINA CERKVENJAK
OBČINA DOBJE
OBČINA DOBRNA
OBČINA DOBROVNIK
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE
OBČINA GRAD
OBČINA HAJDINA
OBČINA HOČE - SLIVNICA
OBČINA HODOŠ
OBČINA HORJUL
OBČINA JEZERSKO
OBČINA KOMENDA
OBČINA KOSTEL
OBČINA KRIŽEVCI
OBČINA LOVRENC NA POHORJU
OBČINA MARKOVCI
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
POLJU
OBČINA MIRNA PEČ
OBČINA OPLOTNICA
OBČINA PODLEHNIK
OBČINA POLZELA
OBČINA PREBOLD
OBČINA PREVALJE
OBČINA RAZKRIŽJE
OBČINA RIBNICA NA POHORJU
OBČINA SELNICA OB DRAVI
OBČINA SODRAŽICA
OBČINA SOLČAVA
OBČINA SVETA ANA
OBČINA SVETI ANDRAŽ V
SLOVENSKIH GORICAH
OBČINA TABOR
OBČINA TRNOVSKA VAS
OBČINA TRZIN
OBČINA VELIKA POLANA
OBČINA VERŽEJ
OBČINA VRANSKO
OBČINA ŽALEC
OBČINA ŽETALE
OBČINA ŽIROVNICA
OBČINA ŽUŽEMBERK
OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI

Uradni list Republike Slovenije
Zavezanci za obračun sredstev

Obračun
(obrazec
št.)

OBČINA ŽIRI
OBČINA BENEDIKT
OBČINA BISTRICA OB SOTLI
OBČINA BLOKE
OBČINA BRASLOVČE
OBČINA CANKOVA
OBČINA CERKVENJAK
OBČINA DOBJE
OBČINA DOBRNA
OBČINA DOBROVNIK
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE
OBČINA GRAD
OBČINA HAJDINA
OBČINA HOČE - SLIVNICA
OBČINA HODOŠ
OBČINA HORJUL
OBČINA JEZERSKO
OBČINA KOMENDA
OBČINA KOSTEL
OBČINA KRIŽEVCI
OBČINA LOVRENC NA POHORJU
OBČINA MARKOVCI
OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5

OBČINA MIRNA PEČ
OBČINA OPLOTNICA
OBČINA PODLEHNIK
OBČINA POLZELA
OBČINA PREBOLD
OBČINA PREVALJE
OBČINA RAZKRIŽJE
OBČINA RIBNICA NA POHORJU
OBČINA SELNICA OB DRAVI
OBČINA SODRAŽICA
OBČINA SOLČAVA
OBČINA SVETA ANA
OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH
GORICAH
OBČINA TABOR
OBČINA TRNOVSKA VAS
OBČINA TRZIN
OBČINA VELIKA POLANA
OBČINA VERŽEJ
OBČINA VRANSKO
OBČINA ŽALEC
OBČINA ŽETALE
OBČINA ŽIROVNICA
OBČINA ŽUŽEMBERK
OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI

1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5

3. NAMENSKA POSTAVKA PRI ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE
1
27405 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE RS
ZAVAROVANJE RS

1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5
1, 2, 4 in 5

1, 3, 4 in 6
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8191.

Osnova za določanje plač in drugih prejemkov
iz delovnega razmerja od vključno 1. julija
2006 dalje

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

OSNOVO
za določanje plač in drugih prejemkov
iz delovnega razmerja od vključno 1. julija 2006
dalje
V skladu s 3. členom Zakona o začasni določitvi osnove
za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
(Uradni list RS, št. 19/97) je osnova za določanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja za čas od 1. julija 2006
dalje 183.618,00 SIT bruto oziroma 128.210,00 SIT neto.
Št. 66302-6/2005
Ljubljana, dne 5. julija 2006
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

8192.

Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec junij 2006

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
104/05 – uradno prečiščeno besedilo in 69/06) objavlja minister za finance

MINIMALNO
ZAJAMČENO DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec junij 2006
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi
298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 104/05 – uradno prečiščeno besedilo
in 69/06) in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do
dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št.
120/05), za mesec junij 2006 znaša 1,44 % na letni ravni
oziroma 0,12 % na mesečni ravni.
Št. 4021-6/2006/20
Ljubljana, dne 10. julija 2006
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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BANKA SLOVENIJE
8193.

Navodilo o dopolnitvah Navodila za izvajanje
Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega
tveganja bank in hranilnic

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 in 39/06) in Sklepa
o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
(Uradni list RS, št. 67/05 in 97/05) izdaja guverner Banke
Slovenije

NAVODILO
o dopolnitvah Navodila za izvajanje
Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega
tveganja bank in hranilnic
1. V II. poglavju Navodila za izvajanje Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic (Uradni
list RS, št. 96/05; v nadaljevanju: Navodilo) se novo besedilo
prvega odstavka 2. točke glasi:
»Obrazec RAZ-1 vsebuje 20 stolpcev, katerih vsebina
je naslednja:«
2. Na koncu 2. točke II. poglavja Navodila se doda nov
odstavek, ki se glasi:
»20 – oznaka skupine brez zavarovanja
Vnese se oznaka skupine (A do E), v katero bi bil
uvrščen dolžnik v primeru, če banka zanj ne bi pridobila
prvovrstnih in primernih zavarovanj ter zavarovanj z zastavo
premičnin in nepremičnin.
Oznaka skupine brez zavarovanja se vnese pri izpostavljenostih (dolžnikih), ki jih banka slabi posamično (imajo v
stolpcu 13 oznako P), kot tudi pri tistih, ki jih slabi skupinsko.
Banka razvrsti dolžnika v skupine od A do E glede na oceno
njegovega finančnega položaja, njegovo zmožnost zagotavljanja zadostnega denarnega pritoka za redno izpolnjevanje
obveznosti do banke, glede na izpolnjevanje dolžnikovih
obveznosti do banke v preteklosti, ter upoštevaje kriterije za
posamezno skupino, kot izhajajo iz 11. točke Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic.«
3. V IV. poglavju Navodila se za drugim odstavkom 8.
točke doda:
»21. Oznaka skupine brez zavarovanja
A
1«
4. Banka izpolni prvo poročilo v skladu s tem navodilom
po stanju na dan 30. 9. 2006.
5. Navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 11. julija 2006
Mitja Gaspari l.r.
Guverner
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BILANýNE TERJATVE
Finanþna sredstva po
Finanþna sredstva po
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odplaþni vrednosti
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RAZVRSTITEV FINANýNIH SREDSTEV, MERJENIH PO METODI ODPLAýNE VREDNOSTI
IN NEKATERIH PREVZETIH OBVEZNOSTI PO ZUNAJBILANýNIH POSTAVKAH
na dan ______________________

Obrazec RAZ-1

7936 /

Matiþna
številka
1

(banka)

Stran

Uradni list Republike Slovenije

12

11

13

Oznaka skupine
14

Oslabitve oz. izgube
po MSRP v %
15

16

Izkazane
oslabitve oz.
rezervacije po MSRP

Pri postavkah, ki se ocenjujejo posamiþno, se vnese znesek iz stolpca 17, pri postavkah, ki se ocenjujejo skupinsko, je znesek enak razliki stolpca 18 in 16.

Ostale skupine

A

Znesek potrebnih
oslabitev oz.
rezervacij po MSRP
17 = 15 - 16

Dodatno potrebne
oslabitve oz.
rezervacije po MSRP
18

Znesek oslabitev
oz. izgub pri skupinskem
ocenjevanju po Sklepu BS

19

Odbitna postavka
od temeljnega
kapitala *

20

Oznaka skupine
brez zavarovanja

v tisoþ SIT
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Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
kapitalski ustreznosti bank in hranilnic

Na podlagi 67. in 92. člena Zakona o bančništvu (Uradni
list RS, št. 104/04 – uradno prečiščeno besedilo) in prvega
odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 58/02, 85/02 in 39/06) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
kapitalski ustreznosti bank in hranilnic
1. točka
V Sklepu o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 24/02, 85/02, 22/03, 36/04, 68/04, 103/04,
124/04, 62/05 in 67/05) se besedilo pod podtočko 3) v točki
3.1 spremeni tako, da se glasi:
"3) Druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake
postavkam pod 1) in 2) a. in 2) b. te točke.
V druge postavke se vključujejo kapitalske rezerve,
nastale iz splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala,
ki se nanašajo na prej navedene postavke."
2. točka
Besedilo pod podtočko 4) v točki 3.2 se spremeni tako,
da se glasi:
"4) Druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake
postavkam pod 1) do 3) te točke.
Pod druge postavke se upošteva presežek iz prevrednotenja postavk pod 2) in 3) te točke."
3. točka
Besedilo pod podtočko 5) v točki 3.2 se spremeni tako,
da se glasi:
"5) Druge postavke.
Za izračun kapitala se med odbitne postavke temeljnega kapitala štejejo tudi:
a) negativni učinki iz prevrednotenja v zvezi z delnicami
in deleži, razpoložljivimi za prodajo in izkazanimi po pošteni
vrednosti, in sicer po posamični osnovi;
b) kumulativni dobički iz naložbenih nepremičnin, merjenih po modelu poštene vrednosti, po posamični osnovi;
c) neto dobički iz naslova kapitalizacije prihodnjih donosov listinjenih sredstev, ki izboljšujejo kreditno kvaliteto
listinjenih pozicij, če je banka v vlogi originatorja listinjenja;
d) drugi negativni (neto) presežki iz prevrednotenja, ki
niso povezani z odbitnimi postavkami temeljnega kapitala in
ne štejejo kot sestavina dodatnega kapitala I oziroma se ne
upoštevajo v izračun kapitala.
Gre zlasti za negativne (neto) presežke iz prevrednotenja v zvezi z varovanjem neto naložb v družbe v tujini, v
zvezi z nekratkoročnimi sredstvi v posesti za prodajo, v zvezi
z varovanjem denarnih tokov – uspešni del varovanja, v zvezi
s pridruženimi družbami in skupaj obvladovanimi družbami,
obračunanimi po kapitalski metodi ter druge presežke iz
prevrednotenja, vključno z negativnimi (neto) presežki iz
prevrednotenja v zvezi s krediti in dolžniškimi vrednostnimi
papirji, razpoložljivimi za prodajo in izkazanimi po pošteni
vrednosti."
4. točka
Za točko 3.2 sklepa se doda nova točka, ki se glasi:
"3.2.a V izračun kapitala se ne upoštevajo presežki iz
prevrednotenja (dobički ali izgube), ki izhajajo iz varovanja
denarnih tokov finančnih instrumentov, merjenih po odplačni
vrednosti ter dobičkov ali izgub, nastalih na podlagi opcije
poštene vrednosti za obveznosti banke in je sprememba
poštene vrednosti nastala zaradi sprememb v boniteti same
banke."
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5. točka
Besedilo pod podtočko 3) v točki 4.1 sklepa se spremeni
tako, da se glasi:
"3) Druge postavke, ki so po svojih lastnostih enake
postavkam pod 1) in 2) te točke.
Pri izračunu se upoštevajo:
a) kapitalske rezerve, nastale iz splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala, povezane s sestavinami dodatnega kapitala I iz postavke 1) te točke;
b) 80% zneska pozitivnih učinkov iz presežka iz prevrednotenja v zvezi z delnicami in deleži, razpoložljivimi
za prodajo in izkazanimi po pošteni vrednosti, in sicer po
posamični osnovi;
c) 80% zneska kumulativnih pozitivnih učinkov iz presežka iz prevrednotenja v zvezi z opredmetenimi osnovnimi
sredstvi, vrednotenimi po modelu poštene vrednosti, in sicer
posebej za vsako posamezno osnovno sredstvo;
d) 80% zneska kumulativnih dobičkov iz naložbenih
nepremičnin, merjenih po modelu poštene vrednosti, in sicer
posebej za vsako posamezno naložbeno nepremičnino."
6. točka
V 18. točki sklepa se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
"Ne glede na določilo prvega odstavka se postavke v
eurih v skupni neto poziciji za namen izračuna kapitalske
zahteve ne upoštevajo."
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek, beseda
"prejšnji" se nadomesti z besedo "prvi".
7. točka
V obrazcu KAP-1 se v naslovu V. točke besedilo
"SPLOŠNI PREVREDNOTOVALNI POPRAVEK" nadomesti
s "KAPITALSKE REZERVE".
V obrazcu KAP-1 se oštevilčenje "VIII." nadomesti z
"VII.", hkrati pa se v podtočki 4. iz iste točke besedilo "Prevrednotovalni popravki postavk 1 do 3" nadomesti z besedilom
"Presežek iz prevrednotenja postavk 1 do 3".
8. točka
V obrazcu KAP-2 se v naslovu V. točke besedilo "PREVREDNOTOVALNI POPRAVEK" nadomesti z besedilom
"KAP. REZERVE IN PP", v podtočki 3. iste točke pa se besedilo "Prevrednotovalni popravek v zvezi z lastnimi osnovnimi sredstvi – poštena vred. (45%)" nadomesti z besedilom
"Presežek iz prevrednotenja (4.1.3) točka sklepa)".
9. točka
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se lahko uporabi za
poročanje po stanju 30. junij 2006, razen določbe 6. točke
tega sklepa.
Ljubljana, dne 5. julija 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

8195.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora
banka zagotavljati

Na podlagi 74. in 92. člena v zvezi s 6. točko 91. člena
Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 104/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter 15. člena in prvega odstavka 31. člena
Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 in
39/06) izdaja Svet Banke Slovenije
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Št.

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora
banka zagotavljati
1. točka
V Sklepu o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora
banka zagotavljati (Uradni list RS, št. 68/05, 69/05, 109/05,
30/06, 39/06 in 53/06; v nadaljevanju: Sklep), se prvi odstavek 9. točke spremeni tako, da se glasi:
"Banke so dolžne v drugem razredu deviznega dela
dnevno zagotavljati vsoto terjatev v tujem denarju do Banke
Slovenije, Republike Slovenije, tujih in domačih bank, naložb
v tuje vrednostne papirje in tuje gotovine v višini, ki je enaka
najmanj 30% mesečnega povprečja celotnih (netehtanih)
bilančnih obveznosti v drugem razredu deviznega dela preteklega koledarskega meseca."
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2. točka
V 5. točki Sklepa se druga in tretja alineja spremenita
tako, da se glasita:
"vpogledne vloge gospodinjstev in gospodarstva v prvem razredu se tehtajo z utežjo 60%;
vpogledne vloge gospodinjstev in gospodarstva v drugem razredu se tehtajo z utežjo 45%;".
3. točka
Prva točka tega sklepa začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Druga točka tega sklepa začne veljati s 1. 1. 2007.
Z dnem 1. 1. 2007 preneha veljati 8. točka Sklepa.
Z dnem 1. 10. 2006 preneha veljati 9. točka Sklepa.
Ljubljana, dne 5. julija 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

OBČINE
KUNGOTA
8196.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za
stanovanjsko zazidavo v Zg. Kungoti

Na podlagi 12., 23. in 73. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 in 58/03 – ZZK-1) in
17. člena Statuta Občine Zgornja Kungota (Uradni list RS,
št. 12/04) je Občinski svet Občine Kungota na 19. seji dne
7. 7. 2006 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu za
stanovanjsko zazidavo v Zg. Kungoti
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt za
stanovanjsko zazidavo v Zg. Kungoti, ki predstavlja del ureditvenega območja naselja Zg. Kungota in določa prostorske
ureditve, umestitev načrtovanih ureditev v prostor, pogoje
za rešitve javne gospodarske infrastrukture, rešitve v zvezi
z varovanjem okolja in kulturne dediščine, rešitve in ukrepe
za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
parcelacije in etapnost izvedbe ter vplivno območje prostorske ureditve.
2. člen
(sestavni deli občinskega lokacijskega načrta)
Občinski lokacijski načrt iz prejšnjega člena obsega
besedilo, kartografski del ter obvezne priloge.
3. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z občinskim
lokacijskim načrtom)
Z občinskim lokacijskim načrtom se znotraj ureditvenega območja predvidi gradnja osmih stanovanjski hiš in enega
objekta namenjenega za centralne dejavnosti ali kombinirano
stanovanjsko – centralno dejavnost. Vsi objekti se prikažejo s
pripadajočo zunanjo ureditvijo (parkirišči za stanovalce in obi-

skovalce), zelenicami, površinami za pešce in kolesarje ter
prometnico z obračališčem na koncu. Vsi predvideni objekti
se priključijo na javno gospodarsko infrastrukturo.
4. člen
Strokovne podlage je izdelalo podjetje Zadravec arhitekti, družba za projektiranje in inženiring d. o. o.,pod številko
projekta 31/05.
Izdelovalec OLN je podjetje URBIS d. o. o., urbanizem arhitektura, projektiranje, pod številko projekta
189-OLN/2005.
II. UREDITVENO IN VPLIVNO OBMOČJE OLN
5. člen
(ureditveno območje OLN)
Ureditveno območje OLN obsega del ureditvenega območja Zg. Kungota. Meja območja obdelave poteka na jugu
po meji parcele številka 793/5, na zahodu po meji parcel
številka 665, 676/9, na severu po meji parcel številka 697/28,
697/29, 697/30 ter na vzhodu po meji parcel številka 697/42,
vse k. o. Zg. Kungota.
Območje obravnave obsega parcele številka: 697/1,
697/33, 697/34, 697/35, 697/36, 697/37, 697/38, 697/39,
697/40, 697/41 k. o. Zg. Kungota. Vse parcele so opredeljene
kot stavbna zemljišča.
6. člen
(vplivno območje OLN)
Vplivno območje OLN je ureditveno območje in ureditve
izven OLN, ki so potrebne za izvedbo javne gospodarske
infrastrukture.
Vplivno območje obsega:
– vse nove gradbene parcele znotraj ureditvenega območja,
– vse posege v zvezi s predvideno dostopno cesto na
območje obdelave,
– vse posege v zvezi z izvedbo javne gospodarske
infrastrukture.
7. člen
(prikaz ureditvenega območja OLN)
Ureditveno območje OLN je prikazano v grafičnih prilogah na karti »Prikaz ureditvenega območja OLN«.
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8. člen
(posegi izven ureditvenega območja OLN)
Ne glede na določbe prejšnjega člena ureja občinski
lokacijski načrt tudi izgradnjo potrebne javne gospodarske
infrastrukture izven ureditvenega območja v skladu z določbami od člena 27 do člena 28 tega odloka.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE
UREDITVE V PROSTOR
9. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)
Ureditveno območje naselja je v celoti predvideno za
urbanizacijo. Današnje stanje pokaže, da so v ureditvenem
območju naselja še velike prazne površine, ki jih je smiselno
zapolniti – homogenizirati s programom, ki sodi v prostor. Na
območju ni pomembnejših naravnih habitatov. Obod območja
je bolj ali manj ozelenjen. Območje je v naravi zelena površina, večinoma zatravljena. Obravnavana lokacija se nahaja
izven zavarovanih in varovanih območij kulturne dediščine.
Obravnavana lokacija se nahaja v sredini ureditvenega
območja Zg. Kungota, v delu območja neposredno za trgovino. Predmetne parcele se nahajajo med stavbnimi parcelami, ki so pretežno pozidane in namenjene stanovanjski
namembnosti.
Območje obravnave se napaja z južne strani iz ceste
Pesnica–Jurij.
10. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Predlog temelji na umestitvi enostanovanjskih stavb in
nestanovanjske stavbe s centralno namembnostjo ali kombinirano namembnostjo (stanovanjsko- centralno) v prostor.
Predvidena je zazidava z dvema tipoma enostanovanjskih
stavb:
– stavbe na ravnem terenu na vzhodnem delu ob
močja,
– stavbe v pobočju na zahodnem delu območja.
Stavba na ravnem terenu:
– velikost objekta 10 x 15 m, etažnosti P+M, z možnostjo
širitve na južni strani v velikosti max. 5 x 15 m, etažnost P,
– streha je dvokapna z izkoriščeno mansardo,
– na severnem delu ob objektu se nahaja nadstrešek ali
garaža v velikosti 10 x 4 m, možno tudi kot vrtna lopa,
– sleme strešine mora potekati v smeri daljše stranice
posameznega objekta,
– odpiranje strešin je možno v obliki strešnih pomolov,
pri čemer je streha ravna in pomoli ne smejo presegati ene
tretjine dolžine strehe, ali v obliki frčad, pri čemer morajo
imeti enak naklon kot osnovni objekti.
Stavba na pobočju:
– velikost objekta 10 x 15 m, etažnost K(delno)+P+M
(klet na nivoju dostopne ceste je tudi garaža; pritličje ima proti
jugozahodu bivalno teraso),
– streha je dvokapna z izkoriščeno mansardo,
– pred objekti se nahajata po dva parkirna mesta za
stanovalce in obiskovalce, ki sta lahko nadkrita,
– sleme strešine mora potekati v smeri daljše stranice
posameznega objekta,
– odpiranje strešin je možno v obliki strešnih pomolov,
pri čemer je streha ravna in pomoli ne smejo presegati ene
tretjine dolžine strehe, ali v obliki frčad, pri čemer morajo
imeti enak naklon kot osnovni objekti.
Stavba s centralno dejavnostjo ali kombinirano centralno-stanovanjsko dejavnostjo:
– namembnost objekta: stanovanjska kombinirana s
centralnimi dejavnostmi, ali samo stanovanjska ali samo
centralne dejavnosti,

