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PREDSEDNIK REPUBLIKE

3622.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini
Španiji

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

Odpoklicujem mag. Tomaža Lovrenčiča, izrednega in
pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Andori s sedežem v Madridu.
Št. 001-19-26/06
Ljubljana, dne 1. avgusta 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Kraljevini Španiji
Odpoklicujem mag. Tomaža Lovrenčiča, izrednega in
pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Španiji.
Št. 001-19-25/06
Ljubljana, dne 1. avgusta 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

3623.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini
Andori

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

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Kneževini Andori

3624.

Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Kubi

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

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Kubi
Odpoklicujem mag. Tomaža Lovrenčiča, izrednega in
pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kubi s sedežem v Madridu.
Št. 001-19-27/06
Ljubljana, dne 1. avgusta 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski
demokratični republiki Alžiriji

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

UKAZ
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Ljudski demokratični republiki Alžiriji
Odpoklicujem mag. Tomaža Lovrenčiča, izrednega in
pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski
demokratični republiki Alžiriji s sedežem v Madridu.
Št. 001-19-28/06
Ljubljana, dne 1. avgusta 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

3626.

Ukaz o imenovanju izrednega in
pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Socialistični republiki Vietnam

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

UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Socialistični republiki Vietnam
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Socialistični republiki Vietnam s sedežem v
Pekingu imenujem dr. Marjana Cencena.
Št. 001-09-17/06
Ljubljana, dne 1. avgusta 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA
3627.

Uredba o lokacijskem načrtu za vplivno
območje plazu Gradišče nad Prvačino v Mestni
občini Nova Gorica