Uradni list Republike Slovenije
– velikost objekta 10 x 15 m, etažnosti P+1, z možnostjo širitve na vzhodni strani v velikosti max. 5 x 10 m, etažnost P,
– streha je dvokapna z izkoriščeno mansardo,
– na parceli se nahaja 12 parkirnih mest z manipulativno
površino v kolikor bo dejavnost samo centralna, sicer se število parkirišč zmanjša glede na namembnost (stanovanja),
– sleme strešine mora potekati v smeri daljše stranice
objekta,
– odpiranje strešin je možno v obliki strešnih pomolov,
pri čemer je streha ravna in pomoli ne smejo presegati ene
tretjine dolžine strehe, ali v obliki frčad, pri čemer morajo
imeti enak naklon kot osnovni objekti.
Kleti
Izvedba je možna po predhodno pridobljenih geotehničnih mnenjih.
Dostopi
Do vseh objektov so zagotovljeni dostopi iz najbližje
javne poti tako kot je predvideno v grafičnih prilogah. Pri
ureditvi dostopov se ne smejo poslabšati prometno – varnostne razmere ter dostopnost za kolesarje in funkcionalno
ovirane osebe.
Dostopi do objektov morajo biti projektirani brez ovir.
Pri nivojskih razlikah terena mora biti poleg stopnic izvedena
tudi položna klančina.
Brežine in oporni zidovi
Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja
je potrebno varovati pred erozijo. Brežine z blagim naklonom
je potrebno zavarovati pred erozijo in ozeleniti. V primeru
strmejših brežin, kjer naravna zavarovanja niso zadostna je
treba uporabljati za zavarovanje takšne elemente, ki omogočajo zatravitev in zasaditev z grmovnicami.
Betonski oporni elementi morajo biti arhitekturno oblikovani in obloženi z avtohtonim kamnom.
Odmiki objektov
Odmiki posameznih objektov od parcelnih mej so prikazani v grafičnih prilogah: »karta: Funkcionalno oblikovalski
pogoji«.
Zunanja ureditev
Podrobnejše urbanistične usmeritve za vzpostavitev
zelenih površin znotraj območja obdelave so razvidne iz
grafičnih prilog: »karta Arhitektonsko zazidalna situacija z
zelenimi površinami«. Zelene površine, ki formirajo pol javni
odprti prostor so umeščene med grajeno strukturo stanovanjskega programa.
Zelenice in vrtovi
Zelenice in vrtovi se nahajajo v okviru predvidenih parcel na lastnih zemljiščih. Predstavljajo zunanjo ureditev okoli
predvidenih stanovanjskih objektov. Za zasaditev zelenih površin naj se uporabljajo avtohtone travne, zeliščne, grmovne
in drevesne vrste, vzdrževanje le teh se predvidi tako, da je
ugodno za ohranitev biodiverzitete. Skrbno izbiranje ozelenitve (upoštevanje higienske in oblikovalske funkcije, izbor
drevesnih in grmovnih vrst, ki so odporne na klimatske in
specifične rastiščne razmere).
Javna razsvetljava
Razsvetljava zunanjih steklenih površin v zgradbah se
načrtuje tako, da jih je mogoče v nočnem času senčiti in
tako, da se lahko svetila, ki iz varnostnih razlogov niso nujno
potrebna, v drugem delu noči izklopijo, oziroma tako, da so
opremljena s tipali.
Ureditev javne razsvetljave se načrtuje tako, da se uporabijo svetila s konstrukcijo, ki omogoča osvetljevanje talnih
površin, ne pa tudi širše okolice in neba.
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Ograje
Med grajeno strukturo se bodo na parcelnih mejah
nahajale ograje. Ograje so lahko polne, lesene, žičnate,
zasajene z vzpenjalkami in max. višine 1.5m.
Ograje ne smejo posegati v območje pločnika ali zelenice ob cesti.
Ulična oprema
Ulična oprema (napisi, oznake, luči, klopi, smetnjaki …)
morajo biti postavljeni tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih oseb, zastirajo značilnih pogledov ter ne ovirajo dostopa
za interventna vozila in vzdrževalce objektov javne gospodarske infrastrukture.
Napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad slemenom hiš.
Postavitev ulične opreme ne sme preprečiti izvedbe
prometnic s predpisanim uličnim profilom oziroma morajo biti
njihova višina in pozicija usklajena s prometno varstvenimi
predpisi glede zahtevanih preglednih kotov vožnje.
Utripajoče svetlobne reklame niso dopustne.
11. člen
(tolerance in etapnost izgradnje)
Kot tolerance so dovoljene:
– spremembe dimenzij tlorisnih in višinskih gabaritov
objektov v skladu s prikazano možno širitvijo v grafičnih prilogah; tlorisne dimenzije se lahko povečajo 10%,
– preureditev internih parkirnih površin skladno s potrebami investitorjev in ob upoštevanju ostalih pogojev OLN,
– na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije
so dopustne tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju (tudi na omrežju internih cest v območju
OLN), če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, bolj
ekonomična investicijska vlaganja in kolikor te spremembe
oziroma prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta
OLN, oziroma če so za izvedbo toleranc pridobljena soglasja
vseh pristojnih soglasodajalcev,
– dovoljeno je združevanje parcel v primeru, da se
izkaže potreba po večji kvadraturi le teh,
– OLN se lahko izvaja v več etapah, ki so med seboj
časovno neomejene. Posamezna etapa se mora izvesti z
vsemi elementi zunanje ureditve.
Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo ovirati
realizacije OLN in morajo biti v skladu s predpisi, zakoni,
navodili in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor in
na varovanje okolja. Tolerance se lahko izvajajo le na podlagi
predhodne prostorske preveritve.
12. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Dimenzije in umestitve objektov v prostor so za pritličje
opredeljene v grafičnih prilogah: »karta – Arhitektonsko zazidalna situacija z zelenimi površinami in Funkcionalno oblikovalski pogoji«. Elementi za zakoličenje objektov in elementi
za zakoličenje gradbenih parcel so razvidni iz grafičnih prilog:
karta – Tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel in
Tehnični elementi za zakoličenje objektov.
13. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)
Znotraj območja obdelave, ki je predmet OLN se ne
nahajajo obstoječi zidani objekti.
Območje obdelave je v naravi zelena zatravljena površina.
Urbanistični pogoji za posege na obstoječih objektih, ki
veljajo po izvedbi OLN:
– spreminjanje namembnosti, kot dopolnitev pretežne
namembnosti, pod pogojem, da nova namembnost ne presega z zakonom določenih dopustnih ravni vplivov na okolje
in da funkcionalno zemljišče ustreza normativnim pogojem
za posamezne dejavnosti,

Št.

74 / 14. 7. 2006 /

Stran

7941

– rekonstrukcija objektov in naprav brez večjih kapacitetnih, gabaritnih, oblikovnih in namenskih sprememb,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
energetike, prometa in zvez,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, pešpoti,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in
zagotavljan večjo varnost ljudi in objektov,
– nadzidave in dozidave objektov in naprav s ciljem
funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti obstoječih
objektov, pri čemer mora biti maksimalna etažnost prilagojena etažnosti okoliških objektov,
– odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve stavb
zaradi čiščenja stavbnega fonda nefunkcionalnih oziroma
neestetskih sestavin s ciljem ekološke sanacije,
– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– rušenje objektov in naprav in druga dela v zvezi s
pripravo stavbnega zemljišča,
– novogradnje v primeru rušitve obstoječih objektov, pri
čemer so pogoji za novogradnje enaki kot pri objektih, ki se
izvajajo po tem OLN.
14. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih objektov)
Znotraj območja obdelave je dovoljena gradnja in ureditev naslednjih enostavnih objektov:
– pomožni objekti: objekti za lastne potrebe, ograje
(razen protihrupna ograja), pomožni infrastrukturni objekti
(razen protihrupna ograja, cestni silos, cestninska postaja,
vsi pomožni železniški objekti, vsi pomožni letališki objekti,
vsi pomožni pristaniški objekti, vsi pomožni žičniški objekti),
pomožni kmetijsko gozdarski objekti (razen gnojišča, gnojna
jama, gozdna vlaka, gozdna žičnica, kašča, kozolec, kmečka
lopa, silos, skedenj, hlev, pastirska koča)
– spominska obeležja
– urbana oprema.
15. člen
(pogoji za vzdrževala dela)
Z izvedbo vzdrževalnih del se sme spreminjati dele
fasad objektov.
Klimatske naprave je možno namestiti na fasado, ki ni
izpostavljena (tista, ki ni vidna iz ceste) pri čemer s svojim
obratovanjem ne smejo vplivati na kakovost bivalnega in
delovnega okolja.
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE JAVNE
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST
PRIKLJUČEVANJA NANJO
16. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Za prometno omrežje in ostale utrjene površine veljajo
naslednji pogoji:
– celotno območje je dostopno s ceste Pesnica–Jurij,
– na celotni potezi OLN so vsi predvideni komunalni
energetski vodi ob glavni dostopni cesti in v cestišču,
– tehnični elementi glavne dostopne ceste so:
– cestišče v širini 6.0 m,
– obračališče v velikosti 14 x 12 m,
– izvedba dostopne ceste je v asfaltu,
– izvedba parkirnih mest v območju posameznih parcel in na območju parcele objekta s centralnimi dejavnostmi
je možna v asfaltu in tudi v betonskih tlakovcih,
– parkirna mesta se v odvisnosti od zahtev in obsega
programa izvedejo na gradbenih parcelah objektov v skladu
s Temeljnimi predpisi o projektiranju parkirnih površin,
– ureditev dodatnih parkirnih mest za obiskovalce je
urejena znotraj posameznih parcel.
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– Tehnični elementi parkirišč:
– velikost 2.5 m x 5.0 m,
– na celotni trasi nove dostopne ceste je potrebno
predvideti ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo skladno z veljavnimi predpisi, zakoni in pravilniki.
Pred izgradnjo cestnega omrežja je potrebno izdelati
projekt za izvedbo, pred ureditvijo gradbenih parcel posameznih objektov pa projekte zunanje ureditve.
Peš promet
Peš promet znotraj območja obdelave se izvaja po
cestišču nove dostopne ceste. Na teh površinah je potrebno
zagotoviti tudi neovirano gibanje invalidov.
-- Kolesarski promet
Kolesarski promet znotraj območja obdelave se odvija
po cestišču.
-- Dostava in intervencija
Pot za interventna vozila (rešilec, gasilec in policijsko
vozilo, vozila zaradi interventnega vzdrževanja in podobno)
je speljana po cestišču, prav tako je dostavna pot speljana
po cestišču.
17. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)
Komunalna in energetska infrastruktura
Analiza komunalne in energetske infrastrukture je pokazala, da je predvidene objekte možno navezati na obstoječo
infrastrukturo naselja.
Podatki o obstoječi infrastrukturi so pridobljeni od posameznih upravljavcev. Pred nadaljnjim načrtovanjem je potrebno na terenu določiti natančno lego posameznih vodov.
Predmetni lokacijski načrt podaja samo konceptualne
rešitve. Natančne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji, ki mora upoštevati pogoje posameznih upravljavcev in
usmeritve tega lokacijskega načrta. Zaradi tega so dopustna
odstopanja od rešitev (trase, zasnova), ki so strokovno in
ekonomsko utemeljene.
Vodooskrba
Za potrebe predvidenih objektov je potrebno zgraditi vodovodni cevovod PEHD 110 med obstoječima cevovodoma
DN 110 in DN 90. Za oskrbo posameznih objektov se zgradi
krožni napajalni cevovod.
Povezovalni cevovod se položi ob neimenovanem potoku, napajalni cevovod v dostopni cesti.
Elektrika
Napajanje predvidenih objektov se izvede iz obstoječe
TP 20 kV Kungota-šola. Obstoječo TP je potrebno rekonstruirati (zamenjava transformatorja, nizkonapetostna plošča) in
zgraditi nov nizkonapetostni izvod do objektov.
V dostopni ulici se predvidi tudi javna razsvetljava.
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KTV omrežje
Vzporedno s TK omrežjem se predvidi tudi prostor za
položitev KTV omrežja.
Predvidi se ustrezna kabelska kanalizacija v katero se
po potrebi uvlečejo kabli.
Ogrevanje
Predvidi se individualno ogrevanje. Dopustna je uporaba lahkega kurilnega olja, plina oziroma drugih goriv, ki
ustrezajo sanitarno tehničnim predpisom.
Prostor za gorivo mora biti vkopan oziroma v objektu.
Izvedba v skladu s sanitarno-tehničnimi in požarnovarstvenimi predpisi, ki veljajo za to področje.
Možna je izvedba skupnih cistern za UNP na začetku
naselja, na parceli št. 697/1.
Odvoz smeti
Odvoz smeti se uredi v skladu z veljavnim občinskim
odlokom.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
TER VARSTVO NARAVNE DEDIŠČINE IN KULTURNE
DEDIŠČINE
18. člen
(varstvo okolja)
Varstvo pred hrupom
Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa
v okolju (Uradni list RS, št. 105/05), se obravnavane parcele
nahajajo v III. območju. Zagotoviti je potrebno vse ukrepe,
da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene. Pri
posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno protihrupno zaščito
in sanacijo.
Varstvo zraka
Pri izdelavi predmetne dokumentacije so upoštevana
določila Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04),
Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih
snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in Uredbe o emisiji
snovi v zraku iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94).
Po sklepu o določitvi območij in stopnji onesnaženosti
zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem
zraku (Uradni list RS, št. 72/02) spada obravnavano območje
v II. območje onesnaženosti zraka, kjer so koncentracije
So(2), NO(2), PM 10, Pb, CO in benzen pod spodnjim pragom ocenjevanja in ozona v mejah dopustnega odstopanja
oziroma ciljne vrednosti.

Odvod odpadnih vod
Predvideni objekti se lahko navežejo na obstoječe kanalizacijsko omrežje.
V dostopni ulici se zgradi fekalni kanal.
Meteorne odpadne vode se vodijo ločeno v obstoječi
neimenovani potok. Izpust v vodotok mora ustrezati določilom veljavne zakonodaje. Na iztoku v vodotok je potrebno
načrtovati ustrezno iztočno glavo in ureditev dna vodotoka.

Varstvo voda
Pri izvedbi predvidenega posega v prostor je potrebno
upoštevati:
– Pravilnik o gradnji na vodovarstvenih območjih, ki
se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja in dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja
(Uradni list RS, št. 62/04),
– Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04).
Investitor si mora za vse posege v predmetne območju
pred izdelavo projektne dokumentacije PGD pridobiti projektne pogoje ter nato še soglasja k projektnim rešitvam.

TK omrežje
Objekte je možno priključiti na obstoječe TK omrežje
naselja.
Zgraditi je potrebno ustrezne zemeljske priključke v
skladu s pogoji upravljavca.
Rešitev se obdela v ustrezni tehnični dokumentaciji.

Ravnanje z odpadki
Odvoz in zbiranje odpadkov je potrebno urediti v skladu
s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98,
45/00, 20/01), Pravilnikom o ravnanju z embalažo (Uradni list
RS, št. 104/00).
Na območju se uvede ločeno zbiranje odpadkov.
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Javna higiena se zagotavlja z zabojniki za odpadke,
ki so postavljeni znotraj posameznih gradbenih parcel in so
v času odvažanja odpadkov dostopni vozilu pooblaščene
organizacije, v oddaljenosti 1.0 m od ceste. Na območju transporta zabojnikov je potrebno cestne robnike pogrezniti.
Za območje se določa tudi postavitev ekološkega otoka, ki
je lociran ob vstopu v območje, ob javnih parkirnih površinah.
Tla
Parkirišča in manipulativne površine ter cestne površine
je potrebno izvesti vodotesno tako, da ni možen iztok v podtalje. Kanalizacija in priključki, lovilci olj in maščob morajo biti
izvedeni vodotesno.
V času gradnje mora biti gradbišče omejeno na zemljišče, na katerem ima investitor pravico razpolaganja. Pri
ravnanju v času gradnje je treba upoštevati določila 25. člena
tega odloka, ter predpise iz področja varovanja okolja.
Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične podlage, je
treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno ravnanje.
Prst se mora odstraniti tako, da se ohrani njena plodnost in količina. Preprečiti je potrebno mešanje mrtvice in živice.
19. člen
(varstvo naravne in kulturne dediščine)
Kulturna dediščina
Na osnovi Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni
list RS, št. 7/99) se predvideni OLN nahaja izven zavarovanih
in varovanih območij kulturne dediščine.
Naravna dediščina
Na območju predmetnega OLN ni naravnih vrednot,
zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
20. člen
(ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami)
Za območje OLN ni predvidenih ukrepov za obrambo.
1. Pri načrtovanju predloga so bila smiselno upoštevana
določila 22. in 23. člena ZVPoz:
– pogoji za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara,
– pogoje za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih
posledic požara za ljudi, premoženje in okolje,
– pogoji za pravočasen in varen umik ljudi iz kateregakoli dela objekta,
– dostopne in delovne površine za intervencijska vozila
in gasilce,
– vire za oskrbo z vodo za gašenje požara.
2. Upoštevani so bili naslednji predpisi, tehnične smernice in standarde:
– Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS,
št. 31/04, spremembe: 10/05 in 83/05 s tehnično smernico
TSG-1-001:2005 Požarna varnost v stavbah),
3. Pri načrtovanju prostorsko ureditvenih pogojev je na
podlagi zgoraj navedenega pravilnika o požarni varnosti v
stavbah bilo definirano:
– odmiki med objekti ali protipožarne ločitve med objekti
za preprečevanje širjenja požara (npr. na podlagi ukrepov,
ki jih definira tehnična smernica TSG-1-001:2005 Požarna
varnost v stavbah),
– potrebna skupna količina vode za gašenje, ki predstavlja pomemben vhodni podatek za načrtovanje vodooskrbe obravnavanega področja. Hidrantno omrežje mora
izpolnjevati pogoje glede pritiska kapacitete, kar mora biti
navedeno med pogoji za urejanje komunalne in energetske
infrastrukture,
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– potrebne intervence in postavitve površin za gasilce v
skladu s standardom DIN 14090.
Pri načrtovanju v fazi PGD se morajo upoštevati tudi
požarna tveganja, ki so vezana na:
– povečano možnost nastanka požara zaradi uporabe
požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov,
– z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
VII. NAČRT PARCELACIJE
21. člen
(načrt parcelacije)
Mejne točke gradbenih parcel in objektov so razvidne iz
grafičnih prilog: karta – Tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel in Tehnični elementi za zakoličenje objektov.
Površine parcel smejo odstopati do 5%.
Odnos obstoječih gradbenih parcel v odnosu do novih
gradbenih parcel je prikazan na karti »Položaj in velikost
novih gradbenih parcel v odnosu do obstoječih parcel«.
22. člen
(javno dobro)
Investitor je dolžan na lastne stroške zgradit predvideno komunalno infrastrukturo in jo po izgradnji in pridobitvi
uporabnega dovoljenja, predati brezplačno v lastništvo in
upravljanje občine. Investitor je dolžan plačati priključnino za
priključek na javno komunalno infrastrukturo.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
23. člen
(etapnost gradnje)
Izvedba OLN je možna v več medsebojno neodvisnih
fazah, pri čemer je prva faza izgradnja javne gospodarske
infrastrukture ter nato gradnja posameznih objektov v medsebojno časovno neodvisnih fazah. Posamezna faza predstavlja gradnjo objekta z vso potrebno zunanjo ureditvijo.
Namembnost zemljišč do vzpostavitve gradbene parcele ostaja enaka sedanji. Možne so le tiste gradnje in prostorske ureditve, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja.
IX. OBVEZNOST INVESTITORJEV, LASTNIKOV IN
IZVAJALCEV
24. člen
(obveznost ob pripravi projektne dokumentacije)
Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvedbo javne gospodarske infrastrukture izven ureditvenega območja OLN, določenih v 27. členu
in 28. členu tega odloka, mora investitor pridobiti soglasja
upravljavca obravnavane infrastrukture. Prav tako mora investitor pridobiti projektne pogoje in soglasja upravljavca infrastrukture na projektno dokumentacijo PGD in PZI za izvedbo
komunalne in energetske infrastrukture znotraj ureditvenega
območja OLN in na projekt priključkov stavb na komunalno
in energetsko infrastrukturo.
Pred pričetkom gradnje je potrebno pridobiti geotehnične pogoje gradnje za vsak predvideni objekt.
25. člen
(obveznosti v času gradnje)
V času gradnje imajo investitor in izvajalci naslednje
obveznosti:
– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske
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infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščiti obstoječe
infrastrukturne vode,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajajo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter
da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala,
– sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi,
vkopi),
– v skladu z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem
možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi gradnje,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh
obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode
in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih
snovi,
– v primeru nesreče zagotoviti takojšnje usposobljene
službe,
– vzdrževati avtohtono vegetacijo, ki je element krajinskega urejanja, istočasno pa imajo tudi funkcijo pred onesnaženjem neposrednega okoliškega prostora,
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih
objektov, naprav in območij ter okolico objektov,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in
ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene ali poškodovane.
Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora,
na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.
26. člen
(obveznosti po izgradnji stavb, objektov in naprav)
Ob prometnici zagotoviti 1.0 m širok koridor z omejeno
lastniško pravico zaradi izgradnje ali obnove objektov in
omrežij komunalne in energetske infrastrukture.
X. POSEGI IZVEN OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
27. člen
(promet)
Za izvedbo ustreznega priključka na lokalno cesto je
potrebno izven lokacijskega načrta izvesti priključek na predvideno napajalno cesto.
Prometna ureditev mora biti izvedena pred pričetkom
gradnje znotraj območja lokacijskega načrta.
28. člen
(komunalna in energetska infrastruktura)
Vodovod
Priključitev na obstoječi vodovodni cevovod TPE DN
90 na jugovzhodu in vodovodni cevovod PEHD DN 110 na
severozahodu območja.
Priključek vodovoda se izvede preko zemljišč št. 697/15
in 697/19 k. o. Kungota.
Elektrika
Elektrika se naveže na nizkonapetostno omrežje nadzemne in podzemne izvedbe transformatorske postaje Kungota
– šola (t-164).
Predvidena trasa se izvede preko zemljišč št. 697/15,
697/19 k. o. Kungota.
Odvod odpadnih vod
Predvidena ureditev se priključuje na obstoječo javno
kanalizacijo.
Predvidena trasa se izvede preko zemljišča št. 697/26
k. o. Kungota.
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TK omrežje
Predvidena ureditev se priključuje na obstoječi TK

XI. KONČNE DOLOČBE
29. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po izvedbi OLN)
Po izvedbi OLN se ureditveno območje, za potrebe
izdelave prostorskega reda, ohrani v velikosti in obliki kot je
opredeljeno s tem OLN. Za objekte se upoštevajo pogoji iz
12. člena tega odloka. Novogradnje se ne dopustijo. Glede
postavitve pomožnih objektov in izvajanja vzdrževalnih del se
upoštevajo pogoji iz 13. in 14. člena tega odloka.

pri:

30. člen
(vpogled OLN)
Občinski lokacijski načrt s prilogami je stalno na vpogled
1. Občina Zg. Kungota.

31. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 011-06/2006
Kungota, dne 7. julija 2006
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner l.r.

8197.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del
ureditvenega naselja za Gradiško III

Na podlagi 12., 23. in 73. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1) in
17. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04)
je Občinski svet Občine Kungota na 19. redni seji dne 7. 7.
2006 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu za del
ureditvenega naselja za Gradiško III
I. UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt za
del novega območja za poselitev Gradiška III. v Občini Kungota, ki ga je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje
d.o.o., Grajska ulica 7, Maribor, pod številko naloge 5026.
2. člen
(vsebina odloka)
Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško III (v nadaljevanju odlok), določa:
ureditveno območje lokacijskega načrta, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnove projektnih rešitev prometne,
energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture ter
obveznost priključevanja nanjo, rešitve in ukrepe za varstvo
okolja, rešitve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, načrt parcelacije, etapnost izvedbe in toleran-
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Št.

ce, usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti občinskega lokacijskega načrta ter obveznosti
investitorjev in izvajalcev.
Vsebine iz prejšnjega odstavka so prikazane tudi v
kartografskem delu, ki je sestavni del tega odloka in je
skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na sedežu Občine
Kungota.
Kartografski del odloka vsebuje:
1
2
3

Načrt namenske rabe prostora
Načrt parcelacije
Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor
3/1 Ureditvena situacija
3/2 Načrt s prikazom lokacijskih pogojev in
usmeritev za projektiranje
3/3 Karakteristični prerezi
3/4 Prometna ureditev
3/4a Shematski vzdolžni profil ceste A
3/4b Shematski vzdolžni profil ceste D
3/4c Shematski vzdolžni profil ceste E
3/5 Situacija komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez

M 1:5 000
M 1:1 000

M 1:1 000
M 1:1 000
M 1:1 000
M 1:500

M 1:1 000

II. UREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA
LOKACIJSKEGA NAČRTA

3. člen
(ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta)
Območje občinskega lokacijskega načrta leži v jugovzhodnem delu naselja Gradiška. Razdeljeno je na dva dela.
En del obsega 5,75 ha, drugi del pa 0,55 ha. Velikost celotnega območja je cca 6,3 ha.
Parcele oziroma deli parcel znotraj ureditvenega območja:
333/1, 339/13, 339/14, 339/15, 339/17, 339/18, 340/1,
340/2, 341/2, 341/3, 345/1, 345/5, 345/8, 345/9, 345/10,
345/14, 347/1 (del), 347/10, 345/17, 345/18, 345/19, 350 (del),
353/1, 353/2, 353/3, 394/1, 394/2, 397/4 (del), 397/31 (del),
397/32 (del), 397/33 (del), 399/5 (del), 399/21 (del), 457/4,
457/6, 457/7, 457/8, 457/13, 459, 460/2, 460/4, 460/5, 460/6,
460/7, 460/8, 462/2 (del), 463/3 (del), vse k.o. Gradiška.
4. člen
(funkcija območja)
Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor – Pesnica za
obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Maribor
– Pesnica za obdobje 1986–1990 za območje Občine Kungota v letu 2003 (Uradni list RS, št. 81/04) je predmetno
območje opredeljeno kot: stavbna zemljišča v ureditvenem
območju za poselitev.
Podrobnejša namenska raba je z občinskim lokacijskim
načrtom opredeljena kot parcele za namene stanovanjske
gradnje z možnostjo dopolnitvenih dejavnosti, ki bodo s skladu z veljavno zakonodajo.
5. člen
(vplivno območje)
Na osnovi 5. člena 2. točke Pravilnika o vsebini, obliki in
načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter
vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04), v
nadaljevanju Pravilnik, je znotraj meja ureditvenega območja
občinskega lokacijskega načrta tudi skupno vplivno območje
pričakovanih vplivov. To torej ne sega izven meje ureditvenega območja občinskega lokacijskega načrta, ki je določeno
na osnovi 5. člena Pravilnika, v kolikor se bodo vsa gradbena
dela izvajala v skladu z veljavnimi predpisi.