Na podlagi sedmega odstavka 28. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega
obsega iz let 2000 in 2001 (Uradni list RS, št. 3/06 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o lokacijskem načrtu za vplivno območje plazu
Gradišče nad Prvačino v Mestni občini
Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za lokacijski načrt)
(1) S to uredbo se ob upoštevanju Odloka o strategiji
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04)
sprejme lokacijski načrt za vplivno območje plazu Gradišče
nad Prvačino v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljnjem
besedilu: lokacijski načrt).
(2) Lokacijski načrt je izdelalo podjetje Projekt, d.d.,
Nova Gorica, pod številko projekta 7477/1, v juliju 2006.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa obseg ureditvenega območja,
zasnovo projektnih rešitev vodnogospodarskih ureditev in
urbanističnega ter krajinskega oblikovanja, zasnovo projektnih rešitev za komunalno in energetsko urejanje, rešitve in
ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne
dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev, odstopanja in nadzor
nad izvajanjem določb te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in
grafično prikazane v lokacijskem načrtu, ki je na vpogled na
Ministrstvu za okolje in prostor ter v prostorih Mestne občine
Nova Gorica.
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega
zemljišča oziroma dele zemljišč s parc. št.: *1/1, *1/3, *1/6,
*1/10, *1/11, *2, *4, *5/1, *5/2, *5/3, *5/4, *5/5, *6/1, 6/2, *6/5,
6/5, *6/6, *6/7, *6/8, *6/10, *6/11, *6/12, *6/14, *6/15, 7, *7/1,
15/2, 16, 20/1, *55, *56/1, *57, 64/1, 64/3, *96/1, *96/2, *103,
*134, *135, 412/2, 412/3, 428/1, 428/3, 429/1, 431/1, 431/3,
431/4, 431/5, 431/6, 431/7, 431/9, 431/10, 431/11, 433/1,
476, 480, 482/6, 482/8, 482/13, 483/1, 483/2, 483/3, 484,
485, 486, 549/1, 550/1, 550/2, 551/2, 551/3, 578, 583, 584,
585, 586, 587, 588, 592/1, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599
in 609, vse k. o. Gradišče.
(2) Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega:
– območje vodnogospodarskega infrastrukturnega
objekta s spremljajočimi ureditvami (pilotna stena, odvodnjavanje, sanacija ceste, zasaditev);
– objekte in druge nepremičnine, predvidene za odkup,
sanacijo ali rušenje;
– začasne ureditve (delovni plato, začasna gradbiščna
cesta).
(3) Trajne ureditve vodnogospodarskega infrastrukturnega objekta s spremljajočimi ureditvami se izvedejo na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parc. št. *134, 431/1, 431/3,
431/7 in 480, vse k.o. Gradišče.
(4) Objekti in druge nepremičnine, predvidene za odkup,
sanacijo ali rušenje, so na zemljiščih oziroma delih zemljišč s
parc. št.: *1/1, *1/3, *1/10, *2, *4, *5/1, *5/2, *5/3, *5/4, *5/5,
*6/1, *6/7, *6/8, *6/10, *6/11, *6/12, *6/14, *6/15, *55, *56/1,
*96/1, *96/2, *103, *134, 431/7, 483/1, 483/2, 483/3 in 485,
vse k. o. Gradišče.
(5) Začasne ureditve:
– začasna gradbiščna cesta – začetni krak A – se izvede na parc. št. *1/1, *1/6, *1/10, *1/11, 431/3, 431/10, 431/11,
483/1, 483/2 in 483/3, vse k. o. Gradišče;
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– začasna gradbiščna cesta – krak B – se izvede na
parc. št. *96/2, *103, 431/7, 431/10 in 482/8, vse k. o. Gradišče;
– začasna gradbiščna cesta – končni krak A – se izvede
na parc. št. 6/2, 6/5, 7, 15/2, 16, 20/1, 64/1, 64/3, *135, 412/2,
412/3, 428/1, 428/3, 429/1, 431/10, 550/1 in 550/2, vse k. o.
Gradišče;
– delovni plato se izvede na parc. št. *134, 431/1, 431/3,
431/7 in 480, vse k. o. Gradišče.
(6) Zemljišča z oznako * pomenijo v naravi stavbne
parcele.
II. ZASNOVA REŠITEV VODNOGOSPODARSKIH
OBJEKTOV IN URBANISTIČNEGA TER KRAJINSKEGA
OBLIKOVANJA
4. člen
(vodnogospodarski objekt)
Pod obstoječimi stanovanjskimi objekti se zgradi sidrana pilotna stena dolžine 167 m, širine 1,2 m, sestavljena iz
112 pilotov premera 100 cm, v medsebojni razdalji 1,5 m,
ki so vpeti v kompaktne flišne plasti laporja in peščenjaka.
Dolžina pilotov znaša od 12 do 15 m, sidrani so s 75 vrvnimi
sidri dolžine 22 m.
5. člen
(gradbiščne poti in delovna ploščad)
(1) Gradbiščna cesta poteka od odcepa iz lokalne ceste
Gradišče–Renče (med objektoma Gradišče 60 in Gradišče 61)
po obstoječi grapi do navezave na lokalno cesto v naselju
Gradišče (začasna gradbiščna cesta oziroma končni krak A).
Naprej poteka po obstoječi cesti ter se nato razcepi na dva
kraka (začetni krak A in krak B), ki vodita do delovne ploščadi
pilotne stene.
(2) Začetni krak A poteka od zahodnega dela delovne ploščadi pilotne stene in teče zahodno od objekta
Gradišče 88, med objektoma Gradišče 89 in 87 ter se v
km 0,0+90 priključi na obstoječo lokalno asfaltirano cesto
skozi naselje Gradišče. Po obstoječi cesti nato poteka do
km 0,1+80, pri objektu Gradišče 94, kjer se odcepi v levi
asfaltirani priključek.
(3) Končni krak A (začasna gradbiščna cesta) je novogradnja in poteka od km 0,2+40 po obstoječi grapi do
km 0,5+45, nato pa po ravnini do km 0,5+80, kjer se priključi
na lokalno cesto Gradišče–Renče. Skupna dolžina gradbiščne ceste A znaša 580 m, od tega je novogradnje 430 m
(začetni in končni krak A).
(4) Krak B poteka na vzhodnem delu delovne ploščadi
pilotne stene prek zemljišča objekta Gradišče 83 po obstoječi
asfaltirani poti mimo objektov Gradišče 84 in Gradišče 87
ter se v km 0,1+40 zahodno od objekta Gradišče 74 priključi
na obstoječo lokalno asfaltirano cesto. Dolžina kraka B je
140 m.
(5) Širina gradbiščnih cest je 3 m, maksimalni vzdolžni
sklon je 20%.
(6) Delovna ploščad je široka 7,5 m in dolga 176 m.
Konča se z obračališčem za težka tovorna vozila do dolžine
8 m.
6. člen
(odvodnjavanje)
(1) Med gradnjo pilotne stene se namestijo začasni
objekti za odvodnjavanje zalednih voda. Trajno odvodnjavanje se uredi s kanaletami in dvema prepustoma. Možnost in
potrebnost odvodnjavanja meteornih in zalednih voda pod
pilotno steno se po potrebi dodatno prouči v nadaljnjih fazah
projektiranja.
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(2) Odvodnjavanje meteornih voda z vozišča gradbiščnih cest poteka prosto preko bankin in nasipnih brežin. Na
odseku ceste od P13 naprej se na območju grape na desni
strani izvede odprti jarek. Ta nadomešča obstoječega, ki
poteka po sredini grape in se ga zaradi izvedbe gradbiščne
ceste začasno zasuje. Jarek se na začetni dolžini 86 m izvede kot zemeljski, v nadaljevanju pa z montažnimi betonskimi
kanaletami v dolžini 209 m. Na novi jarek se v P21 desno
priključita tudi oba pritoka obstoječega jarka. Jarek se na
koncu trase priključi na obstoječega, ki se nadaljuje skozi
prepust ob objektu Gradišče 61. Leva pritoka grape med P15
in P17 se speljeta v odprti jarek dolžine 25 m na levi strani
med P15+10,0 m in P16 + 7,0 m, kjer se jarek konča, nato
pa se skozi cevni prepust steka v desni jarek. V omenjeni
revizijski jašek je speljano tudi nadaljevanje betonske cevi,
ki se trenutno konča v P13.
(3) Pri ureditvi začasne gradbiščne ceste se uredi struga desnega pritoka vodotoka Oševljek za odvod izvirnih in
padavinskih voda. Med uporabo gradbiščne ceste se cesta
in struga redno vzdržujeta.
(4) Iztoki iz jarkov in kanalov v vodotok se uredijo z
iztočnimi glavami. Brežine in dno vodotoka se na mestu
izpusta tlakuje.
(5) Na obstoječih voznih površinah se sistem odvodnjavanja ne spreminja.
(6) Velikost in namembnost obstoječih objektov na vodnem zemljišču se ne sme spreminjati.
(7) Na območju stanovanjskega objekta ob priključku na
cesto Gradišče–Renče se razmere ne smejo poslabšati, kar
je treba dokazati s hidravličnim izračunom.
7. člen
(urbanistično in krajinsko oblikovanje)
(1) Greda pilotne stene se po končani gradnji sanira v
skladu s krajinskim ureditvenim in zasaditvenim načrtom.
(2) S posegom prizadete zemeljske površine se po končanih delih sonaravno in protierozijsko zaščitijo v skladu z
obstoječim krajinskim vzorcem in reliefom oziroma v skladu
s krajinskim ureditvenim in zasaditvenim načrtom.
(3) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora
vsebovati tudi načrt krajinske arhitekture, v katerem se po
izvedbi gradbeno-tehnične stabilizacije plazišča upoštevajo
naslednji pogoji:
– odstrani se čim manjši del vegetacije, ki ima zaradi
erodibilnosti pobočja poudarjeno varovalno funkcijo;
– vse prizadete površine se sanirajo oziroma rekultivirajo z avtohtono vegetacijo, s poudarkom na kultivirani
drevnini, ki tradicionalno sodi v bližino naselja;
– prizadeti oblikovani hišni vrtovi se po posegu vzpostavijo v prvotno stanje, oporni zidovi se v vidnem delu obložijo
z lokalno značilnim kamnom (peščenjakom), drevnina se
nadomesti z istovrstnimi novimi, primerno velikimi sadikami,
v najmanj enakem številu. Zelenjavni del vrta se obnovi v
predhodni obliki in obsegu ter kakovosti rastnega substrata;
– prizadeti del gozdnega roba se v ustrezni širini dosadi
z avtohtono drevnino grmovnega in drevesnega tipa;
– območje nad pilotno steno se nasuje, zravna, posuje
s humusom in zatravi. Terasa pod pilotno steno se prav tako
zravna, posuje s humusom in zatravi. Prehod v obstoječi
raščen teren se izvede zvezno. Med hišama Gradišče 84 in
Gradišče 83 se z nasutjem materiala uredi dostopna berma
kot zvezen prehod čez gredo;
– proste nefunkcionalne površine pod in nad pilotno
steno se zatravijo;
– deli obstoječih vaških cest, ki služijo kot gradbiščne
poti, se po končanih delih sanirajo;
– delovna ploščad in del gradbiščnih poti, ki ne služijo
kot dostop do stanovanjskih objektov, se po končanih delih
ukinejo, površine pa se renaturirajo oziroma uredijo v prvotno
rabo.
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III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA ENERGETSKO
UREJANJE
8. člen
(skupne določbe)
Zaradi gradnje pilotne stene se prestavi, zamenja oziroma zaščititi obstoječe komunalne vode, energetske in telekomunikacijske naprave in objekte. Vse prestavitve, nove
povezave in zaščite se izvedejo pred začetkom gradnje.
9. člen
(energetska in telekomunikacijska infrastruktura)
(1) Pred rušitvijo objekta Gradišče 83 se odstranita elektro in telekomunikacijski priključek.
(2) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti obdelana dela ob daljnovodu 20 kV Gradišče–Dombrava, stabilnost stojnih mest in varnostna višina morajo
ostati nespremenjeni.
(3) Zaščita zemeljskih telekomunikacijskih kablov se
predvidi z dodatno cevjo premera 110 mm in morebitnim
dvigom prostozračnih kablov.
(4) Pred začetkom del je treba o tem obvestiti pristojno
službo.
IV. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE
TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
10. člen
(varovanje naravnih vrednot)
(1) Območje spada v vplivno območje naravne vrednote
reke Vipave – območje pod Gradiščem nad Prvačino.
(2) Med gradnjo se vegetacija kar najbolj ohrani. Pri
izvajanju gradbenih del se odstrani le zarast, ki neposredno
ovira potek del. Poškodovan gozdni rob in delovne površine
se sanirajo z avtohtono vegetacijo.
(3) V vplivnem območju plazu se ohrani čim več gozdne
vegetacije. Posek drevja se izvede v skladu s predpisi s področja ravnanja z gozdovi.
11. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
(1) V ureditvenem območju se nahaja enota kulturne
dediščine Gradišče nad Prvačino – spominska plošča slikarju
Jožefu Tomincu (EŠD 300484), v bližini meje ureditvenega
območja pa enota kulturne dediščine Gradišče nad Prvačino
– cerkev Brezmadežne Device Marije (EŠD 3661). Posegi v
zavarovane enote niso dovoljeni.
(2) V vidnem prostoru kulturne dediščine se za sanacijo predvideni objekti oziroma nadomestne gradnje izvedejo
tako, da so čim bolj skladni z okolico glede na obstoječe krajinske in ambientalne značilnosti obravnavanega območja.
(3) Čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo
potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene ureditve vodotokov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, deponije materiala. Vegetacija
se odstrani le v najnujnejšem obsegu. Zemeljska dela se
izvajajo tako, da je vidna podoba območja vpliva in naravne
vrednote čim manj spremenjena, čim bolj se ohranjajo lastnosti širšega prostora.
(4) Ob izvedbi del se izvaja stalen arheološki nadzor.
(5) Pred začetkom del je treba o tem obvestiti pristojni
zavod.
12. člen
(varstvo pred hrupom in tresljaji)
(1) Med gradnjo se uporablja manj hrupna gradbena
mehanizacija, ki je opremljena s certifikati o zvočni moči,
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ki ne sme presegati vrednosti iz predpisa, ki ureja emisije
hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem. Vsa hrupna dela
se glede na dovoljeno raven hrupa izvajajo samo med 7. in
19. uro. Upošteva se ustrezna ekspozicija hrupa, čas obratovanja hrupnih operacij pa se kar najbolj omeji. Med gradbenimi deli se izvajajo kontrolne meritve hrupa in glede na njihove
rezultate sprejmejo dodatni protihrupni ukrepi.
(2) Med sanacijskimi deli s težkimi stroji, ki povzročajo
vibracije, se poskusno merijo pospeški in hitrosti tresljajev
pri najbližjih stanovanjskih objektih in se glede na rezultate
meritev zniža njihova intenziteta. Če hitrost tresljajev presega
5 mm/s, se izvedejo dodatni zaščitni ukrepi.
13. člen
(varstvo zraka)
(1) Za zmanjšanje prašenja okolice med rušenjem
stanovanjskega in gospodarskega objekta Gradišče 83 se
ruševine objektov vlažijo. Izvajalec gradbenih del zagotovi,
da gradbena mehanizacija in transportna vozila izpolnjujejo
minimalne zahteve glede izpušnih plinov po pravilniku, ki
ureja minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati nekatere
naprave in oprema vozil v cestnem prometu.
(2) Med gradnjo se dovozne poti redno čistijo in pometajo.
(3) Prašenje zaradi transporta se omili z omejitvijo hitrosti vozil skozi naselje in po potrebi s pokrivanjem tovora.
14. člen
(varstvo voda)
(1) Za zaščito površinskih in podtalnih voda se med
izvajanjem del predvidijo zaščitni ukrepi ob razlitju nevarnih
in škodljivih tekočin iz delovnih in transportnih strojev.
(2) Pred začetkom del je treba o tem obvestiti pristojno
ribiško družino.
15. člen
(varstvo tal in organizacija gradbišča)
(1) Posegi v tla se izvajajo tako, da so prizadete čim
manjše površine tal. Površine, prizadete zaradi gradnje, se
rekultivirajo, sanirajo, zatravijo oziroma zasadijo. Med gradnjo se pri varovanju tal upoštevajo predpisi s področja
varstva okolja. Prst, ki se odstrani z matične podlage, se med
gradnjo racionalno uporabi za sanacijo degradiranih tal. Prst
se odstrani in deponira tako, da se ohranita njena plodnost
in količina.
(2) Med sanacijo se na gradbiščnih poteh zagotovi prometna in splošna varnost z ustrezno prometno signalizacijo, zavarovanjem gradbišča, označbami in drugimi ukrepi
(varnostne ograje, zavarovani prehodi, osvetlitev gradbišča
ponoči).
16. člen
(sanacija in rušenje objektov)
(1) Zaradi gradnje pilotne stene se porušijo in ponovno
zgradijo stanovanjski objekt Gradišče 83 na parc. št. *103,
k.o. Gradišče, pomožni objekt na parc. št. *103 in 431/7, obe
k.o. Gradišče, in gospodarski objekt na parc. št. 431/7, k.o.
Gradišče.
(2) Zaradi ureditve začetnega kraka gradbiščne poti A
se začasno odstrani nižji zid v dolžini 25 m, ki se po končani
gradnji pilotne stene ponovno zgradi.
(3) Skladno z določbami zakona, ki ureja ukrepe za
odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega iz let 2000 in 2001, se sanirajo naslednji objekti, ki so
poškodovani zaradi plazenja:
– stanovanjski in gospodarski objekt Gradišče 73 na
parc. št. *56/1 in 485, obe k.o. Gradišče;
– stanovanjski objekt Gradišče 82 na parc. št. *6/12,
*6/15 in 431/7, vse k.o. Gradišče;
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– stanovanjski objekt Gradišče 84 na parc. št. *96/1,
*96/2 in 482/8, vse k.o. Gradišče;
– stanovanjski in gospodarski objekt Gradišče 85 na
parc. št. *5/1, *5/2, *5/3, *5/5 in 483/2, k.o. Gradišče;
– stanovanjski objekt Gradišče 86 na parc. št. *4 in *5/4,
obe k.o. Gradišče;
– stanovanjski objekt Gradišče 87 na parc. št. *1/1 in
*1/3, obe k.o. Gradišče;
– stanovanjski in gospodarski objekt Gradišče 88 na
parc. št. *134, 483/2 in 483/3, vse k.o. Gradišče;
– stanovanjski in gospodarski objekt Gradišče 89 na
parc. št. *2, *1/10 in 483/1, vse k.o. Gradišče, ter
– stanovanjski in gospodarski objekt Gradišče 74 na
parc. št. *6/1, *6/6, *6/7, *6/8, *6/14 in *6/15, k.o. Gradišče.
17. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se ne sme poslabšati. Pri izvajanju del se zagotovijo zadostni odmiki od
obstoječih objektov in vodov.
(2) Požarna voda se zagotovi iz obstoječih hidrantov in
po potrebi s premično cisterno.
18. člen
(odvzemi in presežki materiala)
Presežek materiala v količini približno 3000 m3 se deponira v glinokopu Renče v skladu s programom sanacije
glinokopa.
V. ETAPNOST IZVEDBE
19. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Etape izvajanja lokacijskega načrta so:
– ureditev začasne gradbiščne poti (končnega kraka A
po grapi obstoječega vodotoka);
– rušenje stanovanjskega objekta Gradišče 83 na parc.
št. *103, k.o. Gradišče, pomožnega objekta na parc. št. *103
in 431/7, obe k.o. Gradišče, in gospodarskega objekta na
parc. št. 431/7, k.o. Gradišče;
– ureditev gradbiščnih poti (začetnega kraka A in
kraka B) in delovnega platoja;
– graditev pilotne stene;
– sanacija obstoječe lokalne ceste skozi vas (od križišča do objekta Gradišče 84);
– sanacija stanovanjskih in gospodarskih objektov;
– renaturacija območja začasne gradbiščne ceste in
– krajinska ureditev in sanacija zelenih površin.
(2) Pri izvedbi se upošteva vidik čim hitrejše zagotovitve varnosti in povezanosti izvedbe gradbenih del. Etape se
lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo
posamezne zaključene funkcionalne celote.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

dnje:

20. člen
(monitoring)
(1) Pogoji, ki jih je treba izpolniti pred začetkom gra-

– ničelni posnetek stanja z vgradnjo višinskih točk (reperjev) na obstoječih razpokah, ki se izvede 7 dni po njihovi
vgradnji;
– popis ničelnega stanja objektov, za katere se predvideva
vpliv med gradnjo (Gradišče 73, Gradišče 74, Gradišče 82, Gradišče 83, Gradišče 84, Gradišče 85, Gradišče 86, Gradišče
87, Gradišče 88 in Gradišče 89);
– postavitev dežemera in izvajanje meritev;
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– popis ničelnega stanja obstoječih transportnih poti, ki
so zaradi sanacije plazu bolj obremenjene.
(2) Pogoji, ki jih je treba izpolniti med gradnjo:
– opazovanje deformacij na obstoječih razpokah v presledku 14 dni, kjer so bili predhodno vgrajeni reperji;
– spremljanje nagiba in plazenja pobočja prek razpoložljivih inklinometrov po programu meritev, ki bo predviden v
nadaljnjih fazah projektiranja;
– spremljanje nivoja podtalne vode v vseh vrtinah;
– izvajanje meritev na dežemeru;
– nadzor nad vsemi hrupnejšimi operacijami v bližini
stanovanjskih objektov in na drugih občutljivih območjih;
– med obratovanjem težje gradbene mehanizacije izvajati kontrolne meritve tresljajev; kadar je hitrost tresljajev presežena, se nemudoma zagotovijo dodatni zaščitni ukrepi.
(3) Pogoji, ki jih je treba izpolniti po izvedbi:
– opazovanje deformacij na obstoječih razpokah v presledku 60 dni v trajanju približno enega leta;
– vgradnja reperjev v vse štiri vogale posameznega
stanovanjskega in gospodarskega objekta ter v sidrano
gredo. Pozicija reperjev se določi v fazi izdelave projektne
dokumentacije. Reperji se opazujejo dvakrat mesečno prve
3 mesece, nato enkrat na četrtletje še nadaljnji 2 leti;
– spremljanje nivoja podtalne vode v vseh vrtinah;
– izvajanje meritev na dežemeru v obdobju dveh let po
gradnji pilotne stene;
– spremljanje nagiba in plazenja pobočja prek vseh inklinometrov. Na začetku in vse do ugotovljene stabilnosti se
meritve izvajajo najmanj enkrat do dvakrat mesečno.
21. člen
(dodatne obveznosti)
(1) Dodatni pogoji, ki jih je treba izpolniti pred začetkom
gradnje:
– pred gradbenim dovoljenjem pridobiti sklep o prenosu
pravice upravljanja na vodnem in priobalnem zemljišču;
– izvedba predvidenih zaščitnih ukrepov na cestnih odsekih, kjer se ugotovi nezadostna varnost;
– odstranitev komunalnih priključkov na objektu Gradišče 83.
(2) Dodatni pogoji, ki jih je treba izpolniti med gradnjo:
– zavarovati gradbišče tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč;
– na območjih, kjer bi lahko bila prizadeta tla, se smejo
gradbeni posegi s težkimi gradbenimi stroji izvajati le v suhem vremenu;
– v primeru ugotovljenih škodljivih vplivov na vode in vodni režim in v primeru škodljivega delovanja voda zagotoviti
sanacijo poškodovanih objektov in zemljišč;
– med gradnjo se zagotovijo vsi potrebni varnostni
ukrepi in organizacija gradbišča tako, da se prepreči onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta in
skladiščenja. Ob nezgodi se zagotovijo takojšnji ukrepi za
sanacijo;
– na gradbišču morajo biti na voljo ustrezna oprema
in sredstva za takojšen poseg, obvezen pa je tudi odvoz
kontaminiranega materiala na ustrezno deponijo. Ob razlitju
nevarnih tekočin iz delovnih strojev je treba onesnaženo zemljo pobrati in ravnati z njo kot nevarnim odpadkom;
– na gradbišču se skladiščijo le najmanjše količine nevarnih snovi na za to primerno urejenih skladiščnih površinah;
– material za temelje in podlaga odvodnim elementom
mora biti brez škodljivih primesi;
– med gradnjo se zagotovi nemotena komunalna in
energetska oskrba objektov z obstoječimi infrastrukturnimi
objekti in napravami;
– investitor nabavi posodo za odvoz komunalnih odpadkov in obvesti pooblaščenega izvajalca za priključitev na
redni odvoz odpadkov.
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(3) Dodatni pogoji, ki jih je treba izpolniti po gradnji:
– investitor zagotovi sanacijo poškodovanih delov lokalnih cest, vseh obcestnih objektov ter drugih infrastrukturnih
objektov zaradi poškodb zaradi prevozov za potrebe izvedbe
del.
22. člen
(promet med gradnjo)
Promet med gradnjo poteka neovirano po lokalnih javnih cestah in poteh.
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rekonstrukcije, odstranitve in nadomestne gradnje objektov
in gradnja enostavnih objektov. Izjemoma so dopustne novogradnje in gradnje prizidkov k obstoječim stanovanjskim
objektom, po predhodni pridobitvi geološko geomehanskega
poročila in s soglasjem pooblaščenega investitorja države za
objekte vodnogospodarske infrastrukture.
27. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VII. ODSTOPANJA
23. člen
(odstopanja)
(1) Pri izvedbi lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških,
geomehanskih, prometnih in drugih razmer poiščejo tehnične
rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, tehničnega ali
okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere ter varnost ljudi.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo
z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja
zadevajo.
VIII. NADZOR
24. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo
za okolje in prostor – Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje in prostor.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za vplivno območje
lokacijskega načrta iz 3. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Prostorske sestavine Dolgoročnega in Srednjeročnega plana občine Nova Gorica za obdobje 1986–1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 7/87,
spremembe in dopolnitve za območje Mestne občine Nova
Gorica št. 3/90, 1/91, 9/95, 20/96, 3/98, 13/98 in Uradne objave v časopisu Oko, št. 6/99, 18/03, 34/04) ter
– Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za
posege v prostor v občini Nova Gorica (Uradno glasilo št.
9/87, 11/87 in Uradne objave št. 20/2002, 4/2003).
26. člen
(omejitve in prepovedi)
(1) Do prenehanja izvajanja monitoringa iz tretjega
odstavka 20. člena te uredbe je na ureditvenem območju
lokacijskega načrta prepovedano spreminjati obstoječo namensko rabo prostora in graditi, razen izvajanja tekočih vzdrževalnih del na obstoječih objektih in napravah ter dejavnosti,
ki jih v okviru svojega poslovanja opravljajo gospodarske
javne službe.
(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za
ureditve, načrtovane s to uredbo.
(3) Po prenehanju izvajanja monitoringa iz tretjega
odstavka 20. člena te uredbe so na ureditvenem območju
lokacijskega načrta dopustni investicijska vzdrževalna dela,

Št. 00719-57/2006/3
Ljubljana, dne 27. julija 2006
EVA 2005-2511-0090
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3628.

Uredba o doplačilni znamki v mesecu požarne
varnosti

Na podlagi tretjega odstavka 44. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o doplačilni znamki v mesecu
požarne varnosti
1. člen
(1) V mesecu požarne varnosti v oktobru se v vsakem
tekočem letu od vsake poštne pošiljke v notranjem in mednarodnem prometu, ki se šteje za univerzalno poštno storitev,
razen za knjige, časopise in revije, plačuje en teden v mesecu prispevek v obliki doplačilne znamke.
(2) Doplačilno znamko iz prejšnjega odstavka založi in
stroške izdaje krije Gasilska zveza Slovenije v dogovoru s
Pošto Slovenije, d.o.o. Z dogovorom se določi tudi čas plačevanja doplačilne znamke v posameznem letu.
2. člen
Pošta Slovenije, d.o.o., sredstva od prodaje doplačilnih
znamk iz prejšnjega člena v 30 dneh po izteku meseca požarne varnosti nakaže na transakcijski račun Gasilske zveze
Slovenije in o višini teh sredstev obvesti Upravo Republike
Slovenije za zaščito in reševanje.
3. člen
Gasilska zveza Slovenije določi kriterije za porabo
sredstev, pridobljenih z doplačilno znamko, za izenačevanje
materialne opremljenosti gasilstva in spodbujanje mladine
za delo v gasilstvu, ter o porabi sredstev poroča Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje do konca januarja
v tekočem letu za preteklo leto.
4. člen
Doplačilna znamka iz 1. člena te uredbe se izda v nominalni vrednosti 25 tolarjev.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-9/2006/6
Ljubljana, dne 27. julija 2006
EVA 2006-1911-0020
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3629.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o Krajinskem parku Strunjan

Na podlagi prvega, četrtega in petega odstavka 49. člena v zvezi z drugim odstavkom 163. člena in drugim odstavkom 166. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS,
št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZDru-1)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o Krajinskem parku Strunjan
1. člen
V Uredbi o Krajinskem parku Strunjan (Uradni list RS,
št. 107/04 in 114/04 – popravek) se v 5. členu za četrto alineo
doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– z izboljšanjem stanja okolja;«.
Sedanja peta alinea postane nova šesta alinea.
2. člen
V 6. členu se za drugo alineo doda nova tretja alinea,
ki se glasi:
»– vzpostavljanjem komunalne opremljenosti območja
parka;«.
Sedanji tretja in četrta alinea postaneta novi četrta in
peta alinea.

Št.

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3630.

Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za
rabo vode za proizvodnjo električne energije
na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do
Suhadola

Na podlagi drugega odstavka 139. člena Zakona o
vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 –
ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo
in 49/06 – ZMetD) izdaja Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo
vode za proizvodnjo električne energije na delu
vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola
1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice
do Suhadolega (Uradni list RS, št. 121/04) se v naslovu in
1. členu beseda »Suhadolega« nadomesti z besedo »Suhadola«.
2. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Rok iz prejšnjega odstavka teče za vsako hidroelektrarno in njej pripadajoče vodne ter energetske objekte in
akumulacijo posebej, pri čemer rok začne teči z dnem uveljavitve prostorskega akta za posamezno hidroelektrarno in
njej pripadajoče objekte.«.
3. člen
V 10. členu se besedilo “31. januarja” nadomesti z besedilom ”20. marca”.
4. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
Znesek akontacije plačila za koncesijo znaša eno dvanajstino srednje letne proizvodnje po sprejetem investicijskem programu po povprečni ceni prodane električne energije iz enakega vira in jo je koncesionar dosegel v preteklem
koledarskem letu.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-60/2006/6
Ljubljana, dne 27. julija 2006
EVA 2006-2511-0136
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-62/2006/6
Ljubljana, dne 27. julija 2006
EVA 2006-2511-0167
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3631.