74 / 14. 7. 2006 /

Stran

7945

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
Občinski lokacijski načrt za obravnavano območje predvideva:
– novogradnje stavb: izgradnjo 77 stanovanjskih stavb
ter večnamenske stavbe,
– gradnjo garaž in nadstrešnic s tlorisno površino nad
30 m2,
– postavitev transformatorske postaje,
– rušitev objektov: za ureditev cest A in B, oziroma za
namene novogradnje ob cesti A,
– ureditev odprtega prostora,
– ureditev prometnih površin in
– ureditev komunalne in energetske infrastrukture ter
omrežja zvez.
Določa tudi pogoje glede gradnje enostavnih objektov.
7. člen
(enostanovanjske stavbe)
Enostanovanjske stavbe v strmini
V strmejšem delu je načrtovanih 45 enostanovanjskih
stavb:
– Na vzhodnem delu (cesta A) je načrtovana večja morfološka enota 24-ih stavb, katero bo sestavljalo 7 dvojčkov,
2 trojčka ter 4 samostojno stoječe hiše.
– Ob cesti B je morfološka enota 8-ih atrijskih terasnih
hiš.
– Ob cesti D je morfološka enota 8-ih atrijskih terasnih
hiš. Južno od nje se bo nahajala še ena samostojno stoječa
stavba.
– Na vzhodni strani, ob cesti E, je načrtovana morfološka enota 4-ih enostanovanjskih samostojno stoječih hiš.
Enostanovanjske stavbe v ravnini
V ravninskem delu je načrtovanih 32 enostanovanjskih
stavb. Od tega bo 16 vrstni hiš organiziranih v skupine po
4 enote, 1 trojček ter 13 samostojno stoječih hiš.
8. člen
(večnamenska stavba)
V centralnem delu, med lokalno cesto LC 310 080 in
novo cesto C, je predvidena večstanovanjska in večnamenska stavba s centralnimi dejavnostmi v pritličju ter stanovanjsko funkcijo v nadstropjih. Možne bodo tudi pisarniške
dejavnosti v 1. nadstropju.
9. člen
(garaže, nadstrešnice)
K vsaki stavbi se bo lahko postavila tudi samostojno stoječa garaža oziroma nadstrešnica za največ 2 avtomobila.
10. člen
(transformatorska postaja)
Transformatorska postaja bo postavljena v bližini večstanovanjske stavbe.
11. člen
(rušitve)
Predvideni sta rušivi dveh pomožnih objektov in lope za
namene izgradnje novih cest A in B ter rušitev enega pomožnega objekta za namene novogradnje.
12. člen
(odprti prostor)
Površine, ki ne bodo pozidane s stavbami, cestami,
pločniki in parkirnimi prostori, se bodo uredile kot funkcionalna zemljišča k posameznim stavbam ali vrstnim enotam.
Na površinah okoli enostanovanjskih stavb bodo, poleg dostopne tlakovane ploščadi pred stavbami, urejene še
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zelenice z zasajenimi grmovnicami in drevjem, prostor za
zbiranje odpadkov – smetarniki, na »vrtni« strani terase in
na določenih mestih tudi vmesne poti do vrtov.
Na površinah okoli večstanovanjske stavbe bodo urejene: zelenica z zasajenim drevjem in grmovnicami, otroško
igrišče, prostor za stepanje preprog, prostor za smeti – ekološki otok, dostopne in intervenčne poti, postavljene bodo
klopi itd.
13. člen
(enostavni objekti)
V ureditvenem območju je dopustna gradnja samo naslednjih enostavnih objektov:
– pomožnih objektov za lastne potrebe,
– ograj,
– pomožnih infrastrukturnih objektov,
– začasnih objektov, ki ne zahtevajo novih komunalnih
in drugih priključkov ali bistvenega povečanja zmogljivosti
teh priključkov,
– spominskih obeležij,
– urbane opreme ter
izvedba nujnih posegov in ureditev, ki odpravljajo negativne vplive na okolje in zagotavljajo večjo varnost ljudi in
premoženja.
14. člen
(javne površine)
Javne površine, tj. prometne površine, so opisane v
naslednjem poglavju »Pogoji za prometno urejanje«.
Lokacijski pogoji ter usmeritve za projektiranje in gradnjo
15. člen
Horizontalni gabariti objektov in ureditev so razvidni iz
grafičnih prilog št. 3/1 »Ureditvena situacija«, št. 3/2 »Načrt
s prikazom lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje«
in št. 3/4 »Prometna ureditev«, vertikalni gabariti pa so prikazani v grafični prilogi št. 3/2 »Načrt s prikazom lokacijskih
pogojev in usmeritev za projektiranje« in št. 3/3 »Karakteristični prerezi« in št. 3/4a, 3/4b, 3/4c »Shematski vzdolžni
profil cest A, D, E«.
16. člen
(enostanovanjske stavbe)
Dopustne so spremembe namembnosti objektov za mirne storitvene dejavnosti, pod pogojem, da nova namembnost
ne bo presegala zakonsko dopustnega nivoja motenj v okolju, in da bo velikost posamezne gradbene parcele ustrezala
normativnim pogojem za posamezne dejavnosti.
Vsaj 20% gradbene parcele mora biti ozelenjene (neutrjena površina).
Oblikovanje stavb v morfoloških enotah bo enotno.
Oblika tlorisa stavb je razvidna iz grafičnih prilog.
Fasade bodo v beli barvi ali v zemeljskih barvnih tonih,
dopustna je uporaba naravnih materialov – les, kamen.
Enostanovanjske stavbe v strmini
– Lega: razvidna iz grafičnih prilog. V projektni dokumentaciji se, znotraj gradmenih meja, določi natančna
pozicija stavb. Pri izgradnji stavb v bolj strmih delih območja
občinskega lokacijskega načrta bo treba pred projektiranjem
izvesti dodatne geomehanske raziskave in izdelati dopolnilna
geotehnična poročila oziroma stabilnostne presoje.
– Etažnost: Stavbe bodo pritlične, maksimalno enonadstropne (K+P+1 ali K+P+M). Kletna etaža bo na eni strani
odprta in bo omogočala vhod/dostop na nižji del parcele, na
drugi strani pa bo v celoti vkopana, tako da bo omogočala v
pritličju dostop na višji del parcele.
– Streha bo ravna, blaga enokapnica (naklon do 15%)
ali dvokapnica. Slednja ne bo mogoča pri atrijskih – terasnih
hišah (ob cesti B). Slemena dvo- in enokapnic oziroma smeri
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odvodnjavanja v primeru enokapnic so razvidna iz grafičnih
prilog.
– Dostop: Priključke posameznih objektov na ceste v
strmini je treba izvesti posredno (preko priključnih cest A1 in
A2), oziroma jih oblikovati tako, da ne bo prišlo do prevračanja
vozil (prečni padci na priključkih ne smejo presegati 6%).
Enostanovanjske stavbe v ravnini
– Lega: razvidna iz grafičnih prilogah. V kolikor so gradbene meje določene, bo mogoče stavbe premikati v njihovem
okvirju.
– Etažnost: Predvidena je etažnost max. P+1 ali P+M.
– Streha bo ravna, blaga enokapnica (naklon do 15%) ali
dvokapnica. Slemena dvo- in enokapnic oziroma smeri odvodnjavanja v primeru enokapnic so razvidna iz grafičnih prilog.
– Dostop do stavb je zagotovljen s predvidenih obodnih
cest, oziroma skupnih priključkov, ki so navezani na obodne
ceste skladno z grafično prilogo.
17. člen
(večnamenska stavba)
– Program:
– V pritličju so predvidene centralne dejavnosti: gostinstvo (gostilna, restavracija, točilnica), upravne in storitvene dejavnosti (banka, pošta, zavarovalnica, pisarne,
zdravstvena ordinacija, lekarna), trgovina.
– V nadstropjih je predvidena izgradnja 19. nastanitvenih enot. V prvem nadstropju je namesto stanovanjskih
enot možna nastanitev pisarniških dejavnosti.
– Etažnost: max. K+P+2+M. Pritličje bo imelo večjo
višino, ki jo narekuje specifična namembnost.
– Tlorisni gabarit:
– pritličja: 18m x 50m + 7,2m x 40m
– nadstropji: 18m x 50m
– mansarda: do 60% nadstropij.
– Streha: ravna ali blaga eno- ali dvokapnica. Sleme bo
vzporedno z daljšo stranico.
– Glavni dostop in uvoz v stavbo je predviden z vzhodne strani preko parkirne ploščadi, ki je lahko navezana na
cesti B in C. Uvozna rampa za parkirna mesta v podzemni
garaži je navezana na parkirno ploščad.
– Vhod v stanovanjski del stavbe (prvo in drugo nadstropje in mansardo) je predviden z zahodne strani.
– Glavno pročelje objekta bo vzhodna fasada.
– Obdelava fasade bo v sodobnih materialih – beton,
steklo, jeklo …
18. člen
(garaže, nadstrešnice)
Tlorisna površina: za 2 avtomobila.
Odmik:
– od meje sosednjih zemljišč najmanj 1,5 m; če je odmik
manjši, je treba pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov sosednjih zemljišč,
– pri cestah z opredeljenim voziščem in obvoziščnimi
elementi najmanj 5.0 m od roba vozišča, pri cestah z določenim koridorjem skupnih prometnih površin najmanj 1.0 m
od roba koridorja oziroma toliko, da je pred vrati garaže zagotovljeno 6.5 m manipulativne površine. V to manipulativno
površino je všteta tudi cesta kot skupna prometna površina.
Oblikovanje:
– enotno v ulici
– streha: ravna, blaga enokapnica ali dvokapnica.
19. člen
(odprti prostor)
Zasebni vrtovi se bodo urejali skladno z željami in zahtevami posameznikov vendar tako, da ne bodo motili sosedov. Izbor materialov in rastlinskih vrst, ki lahko vplivajo na
podobo celotnega območja, se bo znotraj zasebnih površin
podrejal ureditvi celote.
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Zelene površine, pripadajoče večstanovanjski stavbi,
se bodo horizontalno in vertikalno členile z vegetacijskimi
prvinami in to s tratnimi površinami, drevesi in grmovnicami.
Prostor za zbiranje odpadkov (ekološki otok) ob večstanovanjski stavbi bo pokrit z nadstrešnico in ozelenjen. Načelno
je ureditev prikazana na karti št. 3/1 »Ureditvena situacija«,
natančneje pa bo v skladu z veljavno zakonodajo določena
v projektni dokumentaciji.
Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogočeno
samostojno gibanje po vseh površinah, ki so namenjene pešcem. Elementi ceste ne smejo pomeniti nevarnosti pri gibanju na tistih površinah, ki so namenjene pešcem. Te površine
morajo biti tudi brez grajenih in komunikacijskih ovir.
20. člen
(enostavni objekti)
Enostavni objekti, določeni v 13. členu, se bodo postavljali v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih
objektov, brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v
zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št.
114/03, 130/04), v nadaljevanju Pravilnikom.
Posebna določila:
– Oblikovanje bo enotno znotraj morfoloških enot.
– Strehe: ravne ali blage enokapnice (naklon do 15°),
krite s pločevino ali steklom ali plastiko ali drugim ustreznim
materialom.
– Postavitev enostavnih objektov ne bo smela segati
v območje preglednih trikotnikov na križiščih in priključkih
cest.
IV. ZASNOVE PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE
GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO
Pogoji za prometno urejanje
21. člen
Za prometno navezavo nepozidanih zazidljivih zemljišč
je treba delno rekonstruirati obstoječe cestno omrežje oziroma ga dopolniti z novimi cestami.
Ker obstoječe ceste nimajo imen so v lokacijskem načrtu ceste poimenovane z delovnimi imeni: cesta A, cesta A1,
cesta A2, cesta B, cesta C, cesta D in cesta E.
22. člen
(obstoječe ceste)
Osnovno prometno navezavo območja občinskega lokacijskega načrta zagotavlja obstoječa kategorizirana občinska cesta LC 310080 Pesnica–Sp. Kungota. Ta cesta leži na
jugu zunaj območja lokacijskega načrta. Na lokalno cesto je
navezana cesta B s krajšimi dovozi do obstoječih objektov.
23. člen
(predvidene ceste)
Predvidene ceste zagotavljajo dovoze do zazidljivih zemljišč. Ceste A, A1, A2, C in D skupaj z rekonstruirano cesto
B oblikujejo povezano cestno omrežje, ki tudi za krajše slepe
odseke omogoča obračanje vozil v križiščih. Kadar to ni možno so predvidena obračališča. Izjema so predvidena cesta
E in dva krajša cestna priključka, ki niso povezani z ostalimi
cestami in so navezane direktno na lokalno cesto. Na cesti
E je predvideno obračališče.
Na centralnem območju lokacijskega načrta so cesta C
in krajša odseka ceste A in ceste B predvidene kot dvosmerne dvopasovne ceste z voziščem širine 5.5 m in enostranskim pločnikom širine 1.5 m.
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Ostale ceste A1, A2, C, D in E ter preostala odseka
cest A in B so opredeljene kot skupne prometne površine
za motorni in nemotorni promet. Hitrost na njih je podrejena
pešcem in kolesarjem in ne sme presegati 30 km/h.
Za ceste A1, A2, C, D, E in odseka ceste A in B je določen cestni koridor širine 5.5 m, ki zagotavlja dovoz do posameznih parcel za vozila lastnikov in intervencijska gasilska
ter reševalna vozila. Izbrano širino cestnega koridorja 5.5 m
je možno na krajših odsekih zaradi terenskih razmer oziroma
obstoječe pozidanosti zožiti na 3.5 m, zožitev pa označiti s
prometno signalizacijo.
V cestni koridor niso zajete eventualno potrebne površine za nasipe in vkope oziroma postavitve opornih in
podpornih zidov, ki so lahko tudi deli ograj ob zazidljivih
parcelah. Vključitev prečnega profila cest v prostor je odvisna
od izbranega načina ograjevanja parcel in jo je treba izvesti
na parcelah zunaj cestnega koridorja na podlagi projektne
dokumentacije.
Z izgradnjo objektov, ki ležijo zahodno od predvidene
ceste D, je možno pričeti šele po izgradnji ceste D, na kateri
je treba zagotoviti priposestvovani dovoz do stanovanjskega
objekta, ki leži izven meje tega lokacijskega načrta. V primeru, da cesta D ne bo kategorizirana kot javna cesta, je na njej
treba zagotoviti nadomestno služnost.
Del ceste A, ceste A1, A2, D in E zagotavljajo prometno
dostopnost na območjih zelo zahtevne konfiguracije terena.
Zanje so v lokacijskem načrtu izdelani shematski vzdolžni
profili, na podlagi katerih je treba v projektni dokumentaciji
določiti način navezave dovozov objektov na obodne ceste.
Za ceste v bolj strmih delih območja lokacijskega načrta
bo treba pred projektiranjem cest izvesti dodatne geomehanske raziskave in izdelati dopolnilna geotehnična poročila
oziroma stabilnostne presoje.
Ceste na območju lokacijskega načrta: ceste A, A1,
A2, B, C, D in E so skupne površine namenjene lastnikom
zazidljivih parcel ob njih. Skladno z veljavno zakonodajo jih
je možno opredeliti kot nekategorizirane ceste.
Prikazana dograditev pločnika ob severnem robu lokalne ceste Pesnica–Sp. Kungota ni predmet tega lokacijskega
načrta. Na območju kjer dograditev pločnika posega na privatne parcele, predstavlja za te parcele le omejitev v prostoru,
ki je določena skladno z varovalnim pasom kategorizirane
občinske ceste.
24. člen
(mirujoči promet)
Skladno z veljavnim normativom je treba za posamezno
enodružinsko hišo urediti 2 PM (parkirni mesti) in 10% skupnega števila PM za obiskovalce. Ta mesta je treba urediti
na lastni parceli ali ob predvidenih cestah, ki so v skupnem
lastništvu. Na centralnem območju je ob večnamenski stavbi
treba urediti parkirna mesta (na parkirni ploščadi, ob obodnih
cestah in v podzemni garaži) Potrebno število teh parkirnih
mest je treba določiti v projektni dokumentaciji v odvisnosti
od predvidenih dejavnosti. Na parkirni površini ob večnamenski stavbi je treba urediti parkirna mesta namenjena vozilom
oseb z invalidskimi vozički. Potrebno število teh parkirnih
mest je treba določiti skladno z veljavnimi normativi.
25. člen
(peš in kolesarski promet)
Pešcem so namenjeni pločniki in vse ceste, ki so v tem
lokacijskem načrtu opredeljene kot skupne prometne površine za motorni in nemotorni promet. Kolesarski promet je speljan po voziščih predvidenih cest in cestah, ki so opredeljene
kot skupne prometne površine. Ob večnamenski stavbi je
treba postaviti stojala za kolesa. Pri ureditvi vseh pločnikov,
ploščadi in dostopov do javnih objektov je treba upoštevati
vsa določila veljavnega pravilnika za projektiranje objektov
brez grajenih ovir.
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26. člen
(promet zaradi dostave in intervencije)
Dostavnemu in intervencijskemu prometu so namenjene vse ceste in priključki, ob večnamenski stavbi pa tudi
predvidene ploščadi.
Pogoji za komunalno in energetsko urejanje
27. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)
Za predvideno infrastrukturo je treba naročiti projektno
dokumentacijo. Rezervirati je treba trase za vse zemeljske
komunalne in energetske vode, pri čemer je treba upoštevati predpisane minimalne horizontalne in vertikalne odmike,
zahteve upravljavcev, vsa zakonska določila predpisov o
sanitarnem, higienskem in požarnem varstvu.
Upoštevati je treba tudi predpisani medsebojni odmik
med vodovodom in kanalizacijo, ki znaša: minimalni vertikalni
odmik 0.5 m, minimalni horizontalni odmik 3.0 m. V kolikor
tega odmika ni mogoče doseči je potrebno vodovod primerno
zaščititi (glineni naboj).
Potek komunalnih in energetskih infrastrukturnih objektov in naprav je razviden iz grafične priloge št. 3/6 »Situacija
komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez«.
28. člen
(oskrba z vodo)
Preko območja predvidenih stanovanjskih hiš poteka
obstoječ vodovodni cevovod TPE 110.
Za varno vodooskrbo bo potrebno:
– obstoječe vodovodno omrežje TPE DN 110 kvalitete
je potrebno zamenjati z PEHD DN 110 kvalitete.
– V predvidenih dovoznih cestah k objektom je potrebno
zgraditi vodovodne cevovode PEHD DN 63, ki se navezujejo
na obstoječ oziroma predvidoma zamenjan vodovodni cevovod PEHD DN 110.
Obvezno je upoštevanje določil Pravilnika o pitni vodi
(Uradni list RS, št. 19/04, 35/04), Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95) ter Pravilnika o oskrbi s pitno
vodo (MUV št. 1/01, 27/01 in 30/03).
29. člen
(odvajanje onesnaženih voda)
Treba je ločeno zbirati komunalne odpadne vode in
padavinske vode.
Komunalne vode
Na obravnavanem območju še ni izgrajene javne kanalizacije, zato je treba odpadno fekalno vodo odvajati v
nepretočne individualne greznice.
Ko bo na obravnavanem območju izgrajena fekalna
kanlizacija bo treba nepretočne greznice preurediti v revizijske jaške. Odpadno vodo bo treba preko fekalne kanalizacije
voditi na čistilno napravo, za katero se lokacija določi v projektni dokumentaciji.
Čistilna naprava se bo urejala po Prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota.
Vsa kanalizacija mora biti grajena v vodotesni izvedbi.
Po njeni izgradnji je potrebno pridobiti atest o vodotesnosti.
Potrebno je upoštevati Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi
objektov kanalizacije in veljavni Odlok o odvajanju odpadnih
in padavinskih voda.
Padavinske vode
Odvajanje čistih padavinskih voda iz utrjenih površin
in strešin je treba urediti tako, da bo v čim večji možni meri
zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin. Padavinske vode s streh in vode, ki ne bodo onesnažene z vodi
škodljivimi snovmi, naj se speljejo v meteorno kanalizacijo.
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Na območju obdelave poteka jarek, ki ga bo treba na
določenih odsekih zaradi novo nastale ceste kanalizirati. V
projektni dokumentaciji je treba določiti potrebne premere
cevi za novo nastalo meteorno kanalizacijo, ki bo nadomestila obstoječi jarek.
Odvodnjo padavinskih vod iz parkirnih in manipulativnih
površin je treba urediti preko peskolovov in lovilcev olj, iz
katerih se nato vode speljejo v meteorno kanalizacijo.
Zaledne vode
Zaledne in precejne vode, ki se bodo stekale iz hribine
oziroma po hribini je treba voditi v kanaletnih odprtih jarkih do
odprtih jarkov oziroma meteorne kanalizacije. Za podpornimi
stenami je predvidena tudi vgradnja drenaže.
30. člen
(elektrooskrba, javna razsvetljava)
Za napajanje objektov z električno energijo je treba:
– zgraditi novo transformatorsko postajo 20/04 kV
– kablirati 20 kV daljnovodni odcep Gradiška 4 v katerega se vključi nova TP
– zgraditi ustrezni nizkonapetostni razvod od nove TP
do predvidenih objektov.
Območje večnambnega objekta s parkirišči je treba
primerno osvetliti.
Osvetlitev ostalega območja z javno razsvetljavo je
potrebna pod pogoji, ki veljajo za izvedbo tovrstne infrastrukture. Napajanje javne razsvetljave bo izvedeno iz samostojnega priključka.
31. člen
(plinovod)
Na obravnavanem območju ni plinovodnega omrežja,
možno pa je ogrevanje z utekočinjenim naftnim plinom UNP
iz rezervoarjev. Rezervoarji za UNP morajo biti locirani na
vizualno neizpostavljenih mestih.
V tem primeru mora biti plinovodna instalacija oziroma
sistem oskrbe z UNP izveden v skladu z veljavnimi predpisi,
določenimi v Pravilniku o utekočinjenemu naftnem plinu in
dimenzioniran tako, da bo možna morebitna kasnejša priključitev na plinovodno omrežje za zemeljski plin, ko (če) bo na
tem območju zgrajeno.
32. člen
(TK in KRS omrežje)
Za priključitev uporabnikov na telekomunikacijsko
omrežje je treba dograditi kanalizacijsko in kabelsko omrežje.
Načrtovan objekt se bo lahko vključil v TK omrežje ob glavni
cesti na osnovi prostih kapacitet obstoječe centrale, za kar
je treba naročiti ustrezen projekt priključitve.
33. člen
(ogrevanje)
Treba je predvideti ogrevanje na ekološko primerna
goriva: zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, ekstra lahko
kurilno olje, biomasa ipd. Rezervoarji za tekoči naftni plin
morajo biti locirani na vizualno neizpostavljenih mestih. Način
skladiščenja tekočih naftnih derivatov mora biti v skladu s
Pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena
skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive
snovi.
Ogrevanje na ekološko nesprejemljive energente ni
dopustno.
34. člen
(odstranjevanje odpadkov)
Pri odlaganju odpadkov je treba dosledno upoštevati
določila veljavnih zakonov in Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Kungota.
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Pri vseh objektih je treba predvideti ustrezne prostore
za smetiščne posode, ki so tipizirane. Posode za odpadke
morajo biti nameščene na vizualno neizpostavljenih mestih.
Odvoz opravlja organizacija, ki je za to registrirana.
Za ločeno zbiranje odpadkov je predviden ekološki otok
ob obračališču nove ceste.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA
35. člen
Z načrtovanimi ureditvami in ob upoštevanju ukrepov, ki
jih predpisuje veljavna zakonodaja, se pričakuje sprejemljiv
vpliv na okolje, ki ne presega zakonsko dopustnih meja za
posamezno sestavino okolja.
V primeru lociranja dodatnih dejavnosti (ordinacija ipd.)
v stavbah, je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo.
36. člen
(zaščita pred hrupom)
Glede na Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju spada območje lokacijskega načrta v II. stopnjo varstva pred hrupom, kjer ni dopusten noben poseg v okolje, ki
je moteč zaradi povzročanja hrupa.
Potrebno je upoštevati vso veljavno zakonodajo s področja zaščite pred hrupom.
37. člen
(zaščita pred onesnaženjem zraka)
V izogib onesnaženju zraka je predvideno ogrevanje z
ekstra lahkim kurilnim oljem, utekočinjenim naftnim plinom,
biomaso in podobnimi ekološko sprejemljivimi energenti.
Potrebni ukrepi za zmanjšanje obremenitve okolja z
emisijami snovi so:
– med izvajanjem gradbenih del je treba predvideti namakanje transportnih poti in odkritih površin ob sušnih in
vetrovnih dnevih zaradi zmanjšanja prašenja;
– potrebno je redno servisiranje gradbenih strojev in
naprav zaradi preprečitve nepotrebnih emisij dizelskih izpuhov.
Potrebno je upoštevati vso veljavno zakonodajo s področja zaščite pred onesnaženjem zraka.
38. člen
(zaščita pred onesnaževanjem podtalnice)
Negativne vplive na vode v času gradnje in po njej je
treba na celotnem območju urejanja omejiti ali preprečevati
z naslednjimi ukrepi:
– projektna dokumentacija za graditev objekta mora
vsebovati elaborat ureditve gradbišča, ki določa način graditve in organizacijo gradbišča tako, da graditev ne ogroža
zalog pitne vode;
– pri gradnji se ne uporabijo materiali, ki vsebujejo nevarne spojine;
– odpadne in izcedne vode, ki nastajajo na gradbenih
površinah in v infrastrukturnih objektih na gradbišču se ne
smejo izpuščati v podtalje. Z njimi je treba ravnati v skladu z
določili veljavne uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaževanja. Za primere razlitja
škodljivih tekočin (olja, goriva) je treba pripraviti načrt za
hitro ukrepanje in voditi evidenco o nevarnih snoveh, ki se
uporabljajo na gradbišču;
– odvodnjavanje z vseh utrjenih površin mora biti urejeno tako, da ni možno neposredno odtekanje vode v podatlje,
dokler le-te niso predhodno prečiščene (lovilec olj);
– komunalne odpadne vode iz novih objektov je potrebno voditi v individualne nepretočne greznice;
– graditev novih in preureditev starih javnih cest mora
biti v skladu z najboljšo razpoložljivo tehnologijo glede zalog
pitne vode.
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Vsi posegi morajo glede preprečevanja onesnaževanja
podtalnice upoštevati vso veljavno zakonodajo, ki obravnava
varstvo voda.
39. člen
(vodnogospodarske ureditve)
V skladu z 3. odstavkom 86. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02) je za celotno obravnavano območje
Gradiška III potrebno prikazati predvidene ukrepe varovanja
pred visokimi vodami.
40. člen
(varovanje tal)
Pri vseh posegih v prostor je potrebno plodno zemljo
odgrniti in deponirati. Plodna zemlja se uporabi za ureditev
zelenih površin.
Parkirna mesta, vozišča in druge površine namenjenemu
prometu motornih vozil, je treba utrditi, tako, da so meteorne
vode z njih speljane v kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih peskolovov, lovilcev olj in goriv ter obdane z robniki.
Na gradbišču je treba urediti sanitarije, garderobe in
umivalnice tako, da komunalna voda in odpadki ne bodo
onesnažili tal in podtalnice. Potrebno je namestiti prenosne
sanitarije.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
41. člen
(požarna varnost)
Pri projektiranju in izgradnji posameznih objektov je
treba upoštevati vso veljavno zakonodajo s področja varstva
pred požarom.
Treba je zagotoviti pogoje za varen umik ljudi in premoženja. Če niso podani s posebni predpisom, se do izdaje
slovenskega predpisa pri načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države. O smereh evakuacijskih poti odloči projektant.
V hidrantnem omrežju je treba zagotoviti zadostno količino vode za gašenje požarov skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov.
Dovozne poti za gasilsko intervencijo morajo biti projektirane in izvedene tako, da omogočajo osni pritisk 100 kN.
Pogoji za odmike med stavbami se izdajajo na podlagi
smernic SZPV 204/99, ki jih je izdalo Slovensko združenje
za požarno varstvo (Požar – strokovna revija za varstvo pred
požari, 2/99) ali tujih predpisov.
Potrebne odmike se lahko določi tudi s pomočjo metod
požarnega inženirstva. Projektant je dolžan dokazati, da je
s predlagano rešitvijo preprečen prenos požara z goreče na
sosednjo stavbo. Pri določanju odmikov je potrebno upoštevati tudi izbiro materialov.
Pri načrtovanju ukrepov za varstvo pred požarom se za
podzemne garaže do izdaje slovenskega predpisa upošteva
ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države.
Poleg zahtevanih požarnovarstvenih odmikov med stavbami je treba zagotoviti tudi potrebne površine za gasilce ob
zgradbah (SIST DIN 14090, julij 1999): dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, postavitvene površine
in delovne površine za gasilska vozila.
Pri projektiranju je treba zagotoviti ukrepe za preprečitev
širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
Ukrepi za preprečevanje širjenja požara na sosednje
objekte ter naprave za gašenje in dostop gasilcev se lahko
načrtujejo v skladu s tehnično smernico TSG-1-001:2005
Požarna varnost v stavbah. V skladu s tem pravilnikom je za
stanovanjske stavbe s prostornino do 3000 m³, če v stavbi
ni vgrajen sprinklerski sistem, potrebna količina vode za en
požar 10 l/s.
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42. člen
(zaščita pred erozijo)
Za namene izgradnje in ureditve obravnavanega območja sta bili izdelani geomehanični poročili: »Geotehnično
mnenje o sestavi tal in pogojih temeljenja novih objektov
v sklopu predvidene individualne stanovanjske soseske na
parcelah štev. 460/2, 460/8 in 457/8 k.o. Gradiška v Gradiški
pri Pesnici« (izdelal Geokal d.o.o., št. 264-11/2004, decembra 2004) ter »Geotehnično poročilo o sestavi tal in pogojih
gradnje – temeljenja novih objektov v sklopu ureditevenega
območja naselja Gradiška III v naselju Gradiška pri Pesnici«
(izdelal Geokal d.o.o., št. 148-06/2005, avgusta 2005), ki sta
kot priloga sestavni del tega občinskega lokacijskega načrta.
Potrebno je predvideti sanacijo vseh na novo odprtih ali
z dodatnimi posegi prizadetih površin, za katere je predvideti
zadostno utrditev, planiranje, zatravljanje, zaščitne mreže
ipd., tako da se preprečijo zdrsi ali erozije v prostoru.
VII. NAČRT PARCELACIJE
Načrt parcelacije je razviden iz grafične priloge št. 2
»Načrt parcelacije«.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
43. člen
(etapnost)
Občinski lokacijski načrt se lahko izvaja etapno.
Lahko se gradijo stavbe, katerim izgrajeno prometno
omrežje in komunalna oprema omogoča priključitev.
Z izgradnjo objektov, ki ležijo zahodno od predvidene
ceste D, je možno pričeti šele po izgradnji ceste D, na kateri
je treba zagotoviti priposestvovani dovoz do stanovanjskega
objekta, ki leži izven meje tega občinskega lokacijskega
načrta. V primeru, da cesta D ne bo kategorizirana kot javna
cesta, je na njej treba zagotoviti nadomestno služnost.
Etapno izvajanje ne sme škodljivo vplivati na sosednja
zemljišča, prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.
44. člen
(tolerance glede oblikovanja objektov)
Enostanovanjske stavbe: V projektni dokumentaciji se
lahko določi drugačna oblika stavbnih gabaritov, vendar se
bruto zazidalna površina stavb lahko poveča za največ 20%.
Hkrati faktor pozidanosti ne sme presegati vrednosti 0,5.
Zaradi strmega terena, nevarnosti erozije oziroma visokih
voda, se v projektni dokumentaciji na podlagi posveta z
geomehanikom določi natančna lokacija stavb (znotraj gradbenih mej).
Na označenem območju A (karta 3/2 Načrt s prikazom
lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje) je na podlagi projektne rešitve v primeru združitve gradbenih parcel
mogoče tudi združevanje gradbenih mas. Le-te pa se lahko
izvede samo v okviru določenih gradbenih mej in faktorja
pozidanosti.
V grafični prilogi prikazano garažo v podaljšku ceste
E je možno povečati v okviru gradbene meje, jo nadzidati
(mansarda ali eno nadstropje) ter spremeniti v enostanovanjsko stavbo.
Tehnični elementi za zakoličenje objektov se v skladu
z navedenimi tolerancami v tem členu določijo v projektni
dokumentaciji v skladu z določili tega odloka.
Vse višinske kote se natančno določijo v projektni dokumentaciji. Določitev višinskih kot objektov ne sme negativno
vplivati na funkcioniranje sosednjih objektov.
Nulta kota objektov se natančno določi v projektni dokumentaciji glede na niveleto nove stanovanjske ceste.
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45. člen
(tolerance gradbenih parcel)
Natančni tehnični elementi za zakoličenje gradbenih
parcel se določijo v projektni dokumentaciji v skladu z določili
tega odloka. Možna so tudi odstopanja v fazi izvedbe zakoličenja na terenu, vendar pod pogojem, da se ohrani koncept
pozidave in v soglasju s posameznimi nosilci urejanja prostora le v kolikor so njihovi vodi tangirani.
V primeru drugačne projektne rešitve je možno tudi
združevanje parcel.
46. člen
(tolerance glede prostih – odprtih površin)
Površine okoli stavb je v projektni dokumentaciji možno
spremeniti tako, da se povečajo tlakovane dovozne površine,
da se poveča terasa na vrtni strani ipd.
47. člen
(tolerance glede infrastrukturnih ureditev)
Odstopanja od tehničnih rešitev (komunalna, energetska in prometna infrastruktura, omrežje zvez), določenih s
tem občinskim lokacijskim načrtom, so dopustna, če se v
nadaljnjem podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali
hidroloških ali geoloških ali vodnogospodarskih ali lastniških
ali drugih razmer ugotovi, da so z oblikovalskega, ekonomskega, gradbenotehničnega ali okoljevarstvenega vidika
možne boljše tehnične rešitve, ki pa ne smejo povečevati
negativnega vpliva načrtovanega posega na sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati videza obravnavanega
območja, ne smejo poslabšati bivalnih pogojev in ne smejo
povečati negativnih vplivov na okolje.
Pri odstopanjih morajo biti nove rešitve usklajene s pogoji, ki so jih nosilci urejanja prostora podali k temu občinskemu
lokacijskemu načrtu. V primeru odstopanj od pogojev je treba
ponovno pridobiti mnenje pristojnih nosilcev urejanja prostora.
Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.
48. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Vsi lastniki zemljišč morajo na lastne stroške zgraditi
prometno, komunalno in energetsko infrastrukture ter le-to
po pridobitvi uporabnega dovoljenja predati Občini Kungota.
Medsebojna razmerja med investitorji oziroma lastniki zemljišč in občino Kungota se uredijo s pogodbo o komunalnem
opremljanju.
Pred izvajanjem izkopov se je nujno posvetovati z geomehanikom.
Vsa zemeljska dela, izvedba temeljenja objektov in
površine, ki so predvidene za asfaltiranje se morajo izvajati
pod stalnim nadzorom geomehanika. Pri izgradnji stavb in
cest v bolj strmih delih območja občinskega lokacijskega
načrta bo treba pred projektiranjem le-teh izvesti dodatne
geomehanske raziskave in izdelati dopolnilna geotehnična
poročila oziroma stabilnostne presoje.
Za namene izgradnje in ureditve obravnavanega območja sta bili izdelani geomehanični poročili, ki sta navedeni v
točki 42. člen (zaščita pred erozijo) ter sta sestavni del tega
občinskega lokacijskega načrta.
IX. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OBČINSKEGA
LOKACIJSKEGA NAČRTA
49. člen
V novem prostorskem izvedbenem aktu, ki bo urejal
predmetno območje po prenehanju veljavnosti občinskega
lokacijskega načrta, naj se upoštevajo naslednje usmeritve
za določitev meril in pogojev – dopustna so:
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– investicijsko vzdrževalna dela na obstoječih objektih
in napravah;
– gradnja enostavnih objektov, ki so opredeljeni v
13. členu in so v skladu s pogoji določenimi v 20. členu tega
odloka;
– združevanja in razdruževanja stanovanj, pri čemer
se ne sme spreminjati zunanji izgled objekta in je potrebno
tudi zagotoviti predpisano število parkirnih mest za vsako
stanovanje v stavbi;
– združevanja gradbenih parcel.
X. KONČNE DOLOČBE
50. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi
veljavnosti občinskega lokacijskega načrta)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo na ureditvenem območju iz 3. člena tega odloka veljati določila Prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Kungota (Uradni list RS,
št. 89/03).
51. člen
(vpogled v občinski lokacijski načrt)
Občinski lokacijski načrt je stalno na vpogled na sedežu
Občine Kungota.
52. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 011-06/2006
Zg. Kungota, dne 7. julija 2006
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner l.r.