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o
koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode
Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne
energije

Na podlagi četrtega odstavka 199. člena Zakona o
vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 –
ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) ter šestega odstavka 164. člena in
165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 –
odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o koncesiji
za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce
in Bače za proizvodnjo električne energije
1. člen
V 11. členu Uredbe o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne
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energije (Uradni list RS, št. 63/96, 41/04 – ZVO-1 in 88/04) se
v prvem odstavku število »7« nadomesti s številom »10«.
Za četrtim odstavkom se dodata novi peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»Občini na območju koncesije se največ do 30 odstotkov plačila za koncesijo, ki je prihodek njenega proračuna,
ne upošteva pri izračunu lastnih prihodkov po predpisih o
financiranju občin, če so ta sredstva namenjena vzdrževanju
ali gradnji lokalne infrastrukture, ki se uporablja zaradi izvajanja koncesije ali je potrebna zaradi omejene rabe prostora
na vplivnem območju koncesije.
Višina sredstev, ki se ne upoštevajo pri izračunu lastnih
prihodkov občine, se za posamezno leto ob upoštevanju drugih razpoložljivih sredstvih občine za vzdrževanje ali gradnjo
infrastrukture podrobneje določi v investicijskem programu
vzdrževanja in gradnje lokalne infrastrukture iz prejšnjega
odstavka, ki ga za obdobje štirih let pripravi občina, nanj pa
morata dati soglasje ministrstvo, pristojno za okolje, in ministrstvo, pristojno za finance.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. septembra 2006.
Št. 00719-54/2006/8
Ljubljana, dne 27. julija 2006
EVA 2006-2511-0155
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3632.

Uredba o državnem lokacijskem načrtu za
preložitev glavne ceste G1-6 in regionalne
ceste R2-404 na območju Ilirske Bistrice

Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o državnem lokacijskem načrtu za preložitev
glavne ceste G1-6 in regionalne ceste R2-404
na območju Ilirske Bistrice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za državni lokacijski načrt)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04)
in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS,
št. 122/04) sprejme državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G1-6 in regionalne ceste R2-404 na območju Ilirske
Bistrice (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt).
(2) Državni lokacijski načrt je izdelalo podjetje Projektivni atelje – Prostor, d.o.o. Ljubljana, pod številko projekta
1256/04, v juliju 2006.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa ureditveno območje, zasnove projektnih rešitev za prometno tehnično urejanje, za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje, za energetsko, vodovodno in drugo komunalno infrastrukturo, rešitve in ukrepe
za varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine
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ter trajnostno rabo naravnih dobrin, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev, odstopanja ter nadzor nad
izvajanjem te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so razložene in
grafično prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje
in prostor, Direktoratu za prostor, in pri službi, pristojni za
urejanje prostora, v občini Ilirska Bistrica.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta
obsega:
– območje cestnega sveta preložene glavne ceste G1-6
(v nadaljnjem besedilu: glavna cesta) in regionalne ceste
R2-404 (v nadaljnjem besedilu: regionalna cesta) z vsemi
spremljajočimi objekti in ureditvami (priključne ceste, območje križišč, priključkov, nadvoza, mostu, podhoda, območje
ureditev vodne infrastrukture, območje ureditve obcestnega
prostora in ponovne kultivacije zemljišč, zasaditve) ter
– območje prestavitev, ureditev in novogradenj komunalnih in energetskih vodov.
(2) Območje cestnega sveta glavne in regionalne ceste
z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami obsega parcele
oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Topolc (2523): *82, 1075/1, 1075/2, 1176/1,
1176/2, 1177/3, 1177/4, 1180/3, 1180/5, 1181/4, 1665/3,
1688/1, 1688/3, 1693, 1695/1, 1695/2, 1699/2, 1699/7,
1699/8;
– k. o. Trnovo (2524): 291/1, 291/2, 291/18, 291/19,
291/30, 319/1, 319/3, 323/1, 324/1, 340/3, 341/2, 343/2,
347/2, 350, 351, 354, 355, 358, 359, 366, 367, 372, 382,
383, 401/1, 403/1, 404, 441/2, 443/1, 443/2, 450, 458, 466/3,
466/12, 530/2, 564/1, 577/1, 596/1, 606/3, 612/1, 612/2,
613/1, 613/2, 613/3, 613/5, 613/6, 615/1, 615/3, 790/1,
790/4, 920/1, 921/2, 922/3, 922/4, 922/5, 922/6, 930/2,
930/3, 933, 936/1, 1958/1, 1958/4, 1958/5, 1958/6, 1959/8,
1959/2, 1959/3, 1959/14, 1959/15, 1959/16, 1959/17, 1960,
1966/1, 1966/2, 1971/6, 1973/1, 2260/1, 2260/2, 2262/1,
2262/5, 2265/1, 3239, 3240, 3247, 3248/1, 3248/2, 3249,
3250, 3251, 3252, 3254, 3255, 3256, 3257;
– k. o. Ilirska Bistrica (2525): 68/2, 86/5, 87/4, 92/1,
93/1, 201/3, 201/6, 201/7, 201/13, 225/1, 282/1, 282/3,
295/2, 328, 336/1, 340, 370/1, 371, 372, 377/1, 377/2, 377/4,
391/3, 394/2, 394/4, 395/4, 1098/1, 1098/3, 1099/1,1099/5,
1099/6, 1100/2, 1114/1, 1119/8, 1588/1, 1589, 1590, 1591,
1598, 1931;
– k. o. Zarečje (2531): *61, *81, *87, *88, 1117/48,
1117/52, 1131/29, 1131/34, 1131/35, 1131/36, 1131/37,
1131/38, 1131/45, 1131/46, 1131/47, 1131/49, 1131/50,
1133/1, 1142/3, 1142/6, 2047/1, 2048/1.
(3) Območje prestavitev, ureditev in novogradenj komunalnih in energetskih vodov, ki jih zahteva gradnja glavne
in regionalne ceste, obsega parcele oziroma del parcel po
naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Topolc (2523):
a) vodovod: 1694, 1693, 1695/1, 1665/3;
b) telefon: 1177/3, 1177/4, 1180/3, 1180/5, 1181/4,
1695/1, 1699/2, 1699/7, 1699/8;
c) elektrika, visoka napetost: 1177/3, 1180/3, 1180/5,
1699/8;
d) javna razsvetljava: 1176/1, 1177/3, 1177/4, 1180/5,
1699/8;
– k. o. Trnovo (2524):
a) vodovod: 291/1, 291/18, 458, 612/2, 613/2, 613/3,
613/6, 920/1, 930/3, 933, 936/1, 1959/2, 1971/6, 2260/1,
2262/1, 2265/1, 3249;
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b) telefon: 291/18, 350, 351, 354, 355, 358, 359, 366,
458, 466/3, 466/12, 564/1, 612/2, 613/1, 613/2, 790/1, 790/4,
922/3, 922/4, 922/6, 1959/2, 1958/5, 1973/1, 2260/1, 2260/2,
2262/1, 3248/1, 3249, 3250, 3254;
c) elektrika, visoka napetost: 324/1, 327/1, 2262/1;
d) javna razsvetljava: 291/18, 350, 351, 354, 355, 358,
359, 366, 458, 466/3, 466/12, 564/1, 596/1, 612/2, 613/1,
613/2, 613/3, 613/6, 790/1, 790/4, 922/3, 922/4, 933/3,
1958/5, 1959/2, 1973/1, 2260/1, 2260/2, 2262/1, 3248/1,
3249, 3250, 3254, 3255;
– k. o. Ilirska Bistrica (2525):
a) vodovod: 201/7, 371, 377/1, 1098/1;
b) meteorna kanalizacija: 201/3, 201/7, 201/13, 201/14,
377/1, 395/4, 1098/1, 1100/2, 1588/1, 1591, 1931;
c) telefon: 201/6, 201/7, 201/13, 328, 336/1, 370/1, 372,
1100/2, 1589, 1590, 1591, 1598;
d) elektrika, visoka napetost: 87/4, 201/7, 371, 1098/1,
1588/1, 1589, 1591;
e) elektrika, nizka napetost: 86/5, 87/4, 1589;
f) javna razsvetljava: 201/6, 201/7, 201/13, 328, 336/1,
372, 377/1, 377/2, 377/4, 1100/2, 1589, 1590, 1591, 1598;
– k. o. Zarečje (2531):
a) telefon: 1131/47, 1131/49, 1142/6, 2048/1;
b) javna razsvetljava: *61, *81, 1117/52, 1131/34,
1131/35, 1131/36, 1131/37, 1131/38, 1131/45, 1131/46,
1131/47, 1131/49, 1142/3, 2047/1, 2048/1.
(4) Območje ureditev, ki jih zahteva gradnja podvoza,
obsega parcele ali del parcel 201/3, 201/6, 282/1, 332, 336/1,
340 in 1591 v k. o. Ilirska Bistrica (2525).
(5) Oznaka * iz tega člena pomeni stavbno parcelo.
4. člen
(potek glavne ceste in regionalne ceste)
(1) Obstoječa mestna cesta Ulica Nikole Tesla se med
glavno cesto G1-6 in Bazoviško cesto preuredi v glavno
cesto. Trasa glavne ceste se pred železniškim nadvozom na
glavni cesti G1-6 v km – 0,1 – 25 odcepi proti jugu, poteka
vzporedno z železniško progo Ljubljana–Reka, prečka potok
Trnovšek, križišče z regionalno cesto v km 0,4 + 05, v nadaljevanju poteka ob severovzhodni strani kompleksa tovarne
Lesonit do križišča z Gubčevo cesto v km 0,7 + 50, kjer
se prične odmikati od železniške proge, prečka industrijski
železniški tir v km 1,0 + 25, poteka mimo glavnega vhoda
v kompleks tovarne Lesonit ter preide v obojestranski vkop
mimo Plaminga, dolžine približno 300 m do km 1,3 + 85,
kjer se nanjo priključi betonarna s severne strani, z južne
strani pa območje P 1-2. V nadaljevanju poteka trasa proti
vzhodu mimo stanovanjskih objektov in se ponovno približa
železniški progi v km 1,6 + 35, kjer je z južne strani priključek
območja P 1-2. Od tu naprej se trasa obrne proti jugu, do
priključka območja P 1-2 v km 1,8 + 82, prečka reko Bistrico
v km 1,9 + 90 in se nadaljuje mimo priključka območja Z 3
in območja O 2 v km 2,0 + 35. V km 2,2 + 25 trasa prečka
železniško progo, ki poteka v nadvozu, poteka ob severni
strani odlagališča Surovine in ob južni strani trgovskega centra in severni strani območja O 1-2, priključek v km 2,3 + 35
in se naveže na križišče Bazoviške in Podgrajske ceste v
km 2,4 + 40.
(2) Trasa je zasnovana kot dvopasovna cesta, križanja
z glavno cesto so nivojska, razen železnice, ki poteka v
nadvozu. Dolžina odseka je 2.565 m in v celoti poteka po
območju občine Ilirska Bistrica.
5. člen
(potek regionalne ceste)
(1) Rekonstrukcija obstoječe regionalne ceste se začne
v km 9,7 + 11, kjer se navezuje na že rekonstruiran odsek.
Poteka proti severu skozi naselje Rečica do mostu čez reko
Reko v km 9,9 + 30. Za mostom v km 9,9 + 80 se obstoječa
cesta prestavi, deviacija poteka ob severni strani tovarniške-
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ga kompleksa Lesonit do km 10,1 + 80, kjer se naveže na
glavno cesto v križišču v km 0,4 + 05.
(2) Trasa je zasnovana kot dvopasovna cesta s pločnikom za pešce. Dolžina rekonstruiranega odseka regionalne
ceste je 264 m, dolžina deviacije pa 200 m.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA PROMETNO
TEHNIČNO UREJANJE
6. člen
(tehnični elementi glavne ceste)
(1) Niveleta se prilagaja trasi obstoječe mestne ceste v
menjajočih se vzdolžnih nagibih od 0,1–2,25 %, razen v križišču, kjer se obstoječa G1-6 priključi na traso glavne ceste,
kjer se dvigne za 0,5 m nad teren, in med km 2,1 + 40 in km
2,3 + 50, v območju železniškega nadvoza, kjer se zniža za
1,4 m pod teren in koto stoletne vode.
(2) Vertikalni in horizontalni tehnični elementi upoštevajo računsko hitrost 50 km/h. Najmanjši polmer horizontalnih
krivin je 120 m, najmanjši podolžni nagib je 0,1%, največji podolžni nagib pa 6%. Najmanjši polmer konveksnih vertikalnih
krivin je 600 m. Maksimalni prečni naklon je 4,5%.
(3) Projektirani normalni prečni profil je:
– 8,60 m od km – 0,1 + 25 do km 0,0 + 15, in sicer:
2 vozna pasova po 3,00 m, 2 robna pasova po 0,30 m in
2 bankini po 1,00 m;
– 9,65 m od km 0,0 + 15 do km 0,7 + 50, in sicer: 2 vozna pasova po 3,00 m, 2 robna pasova po 0,30 m, bankina
ali koritnica z bermo po 1,0 m in hodnik za pešce z bermo
2,05 m;
– 9,65 m od km 0,0 + 15 do km 0,7 + 50, in sicer: 2 vozna pasova po 3,00 m, 2 robna pasova po 0,30 m, bankina
ali koritnica z bermo po 1,0 m in hodnik za pešce z bermo
2,05 m;
– 9,65 m od km 0,7 + 50 do km 2,1 + 40 in od km
2,3 + 20 do km 2,4 + 40, in sicer: 2 vozna pasova po 3,00 m,
2 robna pasova po 0,30 m, bankina po 1,0 m in hodnik za
pešce z bermo 2,05 m;
– 8,65 m od km 2,1 + 40 do km 2,3 + 20, in sicer: 2 vozna pasova po 3,00 m, 2 robna pasova po 0,30 m, robni pas
ob steni po 0,50 m, in hodnik za pešce 1,55 m.
(4) Vozišče se asfaltira.
7. člen
(tehnični elementi regionalne ceste)
(1) Vertikalni potek rekonstrukcije regionalne ceste se
prične na predhodno rekonstruiranem odseku v km 9,7 + 11.
Niveleta se prilagaja trasi obstoječe ceste.
(2) Vertikalni potek deviacije regionalne ceste se prične
v km 9,9 + 80 za mostom čez reko Reko, kjer se trasa dvigne
2,0 m nad teren oziroma spusti 2,8 m pod teren pred križiščem z glavno cesto.
(3) Vertikalni in horizontalni tehnični elementi upoštevajo računsko hitrost 50 km/h, razen v območju uvoza na
most čez reko Reko. Najmanjši polmer horizontalnih krivin
je 75 m, razen v območju mostu čez reko Reko, najmanjši
podolžni nagib je 0,3 %, največji podolžni nagib pa 2,5 %.
Polmer konveksne vertikalne krivine je 4000 m. Maksimalni
prečni naklon je 7,0 %.
(4) Projektirani normalni prečni profil je:
– 8,45 m od km 9,7 + 11 do km 9,9 + 30, in sicer: 2 vozna pasova po 2,75 m, 2 robna pasova po 0,25 m, bankina
po 1,00 m in hodnik za pešce po 1,55 m;
– 9,65 m od km 9,9 + 80 do km 10,1 + 80, in sicer: 2 vozna pasova po 3,00 m, 2 robna pasova po 0,30 m, bankina
1,0 m in hodnik za pešce 1,55 m z bankino 0,50 m.

Stran

8930 /

Št.

83 / 4. 8. 2006

8. člen
(križišča in priključki)
(1) Na glavni cesti se zgradijo štiri nivojska križišča, in
sicer:
– križišče »K 1« v km 0,0 + 00 – štirikrako križišče z
navezavo obstoječe ceste G1-6 s severne strani in območja
IO2 z južne strani;
– križišče »K 2/1« v km 0,4 + 05 – trikrako križišče z
navezavo deviacije regionalne ceste z zahodne strani;
– križišče »K 2/2« v km 0,7 + 36 – trikrako križišče z
navezavo Gubčeve ceste z vzhodne strani;
– križišče »K 3« v km 2,4 + 40 – krožno križišče. Priključni kraki ulic so: Bazoviška cesta na severni in južni strani
ter Podgrajska cesta na vzhodni strani.
(2) V križiščih »K 1«, »K 2/1« in »K 2/2« se izvedejo
pasovi za levo zavijanje na glavni cesti in priključnih cestah.
(3) Priključki na glavno cesto se izvedejo v:
– km 0,2 + 45 – parkirišče za vozila z nevarnimi tovori,
uvoz desno-desno, za intervencijska vozila;
– km 1,0 + 83 – tovarniški kompleks Lesonit, pas za
levo zavijanje na glavni cesti;
– km 1,2 + 55 – Plaming;
– km 1,3 + 80 – območje P 1-2 in betonarna, pasova za
levo zavijanje na glavni cesti;
– km 1,6 + 35 – območje P 1-2, pas za levo zavijanje
na glavni cesti;
– km 1,8 + 82 – območje P 1-2;
– km 1,9 + 50 – poslovno-stanovanjski objekt Elektro in
poslovni objekt Hidro, uvoz desno-desno;
– km 2,0 + 35 – območje O 2 in območje Z 3, uvoz
desno-desno;
– km 2,3 + 35 – parkirišče trgovski center, uvoz desnodesno in območje O 1-2.
(4) Na priključni krak ceste G1-6 v območju križišča
»K 1« se priključi obstoječa javna pot s parcelno številko
1699/7 k. o. Topolc.
(5) Na priključni krak Gubčeve ceste v km 0,1 + 20 v
območju križišča »K 2/2« se priključi javna pot s parcelno
številko 1959/3 k. o. Trnovo.
(6) Na regionalno cesto se priključi v:
– km 9,7 + 26 javna pot s parcelno številko 2048/2 k. o.
Zarečje;
– km 9,9 + 20 lokalna cesta za Zarečje.
(7) V km 10,1 + 34 deviacije regionalne ceste se priključi parkirišče za tovorna vozila za nevarne snovi in območje
P 1-1.
(8) Vozišče vseh priključkov in priključnih cest je asfalt,
razen vozišča nekategoriziranih cest in poti, ki se izvede v
obstoječem zgornjem ustroju.
9. člen
(dostopi)
(1) Dostopi z glavne ceste do obstoječih objektov se
uredijo prek poglobljenih robnikov v:
– km 0,7 + 23 – do stanovanjskega objekta Ulica Nikole
Tesla 14;
– km 0,8 + 38 – do železniških površin;
– km 1,0 + 85 – parkirišča tovornih vozil;
– km 1,1 + 25 – parkirišča tovornih vozil;
– km 1,1 + 64 – do stanovanjskega objekta Ulica Nikole
Tesla 4;
– km 1,1 + 81 – javne poti s parcelno številko 1958/5
k. o. Ilirska Bistrica;
– km 1,4 + 03 – do stanovanjskega objekta Ulica Nikole
Tesla 3;
– km 1,4 + 15 – do stanovanjskega objekta Ulica Nikole
Tesla 1;
– km 1,7 + 79 – dostop do kmetijskih površin;
– km 2,0 + 50 – dostop do poslovnega objekta;
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– km 2,0 + 92 – dostop do stanovanjskega objekta Ulica
Nikole Tesla 2;
– km 2,1 + 03 – dostop do kmetijskih površin.
(2) Dostopi z regionalne ceste se uredijo prek poglobljenih robnikov v:
– km 9,7 + 35 – do stanovanjskega objekta:
– km 9,7 + 49 – do stanovanjskega objekta;
– km 9,7 + 65 – do stanovanjskega objekta;
– km 9,7 + 97 – do stanovanjskega objekta;
– km 9,8 + 65 – do stanovanjskega objekta.
(3) Dostopa z deviacije regionalne ceste se uredita prek
poglobljenega robnika v:
– km 9,9 + 98 – do obstoječih kmetijskih površin;
– km 10,1 + 36 – do obstoječih kmetijskih površin (območja 3c).
(4) Dostopa z Bazoviške ceste se uredita prek poglobljenih robnikov v:
– km 0,1 + 66 – do stanovanjskega objekta;
– km 0,1 + 72 – do stanovanjskega objekta.
(5) Dostopi s Podgrajske ceste se uredijo prek poglobljenih robnikov v:
– km 0,0 + 27 – do stanovanjskega objekta;
– km 0,0 + 40 – do stanovanjskega objekta;
– km 0,0 + 47 – do stanovanjskega objekta;
– km 0,0 + 48 m – do stanovanjskega objekta.
(6) Dostop z obstoječe javne poti s parcelno številko
1699/7 k. o. Topolc se uredi prek poglobljenega robnika do
stanovanjskega objekta Topolc 87a.
(7) Dostop na območju priključka lokalne ceste za Zarečje na regionalno cesto se uredi prek poglobljenega robnika v
km 9,9 + 16 regionalne ceste do stanovanjskega objekta.
10. člen
(deviacije)
(1) Izvede se deviacija nekategorizirane poti v
km 2,1 + 03. Dolžina ureditve je 150 m.
(2) Normalni prečni profil deviacije nekategorizirane poti
je 3,5 m.
(3) Vozišče nekategorizirane poti se izvede v makadamu oziroma v obstoječem zgornjem ustroju.
11. člen
(objekti)
(1) Na glavni cesti in na regionalni cesti se zgradijo
naslednji objekti:
a) nadvoz:
– železniški nadvoz v km 2,2 + 25 glavne ceste in
km 2,001 železniške proge Ljubljana–Reka;
b) most:
– obstoječi most čez reko Bistrico v km 1,9 + 90 glavne
ceste se rekonstruira;
c) podhod:
– podhod pod železniško progo v km 1,8 + 45 glavne
ceste, svetle višine 2,5 m;
d) prepusti:
– cevni prepust v km – 0,0 + 25 glavne ceste, premera
60 cm;
– ploščati prepust v km 0,1 + 50 glavne ceste, višine
3,0 m, širine 3,0 m;
– cevni prepust v km 0,6 + 56 glavne ceste, premera
60 cm;
– cevni prepust v km 0,8 + 03 glavne ceste, premera
60 cm;
– ploščati prepust v km 0,1 + 60 Bazoviške ceste, višine
4,2 m, širine 6,0 m;
e) oporni in podporni zidovi:
– armiranobetonski oporni zid desno ob Bazoviški cesti
od km 0,0 + 88 do km 0,1 + 09 višine od 2,0 m do 3,0 m;
– armiranobetonski oporni zid levo ob regionalni cesti od
km 9,7 + 52,5 do km 9,7 + 94,5 višine od 1,2 m do 2,0 m;
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– armiranobetonski oporni zid levo ob regionalni cesti
od km 9,7 + 99 do km 9,8 + 30 višine 2,5 m;
– armiranobetonski oporni zid levo ob regionalni cesti
od km 9,8 + 66 do km 9,9 + 19 višine 1,5 m do 4,0 m;
– armiranobetonski podporni zid levo ob regionalni cesti
od km 9,9 + 00 do km 9,9 + 20,5 višine 1,5 m do 4,0 m.
(2) Normalni prečni profil objektov je:
– 6,70 m – železniški nadvoz;
– 9,50 m – most čez reko Bistrico;
– 4,00 m – podhod.
12. člen
(pešci in kolesarji)
(1) Hodnik za pešce poteka ob zahodni strani glavne
ceste od km 0,0 + 11 v križišču »K 1« do križišča »K 3«
v km 2,4 + 40 in ob severni strani oziroma zahodni strani
regionalne ceste od km 9,7 + 27 do km 9,9 + 16 in 9,9 + 80
do km 10,1 + 80. Ob priključnem kraku Gubčeve ceste med
km 0,0 + 00 in km 0,0 + 45 se uredi obojestranski hodnik za
pešce. Na območju križišč so urejeni prehodi za pešce.
(2) V km 1,8 + 70 se na hodnik za pešce ob glavni cesti
naveže pešpot z Vojkovega nabrežja in prečka železniško
progo Ljubljana–Reka v podhodu.
(3) Kolesarski promet poteka na vozišču glavne in regionalne ceste.
13. člen
(ureditve vodotokov)
Na trasi glavne ceste in Bazoviške ceste so predvidene
utrditve brežin vodotokov pred vtoki oziroma iztoki iz prepustov in na območju premostitvenih objektov, in sicer:
– potoka Trnovšek, ki križa glavno cesto v km 0,1 + 53
obvoznice,
– reka Bistrica, ki križa glavno cesto v km 1,9 + 90
obvoznice,
– reka Pila, ki križa Bazoviško cesto v km 0,1 + 60
Bazoviške ceste.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA
URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO
OBLIKOVANJE
14. člen
(krajinsko oblikovanje)
(1) S krajinskim oblikovanjem prvin v obcestnem prostoru se zagotovi skladna umestitev glavne in regionalne ceste v
prostor. Vzdolž trase se izvedejo naslednje ureditve:
– preoblikovanje reliefa (useki, nasip, izravnave),
– zasaditve rastlinja na brežinah nasipa in zasaditve na
območjih urejanja vodotokov,
– sanacije opuščenih odsekov lokalnega cestnega
omrežja in ureditve na območjih predvidenih rušitev.
(2) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za
glavno in regionalno cesto s spremljajočimi objekti in s tem
povezanimi ureditvami mora upoštevati pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje iz te uredbe ter
biti izdelan v skladu s pogoji posameznih nosilcev urejanja
prostora, ki so kot obvezna priloga priloženi k državnemu
lokacijskemu načrtu.
15. člen
(oblikovanje reliefa in zasaditev)
(1) Reliefno oblikovanje nasipa se izvede v skladu z
geološkimi značilnostmi in obstoječo morfologijo terena in
zagotavlja skladnost z značilnostmi širšega prostora oziroma
obstoječih krajinskih vzorcev območja.
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(2) Med gradnjo se zagotovi:
– čim manjše posege v reliefno zgradbo za gradnjo
začasnih objektov in ureditev;
– odkrivanje tal v čim manjšem obsegu;
– sprotno utrjevanje brežin in urejanje površinskega
odtoka ter utrditev končno oblikovanih brežin za preprečitev
erozije;
– da se z odlaganjem materiala med gradnjo ne zasuje
struge vodotokov.
(3) Pri gradnji nasipov se izvedejo zaokrožitve spodnjega dela brežin. Vsi posegi v reliefno zgradbo se izvedejo
tako, da se novo oblikovane brežine speljejo v obstoječi relief
na obrobju posegov.
(4) Zasaditev mora izhajati iz obstoječih značilnosti
prostora, zato se nove zasaditve navezujejo na obstoječe
rastlinje. Nove skupine drevnine in druge ureditve morajo biti
skladne z obstoječim krajinskim vzorcem.
(5) Uporabijo se avtohtone drevesne in grmovne vrste,
ki so značilne za ureditveno območje.
(6) Vsi opuščeni deli obstoječega cestnega omrežja
se sanirajo s poravnavo terena in nasipavanjem rodovitne
zemlje ter zveznim oblikovanjem reliefa, upoštevajoč okoliški
teren. Vse sanirane površine se zatravijo.
(7) Med gradnjo je treba čimbolj omejiti gradbišče. Odstrani se le najnujnejše rastlinje.
16. člen
(cestni objekti in oprema)
Cestni objekti in oprema morajo biti arhitektonsko oblikovani v skladu s sodobnimi načeli oblikovanja, z urbano in
krajinsko podobo ter drugimi prvinami obcestnega prostora.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA ENERGETSKO,
VODOVODNO IN DRUGO KOMUNALNO
INFRASTRUKTURO
17. člen
(skupne določbe)
Zaradi gradnje glavne in regionalne ceste je treba prestaviti, zamenjati oziroma zaščititi komunalne, energetske
in telekomunikacijske naprave in objekte. Projektiranje in
gradnja komunalno energetskih ter telekomunikacijskih naprav in objektov mora potekati v skladu s pogoji posameznih
upravljavcev teh objektov in naprav, ki so v obvezni prilogi
državnega lokacijskega načrta.
18. člen
(odvajanje meteornih vod)
(1) Odvodnjavanje padavinskih voda z vozišča je omogočeno z vzdolžnimi in prečnimi nakloni vozišča. Vsa padavinska voda z vozišča se prek vtočnih jaškov in lovilcev
olj odvaja prek meteorne kanalizacije vzdolž trase ceste
v odprte odvodnike ali se priključi na obstoječo meteorno
kanalizacijo.
(2) Meteorna voda z območja pod železniškim nadvozom se odvaja v reko Pilo prek črpališča in meteornega
kanala, ki poteka v peti nasipa železnice.
19. člen
(elektrovodi)
Zaradi gradnje glavne in regionalne ceste ter spremljajočih ureditev je treba prestaviti ali prilagoditi visokonapetostni kabel med km 23 + 85 glavne ceste in km 0,1 + 51
Podgrajske ceste.
20. člen
(javna razsvetljava)
(1) Izvede se javna razsvetljava ob glavni cesti od križišča »K 1« do »K 3« in regionalni cesti od km 9,7 + 27 do
križišča »K 2/1«.

Stran

8932 /

Št.

83 / 4. 8. 2006

(2) Obstoječa javna razsvetljava ob regionalni cesti med
km 9,7 + 27 in km 9,9 + 21 se odstrani.
(3) Za osvetljevanje se uporabijo svetilke, ki ne osvetljujejo neba in širše okolice, uporabijo se žarnice s čim manjšim
deležem ultravijolične svetlobe.
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VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, KULTURNE DEDIŠČINE TER
TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN

(2) Glavna in regionalna cesta ne smeta v ničemer
poslabšati obstoječega stanja kakovosti vodnih virov, kar se
doseže z ustreznimi gradbeno-tehničnimi ukrepi, z ustreznim
načinom gradnje, po gradnji pa z ustreznim načinom vzdrževanja. Ob morebitnem poslabšanju stanja investitor zagotovi
ustrezno sanacijo.
(3) Na trasi glavne in regionalne ceste se med gradnjo
in uporabo prepreči izliv nevarnih tekočin v podtalje in površinske vodotoke, morebitna razlitja nevarnih snovi pa se takoj
sanirajo z odkopom onesnažene zemljine, katero je treba
oddati v predelavo kot nevarni odpadek, razen če se izvede
analiza, s katero bi organizacija, ki jo pooblasti Ministrstvo za
okolje in prostor, ugotovila, da ne gre za nevarni odpadek in
bi bila lahko odstranjena na drugačen način.
(4) Med gradnjo se odvod padavinskih voda in izlivov z
gradbišč uredi prek ustreznih zadrževalnih bazenov in lovilcev olj. Odvod komunalnih odplak med pripravljalnimi deli in
med gradnjo se uredi prek ustreznih komunalnih objektov in
zavaruje, da ne pride do izliva odplak v vodotoke ali njihovo
okolico.
(5) Med gradnjo investitor na celotni trasi zagotovi vse
potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča tako,
da se prepreči onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo
zaradi prometa, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in
drugih škodljivih snovi. V struge potokov ni dovoljeno odvajati odpadnih in izcednih vod z gradbišča in infrastrukturnih
objektov v skladu z uredbo, ki ureja emisije snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja ter odlagati gradbenega materiala. Pri gradnji je treba uporabljati
čisto tehnologijo in brezhibno mehanizacijo. Med gradnjo
poteka izvajanje monitoringa v smislu spremljanja izvajanja
omilitvenih ukrepov.
(6) Ukrepi se izvajajo na vseh površinskih vodah, ki jih
prečkata trasi glavne in regionalne ceste.
(7) Za gradnjo ni dovoljeno črpati vode iz vodotokov.
(8) Za primere razlitja škodljivih tekočin se pripravi načrt
za hitro ukrepanje. Načrt vključuje tudi vodenje evidence
nevarnih snovi, ki se uporabljajo na gradbišču, in obveščanje
ustreznih strokovnih služb o nezgodi, ukrepe za odstranitev
sedimenta in izbor lokacije za odlaganje kontaminiranega
sedimenta ter dodatni monitoring onesnaženih tal. Vsebina
monitoringa se določi na podlagi ocene obsega nesreče
in značilnosti tekočine ali snovi glede na možne vplive na
podzemno vodo.
(9) Med gradnjo mora biti zagotovljeno spremljanje stanja onesnaženosti površinskih in podzemnih voda, ki mora
biti časovno in vsebinsko usklajeno s programom gradbenih
del in mora vključevati nadzor tehnične usposobljenosti vozil
in gradbene mehanizacije, nadzor nad uporabo goriv ter motornih in strojnih olj glede preprečevanja nepotrebnega razlivanja po površini gradbišča in nadzor nad uporabo gradbenih
in izolacijskih materialov. Med uporabo glavne in regionalne
ceste poteka izvajanje monitoringa v obliki enkratne meritve
vode na merilnem mestu na reki Reki po preteku enoletnega
obdobja.
(10) Posegi v vodotoke zaradi gradnje premostitvenih
objektov ne smejo poslabšati odtočnih razmer vodotokov. Izvedejo se sonaravno, ob upoštevanju obvodnega prostora.
(11) Zavarovanja morajo zagotavljati ustrezno protierozijsko zaščito brežin, objektov v strugah in objektov ob
vodotokih, pri čemer je treba uporabiti predvsem naravne
materiale. Med izvajanjem posegov v vodotoke je treba preprečiti oziroma vsaj omejiti erozijo razgaljenih površin in
zasipavanje strug. Med gradnjo se uredi začasno odvodnjavanje ter rastlinsko utrjevanje razgaljenih površin takoj po
končanih delih.