LJUBLJANA
8198.

Odlok o programu opremljanja za del območja
urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del)

Na podlagi 139. in 141. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03
– ZZK-1), 5., 6. in 19. člena Uredbe o vsebini programa
opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in
74/05) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljub
ljana na 29. seji dne 22. 5. 2006 sprejel
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2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastruk– investicije v gradnjo komunalne infrastrukture,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.

3. člen
Program opremljanja zajema tudi zasnovo omrežja za
distribucijo električne energije in zasnovo telekomunikacijskega omrežja, ki nista lokalni gospodarski javni infrastrukturi
in stroški izgradnje niso zajeti v stroških investicij.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN NAČRTOVANE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
4. člen
Obstoječa komunalna infrastruktura in predvidena komunalna infrastruktura sta prikazani v grafičnih prilogah programa opremljanja.
III. INVESTICIJE V GRADNJO NAČRTOVANE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(1) Skupni stroški investicije za gradnjo načrtovane komunalne infrastrukture iz prejšnjega člena tega odloka so:
Komunalna infrastruktura
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Skupaj

Stroški (SIT brez DDV)
12.725.531
28.014.331
40.739.863

(2) Rekonstrukcija Pilonove ulice z odvodnjavanjem in
javno razsvetljavo se gradi v okviru gradnje AC Šentvid–Koseze, investitor DARS, po izgradnji bo cesta predana v last
MOL. Celotna investicija se financira iz drugega vira, zato ni
opredeljena v skupnih stroških investicije.
(3) Primarna plinovodna povezava v Pilonovi ulici in preko
načrtovane avtoceste Šentvid–Koseze bo v celoti financiralo JP
Energetika Ljubljana. Celotna investicija v plinovodno omrežje
se financira iz drugega vira, zato ni opredeljena v skupnih
stroških investicije.

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

ODLOK
o programu opremljanja za del območja urejanja
ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del)

6. člen
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. obračunska območja posameznih vrst komunalne
infrastrukture,
2. obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo,
3. obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo,
4. skupni obračunski stroški,
5. preračun obračunskih stroškov opremljanja na parcelo oziroma na neto tlorisno površino objekta.

I. UVODNE DOLOČBE

1. Obračunska območja posameznih vrst komunalne
infrastrukture

1. člen
S tem odlokom se skladno z občinskim lokacijskim
načrtom za del območja urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni
del) sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo (v
nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo projektantsko podjetje LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št.
projekta 5779.

7. člen
(1) Obračunsko območje investicij za ceste in druge
javne površine, vodovodno, kanalizacijsko in plinovodno
omrežje je območje občinskega lokacijskega načrta za del
območja urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del).
(2) Obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno infrastrukturo so vsa obračunska območja z oznako 12.
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(3) Obračunska območja za obstoječo primarno komunalno infrastrukturo so vsa obračunska območja z oznako
MOL – mesto.
(4) Obračunska območja iz drugega in tretjega odstavka tega člena so določena na podlagi strokovnih podlag
za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno
infrastrukturo: Določitev obračunskih območij in izračun nadomestitvenih stroškov, LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana,
avgust 2005.
2. Obračunski stroški za obstoječo komunalno
infrastrukturo
8. člen
(1) Obravnavnemu območju se določi obračunski strošek za obstoječe sekundarno vodovodno in kanalizacijsko
omrežje le za razliko med obračunskimi stroški investicij iz
9. člena tega odloka in obračunskimi stroški za obstoječe
sekundarno vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Določi se
tudi obračunski strošek za obstoječe primarno vodovodno in
kanalizacijsko omrežje.
(2) Obravnavanemu območju se določi obračunski strošek za obstoječo komunalno infrastrukturo za ceste in druge
javne površine, in sicer za primarno in sekundarno komunalno infrastrukturo.
(3) Obravnavanemu območju se določi obračunski strošek za obstoječo komunalno infrastrukturo za plinovodno
omrežje le za primarno komunalno infrastrukturo.
(4) Obračunski stroški za obstoječo sekundarno komunalno infrastrukturo znašajo:
Komunalna infrastruktura
Ceste in javna razsvetljava
Druge javne površine
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Skupaj

Stroški (SIT brez DDV)
46.391.802
194.304
4.713.347
5.883.473
57.182.926

(5) Obračunski stroški za obstoječo primarno komunalno
infrastrukturo znašajo:

Komunalna infrastruktura
Ceste in javna razsvetljava
Druge javne površine
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Plinovodno omrežje
Skupaj

Stroški (SIT brez DDV)
17.401.038
1.420.186
5.026.223
4.866.903
4.266.147
32.980.497

3. Obračunski stroški investicij v novo komunalno
infrastrukturo

9. člen
Obračunski stroški investicije v vodovodno in kanalizacijsko omrežje so enaki skupnim stroškom investicij iz
5. člena tega odloka.
4. Skupni obračunski stroški
10. člen
(1) Vsota posameznih obračunskih stroškov investicije
iz 8. in 9. člena tega odloka so skupni obračunski stroški, ki
so podlaga za odmero komunalnega prispevka za obravnavane prostorske enote.
(2) Skupni obračunski stroški znašajo:
Komunalna infrastruktura
Ceste in javna razsvetljava
Druge javne površine
Vodovodno omrežje

Stroški (SIT brez DDV)
63.792.840
1.614.490
22.465.101
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Kanalizacijsko omrežje
Plinovodno omrežje
Skupaj

38.764.708
4.266.147
130.903.285

5. Preračun obračunskih stroškov opremljanja
na parcelo oziroma na neto tlorisno površino
objekta

11. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila gradbene parcele in merila neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je 0,3:0,7.
(2) Faktor dejavnosti je 1, razen za tiste dele kletnih
etaž, ki so namenjeni parkiranju ali pomožnim funkcionalnim
prostorom. V tem primeru je faktor dejavnosti 0,5. Za te
površine so določeni le obračunski stroški za ceste in javne
površine (dovoz) ter vodovodno omrežje (požarna varnost).
(3) Olajšav za zavezance ni.
12. člen
(1) V programu opremljanja je upoštevana velikost gradbene parcele 5.888 m2, neto tlorisne površine etaž 6.466 m2
in neto tlorisne površine kleti 2.606 m2.
(2) Skupni obračunski stroški preračunani na enote
mere iz prejšnjega odstavka so 18.008 SIT na m2 neto tlorisne površine in 22.232 na m2 gradbene parcele.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(1) Izgradnja sekundarnega vodovoda in sekundarnega
kanala do obstoječega v Pilonovi ulici je načrtovana do septembra 2006. Dograditev vodovoda do Kamnogoriške ceste
in izgradnja primarne plinovodne povezave je odvisna od dinamike izgradnje AC Šentvid–Koseze oziroma rekonstrukcije
Pilonove in Kamnogoriške ceste.
(2) Gradnja v programu opremljanja obravnavane komunalne infrastrukture in gradnja omrežja za distribucijo
električne energije ter telekomunikacijskega omrežja mora
potekati usklajeno.
14. člen
(1) Stroški iz 10. člena tega odloka se indeksirajo za
obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. 1. 2006
do 31.12. leta pred izdajo odločbe o odmeri komunalnega
prispevka.
(2) Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks
cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(3) Gradnjo objektov in omrežij komunalne infrastrukture iz prvega odstavka 5. člena tega programa opremljanja
lahko občina s pogodbo odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.
(4) Kolikor bo gradnja objektov in omrežij komunalne
infrastrukture v skladu s prejšnjim odstavkom oddana zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku, se
zavezancu dogovorjena obveznost odšteje od komunalnega
prispevka v skladu s predpisi.
15. člen
(1) Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za
gospodarjenje z zemljišči in na Oddelku za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
(2) Strokovne podlage za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo iz četrtega odstavka 7. člena tega odloka so na vpogled na Oddelku za
gospodarjenje z zemljišči Mestne uprave Mestne občine
Ljubljana.
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8199.

Odlok o programu opremljanja za del območja
urejanja CO 2/26 – Opera

Na podlagi 139. in 141. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03
– ZZK-1), 5., 6. in 19. člena Uredbe o vsebini programa
opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in
74/05) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 31. seji dne 26. 6. 2006 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja za del območja urejanja
CO 2/26 – Opera
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se skladno z občinskim lokacijskim
načrtom za del območja urejanja CO 2/26 – Opera (v nadaljevanju občinski lokacijski načrt), sprejme program opremljanja
zemljišč za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja),
ki ga je izdelalo projektantsko podjetje LUZ d.d., Verovškova
64, Ljubljana.

ture,

2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastruk-

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

6. člen
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. obračunska območja posameznih vrst komunalne
infrastrukture,
2. obračunski stroški investicij v novo komunalno infrastrukturo,
3. obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo,
4. skupni obračunski stroški,
5. podrobnejša merila,
6. gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta.
1. Obračunska območja posameznih vrst komunalne
infrastrukture
7. člen
(1) Območje investicije za gradnjo komunalne infrastrukture iz 5. člena je gradbena parcela načrtovanega objekta Opere.
(2) Obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno infrastrukturo so vsa obračunska območja z oznako
1. Obračunska območja za obstoječo primarno komunalno
infrastrukturo so vsa obračunska območja z oznako MOL
– mesto.
2. Obračunski stroški investicij v novo komunalno
infrastrukturo
8. člen
Obračunski strošek investicije je enak skupnemu strošku investicije iz 5. člena.
3. Obračunski stroški za obstoječo komunalno
infrastrukturo
9. člen
(1) Stroški na enoto gradbene parcele in neto tlorisne
površine so:

Komunalna infrastruktura

– investicije v gradnjo komunalne infrastrukture,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.

3. člen
Program opremljanja zajema tudi zasnovo omrežja za
distribucijo električne energije in zasnovo telekomunikacijskega omrežja, ki nista lokalni gospodarski javni infrastrukturi
in stroški izgradnje niso zajeti v stroških investicij.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
4. člen
Obstoječa komunalna infrastruktura in predvidena komunalna infrastruktura sta prikazani v grafičnih prilogah programa opremljanja.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
5. člen
Skupni stroški investicije za gradnjo komunalne infrastrukture iz prejšnjega člena tega odloka so:
Komunalna infrastruktura
Daljinsko ogrevanje

Skupni strošek investicije (SIT
brez DDV)
24.460.800

7953

ceste in javna razsvetljava
vodovodno omrežje
kanalizacijsko omrežje
vročevodno omrežje
plinovodno omrežje
javne površine

Komunalna infrastruktura

ceste in javna razsvetljava

Strošek m2 gradbene parcele za
obstoječo sekundarno infrastrukturo (SIT/m2)

Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

Stran

Strošek na m2
gradbene parcele
za obstoječo primarno infrastrukturo (SIT/m2)

Šifra: 350-24/2005-21
Ljubljana, dne 22. maja 2006
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2.293
675
872
1.991
783
804

5.027
1.093
2.900
1.180
613
1.528

Strošek na m2
neto tlorisnih
površin za obstoječo primarno
infrastrukturo
(SIT/m2)
Strošek na m2
neto tlorisnih
površin za obstoječo sekundarno
infrastrukturo
(SIT/m2)

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

Št.

2.455

1.532

vodovodno omrežje

705

322

kanalizacijsko omrežje

735

793

vročevodno omrežje

855

242

plinovodno omrežje

637

155

javne površine

842

449

Stran
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(2) Obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo znašajo:

Komunalna infrastruktura

Primarna infrastruktura
(SIT brez DDV)

Sekundarna infrastruktura
(SIT brez DDV)

Skupaj
(SIT brez DDV)

ceste in javna razsvetljava

11.373.266

7.899.284

19.272.549

vodovodno omrežje

3.270.766

1.669.265

4.940.030

kanalizacijsko omrežje

3.273.037

3.970.143

7.243.180

daljinsko ogrevanje

4.028.030

1.278.140

5.306.170

plinovodno omrežje

2.843.398

784.232

3.627.630

javne površine

3.709.710

2.221.856

5.931.566

skupaj

28.498.207

17.822.919

46.321.126

4. Skupni obračunski stroški

10. člen
Vsota posameznih obračunskih stroškov investicije iz
8. člena in 9. člena so skupni obračunski stroški, ki so podlaga za odmero komunalnega prispevka za obravnavano
območje in znašajo po posamezni komunalni infrastrukturi:

Komunalna infrastruktura

Skupaj
(SIT brez DDV)

ceste in javna razsvetljava

19.272.549

vodovodno omrežje

4.940.030

kanalizacijsko omrežje

7.243.180

daljinsko ogrevanje

29.766.970

plinovodno omrežje

3.627.630

javne površine

5.931.566

skupaj

70.781.926
5. Podrobnejša merila

11. člen
(1) Razmerje med merilom parcele in merilom neto
tlorisne površine za obstoječo komunalno infrastrukturo je
0,3:0,7.
(2) Faktor dejavnosti je 1. Faktor dejavnosti za tehnične
površine objekta je 0,5.
(3) Olajšav za zavezance ni.
6. Gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta
12. člen
(1) Za izračune obračunskih stroškov za obstoječo
komunalno infrastrukturo se upošteva le povečanje neto
tlorisnih površin obstoječega objekta Opere in Vile Piccoli v
velikosti 5987,77 m2 za uporabne in komunikacijske površine
novega dela in 666,65 m2 za tehnične površine novega dela.

Skupne neto tlorisne površine objekta Opere po dozidavi
bodo 10.529,47 m2.
(2) Za izračune obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo se upošteva le povečanje gradbene
parcele obstoječega objekta Opere in Vile Piccoli v velikosti
742 m2. Skupna površina povečane gradbene parcele objekta Opere bo 5.492 m2.
(3) Kolikor bodo površine gradbene parcele in/ali neto
tlorisnih površin objekta večje od navedenih v prvih dveh
odstavkih tega člena, se obračunski stroški iz 10. člena povečajo za dodatne stroške, ki se jih izračuna tako, da se za
razliko teh površin izračuna obračunske stroške za obstoječo
komunalno infrastrukturo na podlagi stroškov na enoto iz
prvega odstavka 9. člena.
(4) Kolikor bodo površine gradbene parcele in/ali neto
tlorisnih površin objekta manjše od navedenih v prvih dveh
odstavkih tega člena, se obračunski stroški, določeni v tem
odloku, ne zmanjšajo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(1) Vsi stroški v odloku so navedeni v SIT in ne zajemajo DDV.
(2) Stroški iz 10. člena tega odloka se indeksirajo za
obdobje celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta
po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo
odmerne odločbe. Za indeksiranje se uporabi povprečni letni
indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za
gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod
»gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(3) Gradnjo objektov in omrežij komunalne infrastrukture iz tega programa opremljanja lahko občina s pogodbo
odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem
odloku.
14. člen
(1) Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za
gospodarjenje z zemljišči in na Oddelku za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
(2) Strokovne podlage za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo iz drugega odstavka 7. člena tega odloka so na vpogled na Oddelku za
gospodarjenje z zemljišči Mestne uprave Mestne občine
Ljubljana.
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15. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Šifra: 350-53/2005-10
Ljubljana, dne 26. junija 2006
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

SLOVENJ GRADEC
8200.

Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka
občinskega lokacijskega načrta Slovenj
Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari
trg, okoljskega poročila in revizije okoljskega
poročila

Na podlagi 43. člena v povezavi z 49. členom Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v povezavi z 31. členom Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. In 58/03
– ZZK-1) ter 16. členom Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) župan Mestne občine
Slovenj Gradec sprejme

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga Odloka občinskega
lokacijskega načrta Slovenj Gradec – Ozare in
severne obvoznice Stari trg, okoljskega poročila
in revizije okoljskega poročila
1. člen
Župan Mestne občine Slovenj Gradec odreja javno razgrnitev:
1. predloga odloka občinskega lokacijskega načrta Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg, ki ga je
pod številko projekta 6007 junija 2006 izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. (v nadaljnjem besedilu:
predlog odloka);
2. okoljskega poročila za občinski lokacijski načrt poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne
obvoznice Stari trg, ki ga je pod številko projekta 627/06
junija 2006 izdelal Oikos d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: okoljsko poročilo);
3. revizije okoljskega poročila, ki ga je junija 2006 izdelala okoljska izvedenka mag. Marta Vahtar, u.d.i.k.a., in
4. povzetka za javnost.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena bo javno razgrnjeno od
17. julija 2006 do 17. avgusta 2006 v avli Mestne občine
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, p. 2380 Slovenj Gradec v
delovnem času občinske uprave. Javna razgrnitev bo trajala
trideset dni. V okviru javne razgrnitve bo organizirana javna
obravnava, ki bo potekala 16. avgusta 2006 z začetkom ob
15. uri v prostorih sejne sobe Mestne občine Slovenj Gradec,
Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.
3. člen
Med javno razgrnitvijo in javno obravnavo iz prejšnjega
člena imajo v postopku celovite presoje vplivov na okolje
fizične ali pravne osebe, ki imajo na območju, na katero se
predlog odloka nanaša, stalno prebivališče ali sedež ali v lasti
nepremičnino, ter nevladne organizacije iz prvega odstavka
153. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
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– uradno prečiščeno besedilo) pravico dajati mnenja in pripombe k predlogu odloka in okoljskemu poročilu. Pripombe
in predlogi se do 17. avgusta 2006 lahko dajo pisno na mestu
javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov,
pisno ali ustno na javni obravnavi ali se pošljejo na elektronski naslov: rozalija.luznik@slovenj-gradec.si, pri čemer se v
rubriki »Zadeva« navedejo ključne besede »Lokacijski načrt
Slovenj Gradec – Ozare«.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, v časopisu
Večer in na krajevno običajen način po Koroškem radiu ter
na internem kanalu KTV.
Št. 350-01-783/2005
Slovenj Gradec, dne 4. julija 2006
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

ŠKOFJA LOKA
8201.

Odlok o dopolnitvah Odloka o zazidalnem
načrtu za stanovanjsko naselje »Pod Plevno«

Na podlagi 23. Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02 in 8/03) je Občinski svet Občine Škofja Loka
na svoji 5. izredni seji dne 15. junija 2006 sprejel

ODLOK
o dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za
stanovanjsko naselje »Pod Plevno«
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjskega naselja Pod Plevno (Ur. Vestnik
Gorenjske, št. 32/81, 21/86), ki jih je izdelal arhitekt, Majda
Zupanič pod številko projekta 29/05 v oktobru 2005.
(2) Predmet dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjskega naselja Pod Plevno je: dopolnitev z določili za gradnjo
enostavnih objektov na celotnem območju ZN, dopolnitve z
določili za gradnjo na območjih, ki jih veljavni zazidalni načrt
vsebinsko ne opredeljuje, sprememba rabe na območju ki je
po veljavnem ZN namenjeno kotlovnici in se nameni ureditvi
otroškega igrišča.
(3) Dopolnitve zazidalnega načrta za stanovanjsko naselje Pod Plevno so sestavljene iz besedila in grafičnega
dela.
(4) Sestavni del lokacijskega načrta so tudi priloge, ki
so določene s tem odlokom.
2. člen
(1) Besedilo in grafični del dopolnitev ZN sta sestavni
del tega odloka.
(2) Besedilo OLN obsega:
1. opis in določitev podrobne namenske rabe posameznih območij, ki so predmet dopolnitev ZN
2. obseg območij dopolnitev ZN za stanovanjsko naselje Pod Plevno v Škofji Loki
3. določila glede vrste načrtovanih gradenj na območjih
posameznih dopolnitev
4. lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo na posameznih območjih dopolnitev
5. usmeritve za določanje gradbenih parcel za posamez
na območja dopolnitev
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6. usmeritve za projektne rešitve za priključevanje na
prometno, energetsko, komunalno in drugo omrežje gospodarske infrastrukture
7. lokacijski pogoji in usmeritve za postavitev in oblikovanje enostavnih objektov
8. rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih
dobrin
9. ukrepi za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Grafični del sprememb in dopolnitev obsega:
list 1

prikaz namenske rabe prostora – izvleček iz veljavnega planskega akta merilo 1:5000
list 2 prikaz ureditvenega območja ZN Pod
Plevno s prikazom območij dopolnitev na kopiji katasterskega načrta
merilo 1:2000
list 3.1 prikaz lege prostorske ureditve na
geodetskem posnetku območja dopolnitve SE 10/Se1
merilo 1:500
list 3.2 prikaz lege prostorske ureditve na
geodetskem posnetku območja dopolnitve SE 10/Se2 in SE10/M1
merilo 1:500
list 3.3 prikaz lege prostorske ureditve na
geodetskem posnetku območja dopolnitve SE 10/Z1
merilo 1:500
3. člen
Priloge dopolnitve ZN Pod Plevno so:
1. povzetek za javnost;
2. izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev;
3. obrazložitev in utemeljitev dopolnitev;
4. strokovne podlage za pripravo sprememb in dopolnitev;
5. smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora;
6. seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam
sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi
dopolnitev ZN Pod Plevno;
7. spis postopka priprave in sprejemanja dopolnitev ZN
Pod Plevno.

4. člen
Spremembe in dopolnitve skupaj s prilogami so na
vpogled na Občini Škofja Loka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 30000-0006/2004
Škofja Loka, dne 15. junija 2006
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

8202.

Odlok o lokacijskem načrtu za občinsko cesto
za potrebe industrijske cone Trata

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 79/97 in 10/98) ter
18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št.
37/95) je Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji 5. izredni
seji dne 15. junija 2006 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o lokacijskem načrtu za občinsko cesto za
potrebe industrijske cone Trata
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet LN)
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za novo občinsko cesto za potrebe nove industrijske cone severno od
železniške proge na Trati v Škofji Loki (v nadaljevanju: LN),
ki obsega območje ceste vključno s krožnim križiščem na
Ljubljanski cesti, podvozom pod železniško progo, krožnim
križiščem v centru načrtovane industrijske cone, mostom čez
Traški graben in priključkom na obstoječe cestno omrežje v
vasi Trata ter ureditev komunalne infrastrukture za potrebe
bodoče industrijske cone Trata.
Skupna dolžina cest je 1780 metrov (zahodna cesta
570m, severna cesta 230m, vzhodna cesta 350m, južna
cesta 630m).
Lokacijski načrt je izdelal Panprostor d.o.o., Ljubljana
pod št. LN-13/05, maja 2006.
2. člen
(strokovne osnove)
Strokovne osnove za izdelavo LN so:
– IDP ceste za potrebe industrijske cone Trata, Projektivni atelje-nizke gradnje d.o.o., Ljubljana 2005,
– Urbanistična preveritev ureditve območja ob železniških tirih in železniški postaji Škofja Loka, Panprostor,
Ljubljana 2004,
– Poročilo o vplivih na okolje za občinsko cesto za industrijsko cono na Trati, Imos Geateh, številka PVO-082/06,
Ljubljana 2006,
– Geotehnično in hidrološko poročilo o geotehničnih in
hidroloških pogojih za načrtovaje in izgradnjo občinske ceste
v industrijski coni Trata, Škofja Loka, GZL geoinženiring,
Ljubljana 2006,
– Strokovna ocena obremenitve s hrupom na območju obvoznice Trata v Škofji Loki, Epi spektrum d.o.o., Maribor 2006,
– Kapacitetna analiza in dimenzioniranje priključka industrijske cone Trata v Škofji Loki na regionalno cesto r1-210
odsek 1078 (Škofja Loka – Jeprca), št. 10/2006, FGG, Ljubljana 2006.
3. člen
(sestavni deli LN)
Lokacijski načrt obsega besedilo in kartografski del:
I. Besedilo odloka
II. Kartografski del
1. Izsek iz sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine
Škofja Loka (Uradni list RS, 103/04, popr. 103/05,
121/05, 17/06)
M 1:5000,
2. Katastrski načrt z mejo ureditvenega
območja
M 1:1000,
3. Topografski načrt
M 1:1000,
4. Nova parcelacija
M 1:1000,
5. Ureditvena situacija
M 1:1000,
6. Podolžni profil ceste
M 1:1000/1:100,
7. Normalni prečni profil ceste
M 1:100,
8. Zbirni načrt komunalnih vodov
M 1:5000/1:1000.
Priloge LN so:
– povzetek za javnost
– izvleček iz strateškega prostorskega akta
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta
– strokovne podlage
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
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– seznam upoštevanih aktov in predpisov
– ocena stroškov izvedbe lokacijskega načrta
– spis postopka priprave in sprejemanja lokacijskega
načrta
– zakoličbeni podatki
– poročilo o vplivih na okolje.
II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA
4. člen
(območje LN)
Ureditveno območje LN zajema na poselitvenih območjih dele območij z urbanistično oznako: proizvodne dejavnosti TRA-PD 01, TRA-PD 02, TRA-PD 03, mešano območje
TRA-MP 01; na območjih gospodarske infrastrukture: ID
– območje državnih cest, IZt – območje železniških prog, IZp
– območje železniških postaj; na območju krajine: vodotoki
stalni, GPN+ – gozdovi s posebnim pomenom – planirani, K1,
K2 – območja kmetijskih zemljišč.
Območje LN zajema naslednje parcele
k.o. Suha (šifra k.o. 2030):
*8, 202, *203, 213, 215/1, 215/2, 245/1, 245/2, 245/3,
250/1, 250/2, 250/4, 264/1, 255, 256, 258, 260, 265, 270/1,
310/2, 311/1, 312/2, 312/14, 322/2, 322/3, 322/4, 337/2,
337/8, 340/1, 340/2, 340/3, 355, 360/5, 360/6, 361/1, 361/2,
361/3, 361/4, 362, 365/2, 377, 378, 479/2, 1209/2, 1268.
k.o. Godešič (šifra k.o. 2031):
191/1, 192/1, 192/2, 195/1, 195/2, 198/2, 201/2, 202/2,
203/2, 204/2, 208, 209, 212/1, 212/2, 214, 215, 217, 218,
220, 221, 223, 224/1, 224/2, 226, 227, 229, 237, 239, 240,
242, 244, 249, 254, 258, 262, 263, 266/1, 266/2, 268/1, 268/2,
269, 270, 271/1, 271/2, 1377/1, 1378/1, 1382/1, 1388/1.
Površina ureditvenega območja LN znaša 66 461 m2.
Meja območja LN je določena s karto "Katastrski načrt
z mejo ureditvenega območja" v merilu 1:1000, ki je sestavni
del LN.
III. URBANISTIČNO, PROMETNO, ARHITEKTURNO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA
5. člen
(namen prostorske ureditve)
Prostorska ureditev je namenjena ureditvi nove cestne
povezave območja Trata z državno cesto. Omogoča razvoj
industrijske cone ob cesti in izboljšuje obstoječo prometno
situacijo in dostopnost vasi Trata. Dolgoročno omogoča ukinitev prometno-varnostno problematičnega nivojskega križanja
železniških tirov pred železniško postajo ter rekonstrukcijo in
prestavitev železniške postaje Škofje Loka.
6. člen
(križišča in cestna signalizacija)
Lokacijski načrt zajema območja naslednjih križišč in
priključkov (skupaj 5):
1. Južna cesta – Ljubljanska cesta (nesemaforizirano
krožno križišče),
2. Centralno krožišče – zahodna, severna, vzhodna in
južna cesta (nesemaforizirano krožno križišče),
3. Zahodna cesta – cesta skozi vas Trato (nesemaforizirano trikrako križišče),
4. Zahodna cesta – križišče Termo (polno nesemaforizirano štirikrako križišče),
5. Severna cesta – lokalna cesta Trata/Meja (nesemaforizirano trikrako križišče).
7. člen
(priključek na državno cesto)
Na območju državne ceste je potrebno pred izdajo
gradbenega dovoljenja k projektni dokumentaciji pridobiti
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soglasje upravljavca državne ceste. Predlagana je ureditev
krožnega križišča, v kolikor bo v nadaljnjem postopku priprave dokumentacije ugotovljeno, da bi bila drugačna rešitev
križišča glede na natančnejše prometne podatke ustreznejša,
bo rešitev križišča izboljšana in spremenjena.
8. člen
(normalni profili cest)
Normalni profil ceste uvaja hodnik za pešce (pločnik) in
kolesarsko stezo vzdolž celotne nove ceste. Pod hodnikom
in kolesarsko stezo potekajo infrastrukturni vodi. Normalni
profili cest so:
zahodna cesta (med centralnim krožnim križiščem in
priključkom na cestno omrežje v centru vasi Trata)
– vozišče
2 x 3,50m
– kolesarska steza
2,00m
– hodnik
1,60m
skupaj
10,60 m;
severna cesta (severno od centralnega krožnega križišča)
– vozišče
2 x 3,50m
– kolesarska steza
2,00m
– hodnik
1,60m
skupaj
10,60 m;
vzhodna cesta (vzhodno od centralnega krožnega križišča)
– vozišče
2 x 3,50m
– kolesarska steza
2,00m
– hodnik
1,60m
skupaj
10,60 m;
južna cesta (med centralnim krožnim križiščem in Ljubljansko cesto)
severno od železniške proge:
– vozišče
2 x 3,50m
– kolesarska steza
2,00m
– hodnik
1,60m
skupaj
10,60 m;
južno od železniške proge:
– vozišče
2 x 3,50m
ločeno od vozišča:
– hodnik in kolesarska steza
2,50m
skupaj
9,50 m;
Ob vseh prometnih površinah se izvedejo bankine
ustrezne širine ter elementi za odvodnjavanje meteornih
voda (koritnice, kanalete, jarki).
9. člen
(uvozi na zemljišča stavb in dovozne poti)
Dopustne so ureditve uvozov z vzhodne, zahodne in
severne ceste za potrebe stanovanjskih objektov in drugih
uporabnikov v IC Trata.
Severno cesto je dopustno v križišču s cesto Trata
– Meja zapreti za promet in postaviti fizične ovire.
Z obstoječe poti JP 903850 se omogoči peš dostop do
južne ceste.
10. člen
(javni promet)
Avtobusni postajališči mestnega prometa sta predvideni v neposredni bližini centralnega krožnega križišča v
industrijski coni.
11. člen
(kolesarski in peš promet)
Peš in kolesarski promet sta v območju LN urejena ob
vseh cestnih povezavah. Praviloma neposredno ob cestišču,
kadar je posebej določeno je peš/kolesarska pot speljana
ločeno od cestišča, v oblikovanem naravnem okolju (ob
Traškem grabnu).
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12. člen
(neoviran dostop)
Na prehodih za pešce morajo biti pločniki poglobljeni na
nivo cestišča in poglobitve kontrastno označene.
13. člen
(obcestni prostor)
V območju LN ni dovoljeno postavljati ograj in reklamnih
panojev.
V območju LN, na robnem pasu ceste, na strani kjer je
hodnik, je dovoljeno postavljati smerokaze, ki lahko konzolno
segajo čez hodnik. Minimalna svetla višina nad hodnikom
mora ostati najmanj 2,5 metra, dolžina konzolnega previsa
je maksimalno 2 metra. Smerokazi morajo biti uniformirani in
modularni (omogočati morajo spreminjanje in dodajanje vsebine). Postavljanje stebrov na območje hodnika in kolesarske
steze ni dovoljeno. Smerokazi smejo biti osvetljeni, vendar
ne utripajoče oziroma kakorkoli spreminjajoče.
Na celotnem območju LN je dovoljeno postavljanje
vertikalne cestno prometne signalizacije skladno s cestno
prometnimi predpisi ter postavljanje enotno oblikovanega
uličnega pohištva (koši za smeti, cestne svetilke ...).
Na severni strani zahodne ceste je dopustno postaviti
aktivno protihrupno zaščito (protihrupne ograje), ki mora biti
vsaj na 30% svoje površine transparentna.
14. člen
(krajinska ureditev in ozelenitve)
Območje ob krožnem križišču južne ceste s cesto Škofja Loka – Jeprca se oblikuje z označevalno ureditvijo z
zazelenitvijo skladno z veljavno zakonodajo ter dopustno z
oznakami za IC Trata ali Škofjo Loko.
Med južno cesto in Traškim grabnom se uredi javna
parkovna in rekreativna površina v skladu s karto "Ureditvena
situacija", ki je sestavni del tega LN. Ob cesti se zasadi enojni
drevored z vrsto "beli gaber" (Carpinus betulus). V parkovni
ureditvi je dovoljeno zasaditi grmovnice.
Ostale ureditve, ki so možne v območju parkovne ureditve:
– prezentacija arheoloških najdb iz okolice Škofja
Loke,
– zunanji razstavni prostor za stalne ali občasne razstave na namensko oblikovanih panojih,
– postavitev orodij za rekreacijo (trim steza ...),
– informacijsko – izobraževalne ureditve, gozdna učna
pot.
V območju parkovne ureditve je dopustno postavljati
enostavne objekte, ki služijo zgoraj opisanim programom.
Drugih enostavnih objektov ni dopustno postavljati.
Rastlinske vrste na zelenih površinah s koreninami ne
smejo segati v varovano območje komunalnih vodov, krošnje dreves ne smejo ovirati tovornega pometa. Vse zelene
površine je potrebno projektirati tako, da jih je možno tudi
vzdrževati (košnja trave, zalivanje). Grmovnice morajo biti
dostopne za vzdrževanje.
15. člen
(centralno krožno križišče)
Centralno krožno križišče se oblikuje kot centralna identifikacijska točka bodoče industrijske cone. V središču je
dovoljena postavitev dominantne instalacije, ki mora biti centralno zasnovana. Središče dominantne instalacije mora biti v
središču krožnega križišča. Maksimalna višina je 18 metrov.
Instalacija ne sme preveč omejevati pogledov preko krožnega križišča.
Instalacija mora nositi sporočilnost celotne industrijske
cone ali Škofje Loke. Dominantna instalacija ne sme ovirati
prometne funkcije krožnega križišča. Na osrednjem območju
krožnega križišča ne sme biti reklamnih sporočil. Dopustna je
postavitev uniformiranih modularnih smerokazov.
Fazno je izvedba dominantne instalacije lahko kasnejša
od izvedbe krožnega križišča.
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16. člen
(most preko Traškega grabna)
Most mora premoščati Traški graben tako s cestiščem,
kot tudi s kolesarsko stezo in hodnikom. Na območju, kjer most
posega v območje potoka je potrebno urediti brežine. Nasipavanje retenzijskih površin ali zasipavanje ni dovoljeno.
Pod mostno konstrukcijo je dopustno speljati komunalne vode.
V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
je potrebno na območjih, kjer se z novogradnjo posega v
strugo vodotoka, predvideti biotehnično zaščito Traškega
grabna, sanacijo s posegom prizadetih površin ter predvideti
stabilizacijo struge in zavarovanje brežin v kolikor se to izkaže za potrebno.
17. člen
(podvoz ceste pod železnico)
Podvoz pod železnico mora dolgoročno omogočiti izvedbo drugega tira železniške proge Ljubljana–Jesenice.
Preko podvoza, poleg železniške trase je na južni strani
dopustno speljati peš pot in kolesarsko stezo.
18. člen
(brežine ob Traškem grabnu)
Brežino Traškega grabna je dopustno krajinsko preoblikovati tako, da se omogoči optimalno izpeljavo ceste ter
peš in kolesarske poti ter hkrati ohranja stabilnost brežin.
Pretočnost vodotoka se ne sme spremeniti. Preoblikovano
področje mora biti krajinsko urejeno in ozelenjeno. Zasaditev
take vegetacije, ki bi zmanjševala pretočnost vodotoka ni
dopustna (na primer grmovnice, ki se kasneje tudi redno ne
vzdržujejo in obrezujejo).
Brežine, klančine, nasipe in druga izpostavljena pobočja
je treba varovati pred erozijo in jih ozeleniti. Za zavarovanje
je treba uporabljati takšne tehnične elemente, ki omogočajo
zatravitev ali zasaditev z grmovnicami.
Ob izvajanju odstranitve zemljine oziroma ureditve ob
vseh delih neposredno ob Traškem grabnu mora biti prisoten
geomehanik, ki mora preveriti sestavo tal in ob nezadostni
stabilnosti predlagati ustrezne ukrepe.
19. člen
(izkopni material)
Rušitvenih in izkopnih materialov ni dopustno deponirati
na območju LN, razen vgrajevanja (izravnava zemljišča) na
območju industrijske cone, skladno z veljavnim prostorskim
aktom.
IV. RUŠITVE STAVB IN UKINJANJE CEST
20. člen
(rušitve stavb)
Odstrani se stavbe:
– stanovanjska hiša Trata 3
– in pomožni objekti prikazani na karti "ureditvena situacija".
21. člen
(režim objektov, ki se odstranijo)
Na vseh objektih, ki se odstranijo, so do rušitve dopustna le redna vzdrževalna dela.
22. člen
(ukinjanje cest)
Pot ob železnici je povezana na novo peš in kolesarsko
omrežje. Cesta Godešič – KŽK z nivojskim križanjem železnice se od železnice severno ukine. Nadomesti jo nova južna
in severna cesta.
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Ukine se skrajno zahodnih 50 metrov ceste Trata-Meja
v vasi Trata pri križišču s Termom. Nadomesti jo nova navezava na južno cesto.
V. KOMUNALNO UREJANJE
23. člen
(komunalni vodi)
Komunalna infrastruktura poteka vzdolž vseh cestnih
povezav, praviloma pod hodnikom za pešce in kolesarsko
stezo. Komunalna infrastruktura je prikazana na karti "zbirni
načrt komunalnih vodov", ki je sestavni del tega LN.
Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih
vodov in lokacij naprav ter mest priključevanja zaradi ustreznejših rešitev ter ustreznejše oskrbe in racionalnejšega etapnega izvajanja. S spremembami mora soglašati upravljavec
prizadete javne infrastrukture.
24. člen
(javna razsvetljava)
Javne ceste v območju LN je potrebno osvetliti s kvalitetno in funkcionalno javno razsvetljavo. Predvidi se enoten
tip cestnih svetilk. Javna razsvetljava obravnavanih cest se
izvaja iz prižigališča P, nameščenega v neposredni bližini ene
izmed novopredvidenih transformatorskih postaj, kot ločen
odcep iz transformatorske postaje. Instalacije JR se vodijo
v zemeljskem kablu.
25. člen
(elektrika)
Zgradi se nov SN kabelski razvod elektroenergetskega
omrežja za potrebe novih transformatorskih postaj, ki poteka
pod cestami.
Obstoječe SN kablovode položene prosto v zemljo se
na območjih pod prometnicami in utrjenimi površinami ustrezno prestavi v kabelsko kanalizacijo.
26. člen
(telekomunikacijski vodi)
Za priključevanje novih naročnikov je potrebno zagotoviti navezavo na obstoječe TK omrežje Telekoma Slovenije,
od krožnega križišča na cesti Škofja Loka-Jeprca do lokalne
komutacijsko-distributivne enote na ustrezni lokaciji v območju IC. TK omrežje se zgradi v 4-cevni kabelski kanalizaciji,
ki poteka pod cestami.
Na mestih, kjer posegi (gradnja objektov in komunalne
infrastrukture) tangirajo obstoječe TK naprave je potrebno
le-te označiti in v času gradnje ustrezno zaščititi oziroma
prestaviti. Ta dela mora izvesti Telekom Slovenije d.d.
V območju podvoza južne ceste pod obstoječim železniškim tirom železniške proge Ljubljana – Jesenice se obstoječe SVTK kable prestavi v betonsko kabelsko koritnico, ki se
vgradi v železniški nasip nad cestnim nadvozom. Na končnih
točkah, kjer se koritnica naveže na obstoječo traso, se zgradijo prehodni kabelski jaški. Pogoje za zagotavljanje varnosti
železniškega prometa in motenj elektronskega prometa ter
izgradnje drugega železniškega tira poda pristojna služba.
27. člen
(vodovod)
Javno vodovodno omrežje za potrebe napajanja in zagotavljanja pitne in požarne vode za Industrijsko cono Trata,
poteka pod cestami načrtovanimi s tem LN.
Obstoječ javni vodovod Ø 400 mm se na območju kjer
preči bodočo industrijsko cono Trata obnovi in prestavi v
celoti.
Vodovodni sistem je krožno zasnovan in ustrezno dimenzioniran ter poteka vzdolž zahodne in južne ceste. Na-
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pajanje vodovodnega sistema za potrebe industrijske cone
Trata se zagotovi na primarnem vodovodu Ø 125 mm Trata
– Godešič in na primarnem vodovodu Ø 400 mm Trata – Gorenjska predilnica.
Na celotni trasi vodovoda se ustanovi služnost za vzdrževanje v širini pasu 2x1 meter od osi vodovoda.
28. člen
(kanalizacija)
Odpadne komunalne vode iz industrijske cone Trata se
odvodnjavajo v obstoječo javno fekalno kanalizacijo.
Meteorni kanalizacijski sistem onesnaženih padavinskih
vod poteka po celotni trasi cest in se preko zadrževalnikov,
lovilcev olj in maščob izpušča v Traški graben.
Vsi propusti za odvajanje zalednih vod morajo biti ustrezno hidravlično dimenzionirani. Območja iztoka meteorne
kanalizacije v Traški graben morajo biti tehnično urejena na
način, da ne povzročajo erozije pobočja in da zagotavljajo
nemoten pretok potoka. Iztoki morajo biti oblikovani tako, da
so čim manj opazni.
Neonesnažene meteorne vode se ponikajo v ustreznih
ponikovalnih poljih.
Odvod odpadne vode v obstoječo javno kanalizacijo
med gradnjo ne sme biti moten. Odpadna voda v kanalizaciji
zaradi gradnje ne sme zastajati.
Na mestih, kjer posegi (gradnja objektov in komunalne
infrastrukture) tangirajo obstoječe kanalizacijsko omrežje je
potrebno le-to označiti in v času gradnje ustrezno zaščititi
oziroma prestaviti.
29. člen
(plin)
Javno primarno plinovodno omrežje za potrebe napajanja porabnikov Industrijske cone Trata za ogrevanje, pripravo
sanitarne tople vode in kot energent v proizvodnem procesu
se priključuje na visokotlačno plinovodno cev in prečka Traški
graben, nato pa poteka vzdolž cest načrtovanih s tem LN
oziroma poteka vzdolž južne ceste.
Obstoječe plinovodno omrežje v vasi Trata je potrebno
ob gradnji ceste varovati in po potrebi ustrezno zaščititi. Pri
gradnji je potrebno upoštevati vse predvidene obremenitve,
način gradnje, strukturo tal, material plinovoda, debelino
stene cevi in globino plinovoda.
Na celotni trasi plinovoda se ustanovi služnost za vzdrževanje v širini pasu 2x1 meter od osi plinovoda.
VI. VAROVANJE OKOLJA
30. člen
(zaščita podtalnice in vodotokov)
Upoštevati je potrebno naslednje ukrepe in omejitve:
– obvezna je gradnja vodotesnega javnega in internega kanalizacijskega omrežja s priključitvijo vseh objektov in
utrjenih neprepustnih manipulacijskih površin,
– dno temeljev objektov mora biti najmanj 2m višje od
najvišjega znanega nivoja podtalnice, sicer je potrebno s
študijo dokazati neškodljivost posega,
– med gradnjo mostu se v strugo ne sme nasipavati
gradbenega materiala,
– potrebno je redno čiščenje in vzdrževanje kanalizacijskega sistema in čistilnih objektov,
– pretočnost vodotokov se ne sme zmanjšati,
– na območju prečkanja Traškega grabna je treba urediti brežine, nasipavanje retenzijskih površin ali zasipavanje
pa ni dovoljeno,
– posegi in ureditve ob Traškem grabnu ne smejo poslabšati stabilnosti pobočji, tako med gradnjo kot v uporabi,
– pred gradnjo je potrebno predvideti ukrepe za zavarovanje in stabilizacijo nestabilnih in pogojno stabilnih površin,
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ki bodo na stabilnostno problematičnih odsekih zagotavljale
ustrezno stopnjo stabilnosti terena oziroma pobočij,
– redno je treba strokovno čistiti struge Traškega grabna in skrbeti za njegove urejene brežine.
31. člen
(varstvo zraka)
V času gradbenih del je potrebno upoštevati naslednje
ukrepe in omejitve:
– preprečevati je potrebno nekontroliran raznos gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi,
– upoštevati normative za emisije iz transportnih vozil in
gradbenih strojev ter naprav,
– v sušnem in vetrovnem vremenu je potrebno vlaženje nezaščitenih površin, pokrit prevoz sipkih materialov
in preprečevanje raznosa materialov z območja gradbišča,
predvsem z deponij razsutega materiala,
– čim prej je potrebno usposobiti traso bodoče ceste
za vožnjo transportnih vozil, v kolikor pa to ni mogoče, je
potrebno izbrati protiprašno urejene transportne poti, in se
izogibati prevozov po javnih prometnih površinah skozi poseljena območja,
– sipke materiale je potrebno skladiščiti proč od stanovanjskih območij,
– v primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in
delovnih naprav za daljši čas je potrebno ugasniti motor.
32. člen
(varstvo tal in rastlin)
V času gradbenih del je potrebno upoštevati naslednje
ukrepe in omejitve:
– posegi v tla se morajo izvajati tako, da bodo prizadete
čim manjše površine tal,
– za začasne prometne in gradbene površine se morajo prednostno uporabljati obstoječe infrastrukturne in druge
manipulativne površine,
– na celotnem območju gradbišča, transportnih in manipulativnih površin je potrebno zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadne embalaže, ki vsebuje še ostanke hidroizolacijskih materialov ter drugih sredstev, s katerimi se izvajajo
gradbena dela,
– kolikor bo oskrba transportnih vozil in drugih naprav
potekala na območju gradbišča, transportnih in drugih manipulativnih površin, morajo biti te površine utrjene oziroma
zavarovane pred iztokom v tla in podtalje, v času povečanih
količin mokrih padavin pa tudi urejeno zbiranje in čiščenje
padavinskih odpadnih vod.
33. člen
(zaščita pred vibracijami)
Za zaščito pred vibracijami je treba v bližini bivalnih
območij predvsem:
– načrtovati ustrezno zbitost spodnjega ustroja cestišča,
– načrtovati take obrabne plasti cestišča, da je vibracij
čim manj (DBM 8s asfaltna prevleka),
– razvrstiti jaške in pokrove tako, da vozila ne bodo
vozila preko njih,
– odvodnjavanje in kanalizacijski sistem mora biti zasnovan tako, da bodo v najmanjši možni meri povzročale
kakršnekoli motnje cestnega telesa in podlage,
– ustrezno projektirati dilatacijo mostu,
– ter po potrebi zagotoviti vse ostale ukrepe, ki zmanjšujejo izvor vibracij.
Redno je treba pregledovati cestišče, dilatacije mostu
ter sistema odvodnjavanja in kanalizacije. Pokrovi in rešetke
jaškov morajo biti na ustreznem mestu. Redno je treba sanirati poškodbe cestišča.
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34. člen
(zaščita pred hrupom)
Za zaščito pred hrupom je treba v bližini bivalnih območij predvsem:
– načrtovati ustroj zgornje plasti cestišča, ki zagotavlja
najmanjši možen hrup (DBM 8s asfaltna prevleka),
– po potrebi zagotoviti vse ostale ukrepe, ki zmanjšujejo
izvor hrupa.
Kolikor bodo meritve hrupa v času gradnje ali obratovanja ceste pokazale preobremenitev okolja s hrupom, je
potrebno zagotoviti izvedbo potrebnih protihrupnih ukrepov.
Za najbolj obremenjene stanovanjske objekte je v skladu s
prostorskim planom in tem odlokom (Trata 2 oba vhoda ter
Trata 14) predvidena sprememba namembnosti.
35. člen
(ukrepi v času gradbenih del)
Splošni omilitveni ukrepi, katere je potrebno upoštevati
v času gradnje so:
– gradbiščni transporti se bodo odvijali po gradbišču in
obstoječi cestni mreži,
– transportne poti naj potekajo čim dlje od stanovanjskih
objektov,
– obstoječe cestno omrežje, ki ga bo uporabljal gradbiščni transport je pred pričetkom gradnje potrebno pregledati, med gradnjo vzdrževati in po končani gradnji vzpostaviti
v prvotno stanje,
– lokacija naprav, ki povzročajo vibracije in hrup naj bo
primerno izbrana tako, da bodo vplivi na objekte in človeka
minimalni,
– stalno je potrebno zagotavljati odvodnjavanje gradbenih jam in kontrolirano odvodnjavanje površinskih voda,
– delovne naprave in stroje je potrebno ob neuporabi
izključiti,
– ob izvajanju zemeljskih del je potrebno preprečiti prašenje v območju bivalnih objektov,
– na njive v okolici posega oziroma gradbišča se ne
sme niti začasno niti trajno odlagati gradbenega in drugega
odvečnega materiala,
– v času intenzivne rasti kmetijskih pridelkov na njivah
neposredno ob gradbišču je potrebno prašenje čim bolj omejiti, predvsem je potrebno stroje in delovno površino močiti z
vodo, da se intenzivnost prašenja čim bolj zmanjša,
– dela na gradbišču zahodno od mostu čez Traški graben se smejo izvajati le ob delavnikih med 6. in 18. uro. Na
drugih območjih LN pa tudi izven tega časovnega okvirja.
36. člen
(spremljanje stanja okolja)
V času pripravljalnih zemeljskih del je potrebno opraviti
prve meritve hrupa in kakovosti zraka pri gradbišču najbližjih
objektih z varovanimi prostori. V primeru, da rezultati meritev kažejo na prekomerno obremenitev okolja, je potrebno z gradbenimi deli nadaljevati šele po uvedbi začasnih
omilitvenih ukrepov, s katerimi bo zagotovljeno, da mejne
vrednosti na območju najbližjih stanovanjskih objektov ne
bodo presežene oziroma bodo skladne z dovoljenjem za začasno povečanje čezmerne obremenitve območja s hrupom
v dnevnem času.
Monitoring kakovosti zraka v času gradnje obsega
nadzor nad izvajanjem omilitvenih ukrepov na gradbišču in
izvajanje meritev skupne mase prašnih usedlin in vsebnosti
težkih kovin v prašnih usedlinah v času največje intenzivnosti
gradbenih del. Monitoring se izvaja pri objektu Trata 2. Potrebni sta najmanj dve enomesečni meritvi.
Monitoring hrupa v času gradnje obsega meritve obremenitve s hrupom zaradi vira hrupa in oceno obremenitve s
hrupom in ga je potrebno izvajati po programu monitoringa
hrupa, kot določeno v okoljevarstvenem dovoljenju. Monito-
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ring se izvaja pri objektu Trata 2 in Trata 14. Meritve obsegajo
kratkotrajne meritve hrupa v značilnih časovnih intervalih v
času intenzivnih gradbenih del. Potrebne so najmanj dvakratne meritve.
Na zahtevo Zavoda za gozdove se mora v času gradnje
izvajati spremljanje vplivov na gozd ob Traškem grabnu.
Zavod za gozdove je o pričetku del potrebno obvestiti vsaj
10 dni pred pričetkom del.
Obratovalni monitoring se izvaja za hrup in sicer se v
okviru prvih meritev in obratovalnega monitoringa zagotovi
tudi meritve celotne obremenitve s hrupom.
VII. ETAPNOST

Št.

stor.

38. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Investitorji in izvajalci del določenih z LN morajo poleg
zahtev in drugih določb tega odloka:
– v najkrajšem času odpraviti vse morebitne negativne
posledice, ki bi nastale kot posledica izvajanja del po tem
LN,
– organizirati promet v času izvajanja del tako, da bo
možno varno izvajanja del in da bodo zastoji v prometu zaradi izvajanja del po tem LN čim manjši,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljena varnost in čim manj motena raba sosednjih objektov
in zemljišč.
IX. ODSTOPANJA
39. člen
(odstopanja)
Gradnja objektov, ki niso posebej opredeljeni, znotraj
območja LN ni dopustna.
Pri realizaciji LN so dopustna odstopanja od tehničnih
rešitev določenih s tem odlokom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih, prometnih in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših
programskih in oblikovalskih izhodišč najdejo rešitve, ki so
primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okolje-varstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati
prostorski in okoljski pogoji.
Nobena od teh odstopanj ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije,
ki jih ta odstopanja zadevajo.
X. KONČNE DOLOČBE
40. člen
(razveljavitev drugih prostorskih aktov)
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo na območju veljati tista določila drugih odlokov, ki se nanašajo na območje
veljavnosti LN.
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42. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 35013-0003/2005
Škofja Loka, dne 15. junija 2006

37. člen

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

Stran

41. člen
(vpogled)
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri:
– Oddelku za okolje in prostor, Občina Škofja Loka,
– Upravni enoti Škofja Loka, Oddelek za okolje in pro-

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.

(etapnost)
Gradnja po tem lokacijskem načrtu se izvaja etapno
tako, da se v prvi etapi zgradi južna dostopna cesta, v drugi
etapi severna in vzhodna cesta in v tretji etapi zahodna cesta. V kolikor se bi te usmeritve v času izvajanja investicije
spremenile, o tem občinski svet odloči s sklepom.
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TURNIŠČE
8203.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Turnišče za leto 2005

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) 20. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
in 110/02) in 19. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list
RS, št. 52/99, 9/01, 108/01, 65/02 in 78/03) je Občinski svet
Občine Turnišče na 20. redni seji dne 26. 6. 2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Turnišče za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Turnišče
za leto 2005, ki ga sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov
ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna
Občine Turnišče, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
– Skupni prihodki proračuna Občine Turnišče so znašali
415.723.542,67 SIT
– Skupni odhodki proračuna Občine Turnišče so znašali
410.392.018,26 SIT
– Presežek prihodkov znaša 5.331.524,41 SIT.
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna
za leto 2005 v višini 5.331.524,41 SIT se prenese med prihodke proračuna Občine Turnišče za leto 2006.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del tega
odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 6/20-2006
Turnišče, dne 27. junija 2006
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l.r.

Stran
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
OBČINE TURNIŠČE ZA LETO 2004 kot priloga Odloku
PRIHODKI
I. Davčni prihodki
II. Nedavčni prihodki
III. Kapitalski prihodki
IV. Transferni prihodki
V. PREJETA SREDSTVA IZ EU
Skupaj prihodki

145.449.905,73
53.713.528,24
1.332.105,70
215.228.003,00
1.000.000,00
415.723.542,67

ODHODKI
I. Tekoči odhodki
II. Tekoči transferi
III. Investicijski odhodki
IV. Investicijski transferi
IV. Skupaj drugi odhodki
Skupaj odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki

63.259.976,79
196.833.515,29
2.886.488,00
146.617.878,18
794.160,00
410.392.018,26
5.331.524,41

ŽALEC
8204.

Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Žalec

Na podlagi 21. in 50.a člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB1 (Uradni list RS, št.100/05), 3. in 17. člena
Zakona o prekrških – UPB2 (Uradni l RS, št. 55/05) ter 16.
člena statuta Občne Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00,
37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04 in 16/05) je Občinski svet
Občine Žalec na seji dne 19. junija 2006 sprejel

ODLOK
o komunalnem nadzoru v Občini Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa organiziranost, pristojnosti in delovanje
službe komunalnega nadzora (v nadaljnjem besedilu: Inšpektorat občine Žalec) na celotnem območju Občine Žalec.
2. člen
Inšpektorat občine Žalec opravlja naloge iz svoje pristojnosti na podlagi tega odloka, drugih posameznih odlokov, v
katerih ga občinski svet pooblašča za izvajanje nadzora in
na podlagi drugih predpisov.
Inšpektorat občine Žalec opravlja naloge iz svoje pristojnosti po določbah zakona o splošnem upravnem postopku
in ob smiselni uporabi določb zakona o upravi, zakona o
inšpekcijskem nadzoru, zakona o prekrških, ki se nanašajo
na izvajanje inšpekcijskega nadzorstva.
II. ORGANIZIRANOST
3. člen
Inšpektorat občine je organ v sestavi službe občinske
uprave, ki v skladu s statutom Občine Žalec opravlja zadeve,
ki se nanašajo na varstvo okolja, urejanje prostora in promet.
4. člen
Službo Inšpektorata Občine Žalec opravljajo komunalni inšpektor (v nadaljnjem besedilu: inšpektor) in občinski
redar.
Inšpektor mora v skladu z zakonom o upravi imeti visokošolsko izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj in
strokovni izpit za inšpektorja. Inšpektor mora opraviti izpit v
roku enega leta od dneva imenovanja za inšpektorja.