24. člen
(varovanje podtalnice)
(1) Trasa glavne in regionalne ceste ne poteka na območju zaščite vodnega vira.

25. člen
(varstvo tal in kmetijskih zemljišč)
(1) Investitor zagotovi varovanje kmetijskih zemljišč s
primerno organizirano gradnjo, zaščito zemljišč pred one-

21. člen
(semaforizacija)
Izvede se semaforizacija:
– križišča »K 1« v km 0,0 + 00 hkrati z izvedbo prehoda
za pešce in
– križišča »K 2/2« v km 0,7 + 36 m.
22. člen
(omrežje zvez)
(1) Na celotnem odseku glavne in regionalne ceste je
trasa telefonske kabelske kanalizacije. Trasa za telefonsko
kabelsko kanalizacijo je predvidena na južni strani glavne
ceste in ob vzhodni strani regionalne ceste.
(2) Zaradi gradnje glavne in regionalne ceste ter drugih
ureditev, določenih s to uredbo, je treba prestaviti, zaščititi ali
prilagoditi naslednje telekomunikacijske kable:
– zaščita obstoječega telefonskega kabla v km 0,7 + 15
glavne ceste in telefonskega kabla ob južni strani glavne
ceste med križiščem »K 2/2« in telefonskim objektom na
lokaciji tovarne Lesonit,
– prilagoditev obstoječega kabelskega jaška na Bazoviški cesti v križišču »K 3«.
(3) Posegi iz tega člena se izvedejo v skladu s predpisi
in pogoji upravljavca.
23. člen
(vodovod in kanalizacija)
(1) Zaradi gradnje glavne in regionalne ceste ter drugih
ureditev, določenih s to uredbo, ter za oskrbo objektov ob
glavni in regionalni cesti z vodo, se izvede naslednje ureditve
na vodovodnem omrežju:
– prestavitev obstoječega vodovoda PEHD DN premera
90, med km 2,2 + 95 in km 24 + 37 glavne ceste na zahodno
stran ceste;
– zaščita obstoječega PEHD cevovoda DN premera 90,
ki poteka v mostu čez Bistrico;
– zamenjava obstoječega cevovoda iz salonitnih cevi z
duktilnimi cevmi DN premera 250 v zaščitni cevi v km 1,8 + 27
glavne ceste;
– prestavitev obstoječega vodovoda med km 1,8 + 27
in km 0,7 + 30 glavne ceste z duktilnimi cevmi DN premera
250;
– priključek obstoječega cevovoda iz salonitnih cevi
premera 100 v km 1,5 + 69 z duktilnimi cevmi;
– zamenjava dveh obstoječih cevovodov med
km 0,7 + 35 in km 0,0 + 55 glavne ceste s cevovodom iz
duktilnih cevi premera 200.
(2) Vsa križanja vodovodov z glavno in regionalno cesto
se izvajajo z zaščitnimi cevmi in z obojestranskimi jaški.
(3) Obstoječi razbremenilnik visokih vod v km 2,4 + 10
glavne ceste se prestavi zunaj voznih površin. Obstoječi
kolektor premera 600 med km 2,3 + 80 glavne ceste in
km 0,0 + 40 Podgrajske ceste se nadomesti z novim.
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snaževanjem med gradnjo in uporabo glavne in regionalne
ceste.
(2) Dostopi na kmetijske površine morajo biti ohranjeni
oziroma zagotovljeni med gradnjo ter uporabo glavne in regionalne ceste. Med gradnjo se za gradbeni promet uporabi
obstoječa cesta. Začasni objekti in odlagališča se ne postavljajo na kmetijskih zemljiščih, razen če ni drugih primernejših
rešitev, gibanje strojev pa je treba omejiti na območje same
trase ter na opuščene dele cestnega omrežja. Zagotovi se
sodelovanje z lastniki zemljišč v začasni uporabi.
(3) Med gradnjo se zagotovi ustrezno ravnanje z rodovitno zemljo tako, da bosta ohranjeni njeni rodovitnost
in količina in jo bo mogoče uporabiti za ponovno kultivacijo
poškodovanih zemljišč na gradbišču glavne in regionalne ceste. Preprečiti je treba mešanje živice z mrtvico in rodovitno
zemljo začasno odlagati na največ 1,5 m visoke nasipe.
(4) Na območjih kmetijskih zemljišč se opuščene vozne
poti in zemljišča, ki se med gradnjo poškodujejo zaradi različnih gradbenih posegov in začasne rabe, zravna na raven
okoliškega terena, jih humuzira in uredi kot obdelovalne
površine.
(5) Investitor zagotovi spremljanje izvajanja ukrepov,
povezanih z organizacijo gradbišča.
26. člen
(varstvo naravnih vrednot, območja Natura 2000 in
ekološko pomembna območja)
(1) Ureditveno območje lokacijskega načrta je na vplivnem območju regijskega parka Škocjanske jame in deloma posega na območje naravne vrednote Bistrica–potok
in ekološko pomembno območje Reka (Velika voda). Na
južnem delu na odseku med mostom čez potok Bistrica in
železniškim nadvozom poteka meja ureditvenega območja
na samem robu območja Natura 2000 Reka–dolina in potencialnega območja Natura 2000–reka.
(2) Splošni pogoji za območja ohranjanja narave iz prejšnjega odstavka so naslednji:
– posege na območjih ohranjanja narave je treba omejiti
na cestno telo glavne in regionalne ceste, začasna odlagališča materiala in gradbiščne poti ne smejo biti urejene na
območjih ohranjanja narave. Depresije in kotanje se med
gradnjo ne smejo zasipavati z izkopanim materialom;
– pred začetkom gradnje je treba o predvidenem začetku del obvestiti ribiške družine, ki gospodarijo z vodotoki, ki
bodo kakor koli prizadeti z načrtovanimi posegi.
(3) Izvajanje gradbenih del na območju od km 0,0 do
km 0,5 in od km 2,0 do železniškega nadvoza je treba omejiti
na traso ceste.
(4) Po končani gradnji glavne ceste je treba vodotoke
Trnovšek, Bistrica in Pila ponovno naseliti z ribjimi vrstami,
ki so bile pred posegom izlovljene in prenesene v sosednje
vodotoke.
(5) Pred začetkom del je treba o predvidenem začetku
del obvestiti ribiško družino, ki upravlja ribjo populacijo, da se
v vodotokih, ki so kakor koli prizadeti z načrtovanimi posegi,
opravijo intervencijski izlovi rib. Ribe se preselijo na ustrezna
mesta gorvodno od načrtovanih posegov.
27. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Na ureditvenem območju državnega lokacijskega
načrta in v neposredni bližini poteka trase ni evidentiranih
enot kulturne dediščine.
(2) Splošni pogoji:
– investitor na območju trase deviacije regionalne ceste zagotovi izvedbo predhodnih arheoloških raziskav (ekstenzivni, intenzivni površinski in podpovršinski pregled,
geofizikalne meritve in analize posnetkov iz zraka). Prav
tako zagotovi izvedbo raziskave povsod tam, kjer je bila z
ekstenzivnim pregledom ugotovljena potrebna izvedba po-
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drobnejših raziskav zaradi določitve naknadnih pogojev in
ukrepov in izvedbo zaščitnih izkopavanj morebitnih ogroženih
odkritih najdišč, vključno z vsemi postopki po izkopavanjih.
Območje mora biti pregledano in zemljišča sproščena pred
začetkom gradnje,
– ob najdbi arheoloških ostankov je treba prilagoditi
potek trase oziroma predvideti posebne tehnične rešitve v
skladu z navodili pristojne območne enote Zavoda Republike
Slovenije za varstvo kulturne dediščine,
– med gradnjo se zagotovi stalen arheološki nadzor
nad zemeljskimi deli na celotni trasi glavne ceste, o začetku
del se pravočasno obvesti pristojno območno enoto Zavoda
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
28. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na podlagi izračunane imisije hrupa se določijo
ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim
hrupom. Ukrepi so določeni na podlagi napovedi prometa za
leto 2027, ob upoštevanju opredeljenih stopenj varstva pred
hrupom glede na obstoječo namensko rabo prostora.
(2) Investitor med gradnjo zagotovi izvedbo protihrupne
zaščite za 5-letno načrtovano obdobje na podlagi izračuna
obremenitev hrupa in jih dograjuje skladno z rezultati obratovalnega monitoringa.
(3) Po začetku uporabe Ulice Nikole Tesla se izvajajo
prve meritve hrupa in obratovalni monitoring ter v časovno
opredeljenih rokih za objekte, ki se v posameznem obdobju
nahajajo znotraj območja prekomerne hrupne obremenjenosti, preveri potrebnost izvedbe pasivne protihrupne zaščite.
(4) Objekti iz prejšnjega odstavka so naslednji:
– stanovanjski objekt Topolc 87 s parcelno številko *82
in 1181/4, k. o. Topolc v km 0,0 + 10 m na severni strani
ceste,
– stanovanjski objekt Ulica Nikola Tesla 4 s parcelno
številko 3252, k. o. Trnovo, v km 1,1 + 55 na severni strani
ceste,
– stanovanjski objekt Ulica Nikola Tesla 3 s parcelno
številko 3256, k. o. Trnovo, v km 1,4 + 15 na južni strani
ceste,
– stanovanjski objekt Ulica Nikola Tesla 1 s parcelno
številko 3257, k. o. Trnovo, v km 1,4 + 30 na južni strani
ceste,
– poslovno-stanovanjski objekt Ulica Nikola Tesla 2d s
parcelno številko 201/8 k. o. Trnovo, v km 1,9 + 20 na severni
strani ceste,
– stanovanjski objekt Ulica Nikola Tesla 2 s parcelno
številko 1809, 1100/3 k. o. Trnovo, v km 2,1 + 25 na severni
strani ceste,
– stanovanjski objekt Bazoviška cesta 32a s parcelno
številko 225/1, k. o. Ilirska Bistrica, v km 0,1 + 80 na zahodni
strani ceste,
– stanovanjski objekt Bazoviška cesta b.š. s parcelno
številko 391/2, k. o. Ilirska Bistrica, v km 0,1 + 95 na vzhodni
strani ceste,
– stanovanjski objekt Bazoviška cesta 39 s parcelno
številko 1931, k. o. Ilirska Bistrica, v km 0,0 + 40 na vzhodni
strani ceste,
– stanovanjski objekt Podgrajska ulica 2 s parcelno
številko 396, k. o. Ilirska Bistrica, v km 0,0 + 00 na vzhodni
strani ceste,
– stanovanjski objekt Bazoviška cesta 37 s parcelno
številko 1892, k. o. Ilirska Bistrica, v km 0,1 + 08 na vzhodni
strani ceste,
– stanovanjski objekt Bazoviška cesta 35 s parcelno
številko 1890, k. o. Ilirska Bistrica, v km 0,0 + 85 na vzhodni
strani ceste,
– stanovanjski objekt Bazoviška cesta 31 s parcelno
številko 1957, k. o. Ilirska Bistrica, v km 0,0 + 68 na vzhodni
strani ceste.
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(5) V fazi izdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se zagotovi izvedba pasivne protihrupne
zaščite za objekte, ki so v načrtovanem 5-letnem obdobju
prekomerno hrupno obremenjeni.
(6) Prve meritve hrupa in obratovalni monitoring se izvajata na podlagi predpisa, ki ureja prve meritve in obratovalni