Občinski redar mora imeti najmanj srednješolsko izobrazbo, najmanj tri leta delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit.
Oseba, ki izvaja nadzor, mora varovati poslovno, uradno
ali drugo tajnost s katero se seznani pri opravljanju nadzorstva. Dolžnost varovanja poslovne, uradne ali druge tajnosti
traja tudi po prenehanju delovnega razmerja inšpektorja,
občinskega redarja. Inšpektor in občinski redar je dolžan
varovati tajnost vira prijave, sporočila oziroma pritožbe.
5. člen
Število inšpektorjev in občinskih redarjev določi župan
v sistemizaciji delovnih mest.
6. člen
Občinski redarji so uniformirani in imajo posebno izkaznico, ki dokazuje, da so pooblaščeni opravljati nadzor nad
izvajanjem občinskih predpisov in se s to službeno izkaznico
izkažejo v primerih, ko opravljajo redarske naloge po občinskih odlokih.
Službeno izkaznico občinskega redarja in inšpektorja
izda župan v skladu s predpisi.
III. PRISTOJNOSTI
7. člen
Inšpektorat občine Žalec nadzira izvajanje občinskih
predpisov, ki urejajo predvsem:
– javno snago in urejenost naselij,
– urejanje javnih površin, javnih poti, površin za pešce
in zelenih površin,
– javni red in mir,
– odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih vod,
– oskrba naselij s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– ravnanje s plodno zemljo pri gradbenih delih,
– plakatiranje in nameščanje reklam,
– komunalne takse,
– prometno in neprometno signalizacijo,
– občinske ceste,
– izvajanje zimske službe,
– promet in parkiranje,
– druge zadeve, določene z občinskimi in drugimi predpisi.
8. člen
Inšpektor opravlja nadzor samostojno in v mejah pravic
in dolžnosti, ki jih ima po tem odloku in drugih predpisih.
Inšpektor ima pri opravljanju nadzora položaj, pravice in
dolžnosti, kot jih določa zakon o inšpekcijskem nadzoru.
Izvršitev dejanj in ukrepov odredi inšpektor z odločbo v
upravnem postopku. V odločbi mora biti tudi določen rok v
katerem morajo biti ukrepi in dejanja izvršeni.
Pritožba zoper odločbo inšpektorja ne zadrži njene izvršitve, če s posebnim odlokom ni drugače določeno.
9. člen
Občinski redar opravlja naloge nadzor samostojno in v
mejah pravic in dolžnosti, ki jih ima po tem odloku in drugih
predpisih.
Občinski redar ima pri opravljanju nadzora naslednje
pristojnosti:
– legitimirati kršitelja in priče,
– opravljati posamezna dejanja v postopku pred izdajo
odločbe o inšpekcijskih zadevah, zlasti ugotavljanje dejstev
in okoliščin, pomembnih za odločitev inšpektorja,
– izrekati globe v okviru svojih pooblastil in izterjati
izrečeno globo,
– izdajati opomine, opozorila in plačilne naloge,
– dati pisne ali ustne naloge za odpravo nepravilnosti,
– odrediti odvoz vozil,
– opozarjati na lažje kršitve,
– odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je
pooblaščen.
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IV. DELOVANJE
10. člen
Osebne podatke in istovetnost storilca prekrška, ki se
ga zaloti na kraju prekrška, ugotavlja inšpektor, oziroma občinski redar z legitimiranjem.
Državljani Slovenije dokazujejo svojo istovetnost z
osebno izkaznico ali drugo listino, na kateri je fotografija
imetnika s potrebnimi podatki in jo je izdal pristojni organ.
Istovetnost se lahko ugotavlja tudi na podlagi listin, ki
sicer niso primerne za dokazovanje istovetnosti, vsebujejo
pa nekatere podatke o legitimirani osebi in fotografijo lastnika
listine (npr. indeks, mesečna vozovnica in podobno).
Tujci dokazujejo svojo istovetnost z listinami, ki jih dobijo
in uporabljajo po predpisih svoje države, ali po mednarodnih
sporazumih med njihovo in našo državo.
Inšpektor, oziroma občinski redar mora na zahtevo
stranke, oziroma osebe, ki jo legitimira, pokazati službeno
izkaznico in ji obrazložiti razloge za legitimiranje.
Če se oseba legitimiranju upira ali kakorkoli ovira postopek, zaprosi inšpektor, oziroma občinski redar za pomoč
policijo.
11. člen
Če inšpektor, oziroma občinski redar prekršek osebno
zazna, ali ga ugotovi z uporabo ustreznih tehničnih sredstev
ali naprav, izda in vroči kršitelju plačilni nalog takoj na kraju
prekrška. Če kršitelju plačilnega naloga ni mogoče vročiti takoj na kraju prekrška, se mu plačilni nalog vroči po določbah
zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
Inšpektor, oziroma občinski redar lahko namesto izreka
globe, kršitelja ustno opozori ali opomni, če je storjeni prekršek neznatnega pomena in, če pooblaščena uradna oseba
oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo, opomin
zadosten ukrep.
12. člen
Fizične, pravne osebe, osebe civilnega prava in odgovorne osebe pravnih oseb so dolžne občinskemu redarju:
– omogočiti nemoteno izvrševanje nadzora,
– omogočiti vstop v objekte, prostore oziroma dostop do
naprav, ki se nadzirajo,
– nuditi potrebno pomoč, dajati podatke in obvestila v
zvezi z opravljanjem komunalnega nadzora,
– dati izjavo, pisno pojasnilo z zvezi s predmetom nadzora.
Pooblastila inšpektorja, postopek pri opravljanju nalog
inšpekcijskega nadzora, pravice in dolžnosti zavezanca v
postopku in ukrepe inšpektorjev določa zakon o inšpekcijskem nadzoru.
V primerih, ko zavezanec naloženega ukrepa ne izvrši
v določenem roku, ali ga ne izvrši v celoti, lahko inšpektor,
oziroma občinski redar odloči, da se to opravi po drugi osebi
na stroške zavezanca.
V. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba in
samostojni podjetnik posameznik, ki:
– ne omogoči občinskemu redarju nemoteno opravljanje nadzora (12. člen),
– ovira ali onemogoči vstop občinskega redarja v prostore, objekte ali k napravam, ki se nadzirajo (12. člen),
– občinskemu redarju ne nudi potrebno pomoč, ne
daje podatke in obvestila v zvezi z opravljanjem nadzora
(12. člen),
– na zahtevo občinskega redarja in v roku, ki ga le-ta
določi, ne da izjave, pisnega pojasnila v zvezi s predmetom
nadzora (12. člen).

Št.
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Stran
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Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o komunalnem nadzoru v Občini Žalec (Uradni list RS, št.
70/96).
15. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-01-0001/2006-26
Žalec, dne 19. junija 2006
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

8205.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju
programov in projektov na področju turizma

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99 - čistopis vključuje spremembe in dopolnitve
objavljene v Uradnem listu RS, št. 43/00,37/01, 25/02, 5/03
in 29/03) je Občinski svet Občine Žalec na 29. seji dne 19. junija 2006 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
financiranju in sofinanciranju programov in
projektov na področju turizma
1. člen
V Pravilniku o financiranju in sofinanciranju programov
in projektov na področju turizma (Uradni list RS, št. 125/04)
se v 15. členu točke 4 za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki glasi:
»4. Upravljanje in organizacija muzejske dejavnosti,
antičnega parka ter naravnega parka:
a) Rudarski muzej Griže,
b) Jama Pekel,
c) Antični park in
d) ostalo.«
Pri isti točki se pod Opombami doda nova tretja alinea,
ki glasi:
»Merila, kriteriji in vrednost točke se smiselno uporabljajo tudi za proračunski postavki (Jama Pekel – Antični park)
ter (Rudarski muzej Griže).«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-00-0001/2006-336
Žalec, dne 19. junija 2006
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

Stran
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MINISTRSTVA

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št.
2137 k.o. Železno in parc.št. 2113/1 k.o. Zalog

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni
list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04,
16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji
dne 19. junij 2006 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2137
k.o. Železno in parc.št. 2113/1 k.o. Zalog

8208.

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena, petega odstavka
10. člena, tretjega odstavka 12. člena ter tretje in četrte alinee
73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list
RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

I.
Občina Žalec ukine status javnega dobra parc. št. 2137
pot v izmeri 432 m2 k.o. Železno in parc. št. 2113/1 pot v
izmeri 168 m2 k.o. Zalog.
II.
V zemljiški knjigi pri Okrajnem sodišču v Žalcu se na
parc.št. 2137 k.o. Železno in parc. št. 2113/1 k.o. Zalog vknjiži lastninska pravica na imetnika Občina Žalec.
III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-16/2006,465-02-49/2004
Žalec, dne 19. junija 2006
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

8207.

Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra parc.
št. 1401/3 k.o. Žalec

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni
list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04,
16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji
dne 19. junija 2006 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa javnega dobra
parc. št. 1401/3 k.o. Žalec
I.
Občinski svet Občine Žalec sprejme sklep o ustanovitvi
statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na parc.
št. 1401/3 pot v izmeri 182 m2 k.o. Žalec.
II.
Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti v zemljiško
knjigo na parc. št. 1401/3 k.o. Žalec vpiše zaznambo javnega
dobra.
III.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-04-24/2006
Žalec, dne 19. junija 2006
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o
ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje
fitoplazme European Stonefruit Yellows

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o ukrepih za
preprečevanje širjenja in zatiranje fitoplazme
European Stonefruit Yellows
1. člen
V Pravilniku o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje fitoplazme European Stonefruit Yellows (Uradni list
RS, št. 140/04) se šesti odstavek 7. člena spremeni tako,
da se glasi:
»(6) Če pooblaščeni izvajalec odkrije oziroma dobi laboratorijsko potrditev navzočnosti fitoplazme ESFY ali odkrije
kršitev fitosanitarnih predpisov, odstopi zadevo v reševanje
pristojnemu inšpektorju.«.
2. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za drevesnice in matične nasade je obvezen 100
m širok varovalni pas, ki ne sme:
– biti okužen z ESFY in
– obsegati intenzivnega nasada gostiteljskih rastlin za
pridelavo plodov, razen če so matična drevesa del takega
nasada.«.

si:

3. člen
Tretji odstavek 15. člena se spremeni tako, da se gla-

»(3) Imetniku matičnega nasada, kjer je bila ugotovljena
okužba z ESFY v varovalnem pasu matičnega nasada na
ogroženem območju, inšpektor dovoli rez podlag ali cepičev,
če:
– je z vizualnim pregledom potrjeno, da rastline v varovalnem pasu v zadnji rastni dobi niso bile okužene z ESFY
ali
– so bile okužene rastline v varovalnem pasu pravočasno uničene in ni bilo pojava češpljeve bolšice oziroma
obstaja evidenca, ki dokazuje redno zatiranje češpljeve bolšice.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-316/2004/2
Ljubljana, dne 12. junija 2006
EVA 2006-2311-0040
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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POPRAVKI

8209.

Popravek Povprečnih efektivnih obrestnih mer
potrošniških kreditov bank in hranilnic

Popravek
Pri Povprečnih efektivnih obrestnih merah potrošniških
kreditov bank in hranilnic, objavljenih v Uradnem listu RS,
št. 73/06 z dne 13. 7. 2006, se tabela pravilno glasi:
»
v%
Povprečne efektivne
obrestne mere
Standardizirani produkt
potrošniškega kredita*

SIT

valutna klavzula
vezana na EUR

1

2

3

6 mesecev

250 tisoč tolarjev

22,4

19,1

12 mesecev

500 tisoč tolarjev

14,4

11,6

36 mesecev

1 mio tolarjev

11,4

9,7

10 let

5 mio tolarjev

8,0

7,0

* Standardizirani produkt pomeni, da gre za kredit odobren
nekomitentu, zavarovan pri zavarovalnici, ter da EOM vključuje
stroške odobritve in vodenja takšnega kredita oziroma druge stroške povezane s tem kreditom.«.

Uredništvo

8210.

Popravek h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo
in živilsko industrijo Slovenije

Pogodbeni stranki: Gospodarska zbornica Slovenije
– Združenje živilske industrije, Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kmetijstvo in živilstvo in Zadružna zveza
Slovenije, kot predstavniki delodajalcev in Sindikat kmetijstva
in živilske industrije Slovenije, kot predstavniki delojemalcev,
sporazumno ugotavljata, da je pri kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije prišlo do napake, zaradi
česar sprejemata naslednji

popravek
h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko
industrijo Slovenije
(Uradni list RS, št. 45-1943/06),

kot sledi:
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 62. člena, tako da se pravilno glasi:
»Nadomestilo plače ne more presegati višine plače, ki
bi jo delavec prejel, če bi delal.«.

2. člen
Spremeni se drugi odstavek 2. točke Tarifne priloge, in sicer podatki za IV. in VI. tarifni razred, tako da se pravilno glasi:
»
SIT

EURO

Tarifni
razred

Mesečni
znesek
(174 ur)

Znesek
na uro

Mesečni
znesek
(174 ur)

Znesek
na uro

IV

122.958

706,66

513,09

2,95

VI

162.499

933,90

678,10

3,90
«.

3. člen
V ostalem kolektivna pogodba ostane nespremenjena.
4. člen
Popravek kolektivne pogodbe se objavi v Uradnem listu
RS in ima enako veljavnost kot kolektivna pogodba.
Ljubljana, dne 12. junija 2006
Gospodarska zbornica Slovenije Združenje Delodajalcev Slovenije
Združenje živilske industrije
Sekcija za kmetijstvo in živilstvo
Ivanka Valjavec l.r.
Nevenka Murn l.r.
Zadružna zveza Slovenije
Predsednik
Peter Vrisk l.r.

Sindikat kmetijstva in
živilske industrije Slovenije
Predsednik
Srečko Čater l.r.

Ta popravek h kolektivni pogodbi je bil vpisan v evidenco kolektivnih pogodb, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, dne 3. 7. 2006 pod zap. št. 2 in opr. št.
02047-5/2005/8.

8211.

Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za
območje urejanja BL – M4 Spodnje Seliše

Popravek
V Odloku o lokacijskem načrtu za območje urejanja
BL – M4 Spodnje Seliše, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 7/06 z dne 24. 1. 2006, se:
– v 22. členu besedilo v stavku Nivo kleti popravi tako,
da se glasi: »Nivo kleti: KK = +- 0,00 M = 495,00 m nm. v.
+- 30 cm«;
– v 25. členu besedilo v stavku Tloris popravi tako, da
se glasi: »Tloris: 8m x 39 m«.
Št. 01503-5/2005
Bled, dne 10. julija 2006
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.
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Tehnični popravek Odloka o lokacijskem
načrtu prometne ureditve območja med
Tržaško cesto in Janezovo vasjo (Uradni list
RS, št. 65/97)

Na podlagi tretjega odstavka 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 85/03
– ZZK-1), drugega stavka 16. člena Odloka o lokacijskem
načrtu prometne ureditve območja med Tržaško cesto in
Janezovo vasjo (Uradni list RS, št. 65/97) in 20. člena Statuta
Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) je
Občinski svet Občine Vrhnika na 18. izredni seji dne 11. 7.
2006 sprejel

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o lokacijskem načrtu prometne ureditve
območja med Tržaško cesto in Janezovo vasjo
(Uradni list RS, št. 65/97)
1. člen
8. člen Odloka o lokacijskem načrtu prometne ureditve
območja med Tržaško cesto in Janezovo vasjo (Uradni list
RS, št. 65/97) se pravilno glasi:
»Hodna površina se s kote 292,40 dvigne na koto
293,71 v nagibu, ki omogoča prehod invalidom. Pot je
asfaltna ali tlakovana.«.
2. člen
11. člen odloka se pravilno glasi:
»Most je sestavljen iz osnovne armiranobetonske konstrukcije višine 1,50 m (toleranca ± 0,20 m). Čez nosilno
konstrukcijo so položeni kovinski okvirji, ki nosijo lesene elemente cestišča. Razpon mostu je 33,00 m (± 1,00 m), širina
hodne površine je 3,50 m (± 0,20 m). Ograja je kovinska,
višine 1,20 m. Temeljenje se izvede na podlagi statičnega
računa. Kota mostu je na 293,71 m (± 0,2 m).
Pred vhodom na most so posebej oblikovane površine:
– Vhodna površina na Vrhniški strani je asfaltna na
utrjenem nasipu do kote 293,71 m. Oblikovana je kot krog s
premerom 8 m (± 1,00 m), ki ima izhoda na predvideno pot
ob Ljubljanici. Izhoda sta izvedena v naklonu, ki omogoča
prehod invalidom;
– Vhodna površina v Janezovi vasi je izvedena na desni
strani kot pot, ki omogoča dostop invalidom in kolesarjem,
na levi strani so stopnice za pešce. S čela ob pločniku regionalne ceste je dostop zaprt z opornim zidom oblikovanim
kot cvetlično korito;
– Pohodne površine so asfaltne;
– Na obeh delih mostu, se pred vhodi namesti urbana
oprema (klopi, smetnjaki ipd.);
– Zaščitne ograje se oblikovno enake ograji na mostu;
– Oporni zidovi za zaščito brežine in izvedbo temeljenja
mostu se izvedejo na podlagi statičnega izračuna.«.
Št. 5/10-3505-25/2006
Vrhnika, dne 12. julija 2006
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

8186. Javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člane Sveta za radiodifuzijo

LJUBLJANA
7921

MINISTRSTVA

8187. Pravilnik o nagrajevanju in povračilu stroškov
svetovalcem za begunce
8188. Pravilnik o spremembi Odredbe o določitvi
obrazca podpore volivca
8208. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za
preprečevanje širjenja in zatiranje fitoplazme
European Stonefruit Yellows
8189. Navodilo o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu Evropske unije
8190. Navodilo za izračun višine namenskih sredstev
za odpravo nesorazmerij v plačah za leto 2006
8191. Osnova za določanje plač in drugih prejemkov
iz delovnega razmerja od vključno 1. julija 2006
dalje
8192. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec junij 2006

7921
7922
7964

7935

8203. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Turnišče za leto 2005

7955

7955
7956

TURNIŠČE
7961

ŽALEC
7935

7935
7938

8204. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Žalec
8205. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov
in projektov na področju turizma
8206. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št.
2137 k.o. Železno in parc.št. 2113/1 k.o. Zalog
8207. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra parc.
št. 1401/3 k.o. Žalec

7962
7963
7964
7964

POPRAVKI
7938

OBČINE
KUNGOTA
8196. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko zazidavo v Zg. Kungoti
8197. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del
ureditvenega naselja za Gradiško III

7953

ŠKOFJA LOKA

7926

7922

7951

SLOVENJ GRADEC
8200. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka občinskega lokacijskega načrta Slovenj Gradec
– Ozare in severne obvoznice Stari trg, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila
8201. Odlok o dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje »Pod Plevno«
8202. Odlok o lokacijskem načrtu za občinsko cesto
za potrebe industrijske cone Trata

BANKA SLOVENIJE

8193. Navodilo o dopolnitvah Navodila za izvajanje
Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
8194. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
kapitalski ustreznosti bank in hranilnic
8195. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati

8198. Odlok o programu opremljanja za del območja
urejanja ŠS 3/5 Podutik (vzhodni del)
8199. Odlok o programu opremljanja za del območja
urejanja CO 2/26 – Opera

7939
7944

8209. Popravek Povprečnih efektivnih obrestnih mer
potrošniških kreditov bank in hranilnic
8210. Popravek h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in
živilsko industrijo Slovenije
8211. Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja BL – M4 Spodnje Seliše
8212. Tehnični popravek Odloka o lokacijskem načrtu
prometne ureditve območja med Tržaško cesto
in Janezovo vasjo (Uradni list RS, št. 65/97)
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NOVA IZDAJA

Zakon o izvršbi in
zavarovanju
s stvarnim kazalom mag. Janeza Topliška
V Uradnem listu RS, št. 44/2006, ki je izšel 25. aprila 2006,
je bilo objavljeno že drugo uradno prečiščeno besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju. V knjižni izdaji ZIZ-UPB2,
ki je izšla v Zbirki predpisov s trdo vezavo platnic,
smo dodali podrobno stvarno kazalo. Pripravil ga je
mag. Janez Toplišek, eden vodilnih slovenskih pravnih
strokovnjakov za oblikovanje stvarnih kazal nove slovenske zakonodaje.
4700 SIT (19,61 EUR)   

– 261583
Z ALOŽBA

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18
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