monitoring hrupa za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje. Na podlagi monitoringa mora investitor izvesti morebitne
potrebne dodatne ukrepe.
(7) Izvajalec zagotovi izvedbo monitoringa hrupa med
gradnjo in ukrepa ob ugotovljenih prekoračitvah vrednosti,
določenih za čas gradnje. Merilne točke se določijo na podlagi načrta organizacije gradbišča za naseljena območja v
neposredni bližini gradbišča in cest, po katerih poteka glavni
promet.
(8) Med gradnjo in uporabo se izvaja monitoring obremenjenosti s hrupom na dveh lokacijah.
29. člen
(varovanje zraka)
(1) Med gradnjo se prepreči nekontroliran raznos gradbenega materiala z območja gradbišča s prometnimi sredstvi. Prav tako se prepreči prašenje z odkritih delov trase in
začasnih odlagališč materiala in gradbišč z vlaženjem sipkih
materialov in nezaščitenih površin. Upoštevajo se emisijske
norme pri začasnih gradbenih objektih in pri uporabljeni gradbeni mehanizaciji in prometnih sredstvih. Monitoring onesnaženosti zraka med gradnjo se izvaja na dveh lokacijah.
(2) Posebni ukrepi varstva zraka in spremljanje onesnaženosti med uporabo niso potrebni.
30. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Zaradi gradnje glavne in regionalne ceste se požarna varnost bližnjih objektov in območij ne sme poslabšati.
Vsi objekti in območja morajo imeti zagotovljen dovoz za
intervencijska vozila in površine za uporabo gasilnih naprav,
tangirani vodovodi se prestavijo, preskrba s požarno vodo
ne sme biti okrnjena.
(2) Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določbe
predpisa, ki ureja varstvo pred požarom v naravnem okolju.
31. člen
(objekti, predvideni za odkup)
(1) Zaradi gradnje glavne ceste in z njo povezanih ureditev je treba odkupiti in odstraniti naslednje objekte:
– stanovanjski objekt Ulica Nikola Tesla 8 s parcelno
številko 3239, k. o. Trnovo, v km 0,7 + 00 na severni strani
ceste;
– stanovanjski objekt Ulica Nikola Tesla 10 s parcelno
številko 3240, k. o. Trnovo, v km 0,7 + 00 na severni strani
ceste;
– stanovanjski objekt Ulica Nikola Tesla 12 s parcelno
številko 613/2, k. o. Trnovo, v km 0,7 + 00 na južni strani
ceste;
– stanovanjski objekt Ulica Nikola Tesla 15 s parcelno
številko 613/1, 3250 k. o. Ilirska Bistrica v km 0,7 + 65 na
južni strani ceste;
– lesena nadstrešnica s parcelno številko 341/1 k. o.
Trnovo v km 1,5 + 00 na severni strani ceste;
– poslovni objekt Surovine s parcelno številko 372 k. o.
Ilirska Bistrica, v km 2,3 + 00 na južni strani glavne ceste.
Lokacijo za preselitev dejavnosti zagotovi Občina Ilirska Bistrica;
– železniški nadvoz s parcelno številko 201/13 k. o.
Ilirska Bistrica, v km 2,1 + 75 glavne ceste.
(2) Zaradi rekonstrukcije regionalne ceste in z njo povezanih ureditev je treba odkupiti in odstraniti oporni zid med
km 9,8 + 60 in 9,9 + 10.
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(3) Za nadomestitev nepremičnin iz tega člena se ob
upoštevanju zahtev njihovih lastnikov ponudijo ustrezne nadomestne nepremičnine ali plača odškodnina v skladu s
predpisi.
32. člen
(opustitev dostopov)
Na glavni cesti se ukine v:
– km 0,1 + 96 – dostop do kmetijskih površin,
– km 1,5 + 78 – dostop do kmetijskih površin,
– km 1,7 + 77 – dostop do kmetijskih površin,
– km 1,8 + 83 – prehod prek železniške proge.
33. člen
(odlaganje odvečnega materiala)
Na celotnem odseku je predvideno odlaganje približno
11.000 m3 odvečnega nevgradljivega materiala. Odvečni material se uporabi za sanacijo degradiranih območij v občini
Ilirska Bistrica.
34. člen
(stranski odvzemi)
Primanjkljaj vgradljivega kamnitega nasipnega materiala na celotnem odseku je približno 11.000 m3. Nasipni
in kamniti material za zgornji ustroj se pridobi iz obstoječih
kamnolomov v bližini Ilirske Bistrice z ustrezno kakovostnim
materialom, v skladu z občinskimi prostorskimi planskimi in
izvedbenimi akti in na podlagi dovoljenj za poseg v prostor.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
35. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Etape izvajanja državnega lokacijskega načrta so:
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter ureditev
vodne infrastrukture na območju objektov, ki so potrebne za
uresničitev predvidenih posegov,
– trasa glavne ceste,
– rekonstrukcija regionalne ceste,
– deviacija regionalne ceste,
– deviacija poti,
– hodniki za pešce,
– peš pot iz Vojkovega naselja s podhodom.
(2) Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne enote.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
36. člen
(splošne obveznosti investitorja in izvajalcev)
(1) Za zagotavljanje prometne varnosti in večje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer med gradnjo glavne in regionalne ceste ter ureditev in zaradi zagotavljanja kakovosti
bivalnega in naravnega okolja med gradnjo in po njej imajo
investitor in izvajalci naslednje obveznosti:
– tehnične in tehnološke rešitve gradnje glavne in regionalne ceste morajo zagotavljati stalno prevoznost ceste za
vse vrste motornega prometa;
– promet med gradnjo morajo organizirati tako, da ne
prihaja do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju;
– pred začetkom gradnje morajo upravljavcu cest predložiti v potrditev predpisano tehnično dokumentacijo za vse
začasne priključke na državne ceste; pri tem je treba upoštevati čim manjšo obremenitev teh cest tako, da največji možni
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obseg prevozov poteka po trasi glavne in regionalne ceste;
gradbiščni priključki so začasni;
– če bi vplivala etapa izvedbe državnega lokacijskega
načrta na prometno ureditev državne ceste, se rešitev uskladi z upravljavcem ceste;
– pred začetkom gradnje se izdela elaborat s posnetkom stanja o kakovosti obstoječih vozišč na vseh javnih cestah, po katerih poteka gradbiščni promet oziroma po katerih
se izvajajo preusmeritve prometa med gradnjo;
– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju
v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi gradnje
glavne in regionalne ceste ne bo poslabšala; zagotoviti dostope, ki so zaradi gradnje prekinjeni; urediti tudi dostope, ki
nadomeščajo prekinjene obstoječe poti in v tej uredbi niso
določene;
– pred pričetkom gradnje dovoljenja investitor z upravljavci, občino in krajevnimi skupnostmi uskladi popis obstoječih lokalnih cest in javnih poti ter druge infrastrukture, ki je
prizadeta zaradi gradnje glavne in regionalne ceste;
– vse lokalne ceste in javne poti, ki so med gradnjo namenjene obvozom in prometu, pred začetkom gradnje urediti
in zaščititi pred prahom;
– pred začetkom gradnje popisati stanje obstoječih
objektov, ki bodo prizadeti zaradi gradnje;
– pred začetkom gradnje popisati stanje obstoječe infrastrukture, ki bo prizadeta zaradi gradnje;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da se zagotovita varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;
– v skladu s predpisi odpraviti v najkrajšem možnem
času prekomerne negativne posledice, ki nastanejo zaradi
gradnje in uporabe glavne in regionalne ceste;
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in
ceste, ki so zaradi gradnje glavne in regionalne ceste ali
uporabe med gradnjo prekinjene ali poškodovane;
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo prek vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode
je treba takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji;
– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in
zraka pri prometu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi; ob
nesreči zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe;
– organizirati gradbišče tako, da gradbiščne baze niso
na območjih ohranjanja narave in območjih kulturne dediščine ter na drugih varovanih območjih; k elaboratu organizacije
gradbišča pridobi investitor soglasje lokalne skupnosti in
potrebna druga soglasja pristojnih služb;
– med urejanjem vodne infrastrukture se na celotnem
odseku izvaja vodnogospodarski nadzor;
– med gradnjo je treba upoštevati, da se na vseh območjih dovolijo imisije hrupa zaradi vira hrupa (gradbišče) tako,
da podnevi niso prekoračene kritične ravni hrupa, predpisane
za III. stopnjo varovanja pred hrupom;
– vzdrževati rastlinske pasove ob glavni cesti, ki so del
krajinskega urejanja, hkrati pa imajo tudi namen varovanja
pred onesnaženjem neposrednega okoliškega prostora;
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih
objektov, naprav in območij ter okolico objektov;
– začasno pridobljena zemljišča po gradnji glavne in
regionalne ceste ter spremljajočih ureditev povrniti v prvotno
rabo;
– izvajati monitoring v skladu z 38. členom te uredbe in
v skladu s Poročilom o vplivih na okolje;
– pred začetkom gradnje zagotoviti nadzor nad gradnjo
vseh objektov in ureditev na glavni in regionalni cesti ter na
njenem obcestnem prostoru;
– med uporabo glavne ceste se po potrebi izvajajo sanacije obcestne zasaditve pri rednih vzdrževalnih delih.
(2) Vsi ukrepi iz prejšnjega odstavka se izvajajo na podlagi ustreznih dovoljenj za poseg v prostor, pridobljenih pred
začetkom gradnje glavne in regionalne ceste.
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37. člen
(razmejitve in primopredaja)
(1) Investitor mora pripraviti ustrezne razmejitve in predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti za primopredajo vseh odsekov cest, vodnogospodarskih
ureditev, javne razsvetljave, komunalnih vodov in drugih naprav, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih cest,
ne bo prevzel v upravljanje.
(2) Po končani gradnji morajo upravljavci tiste infrastrukture, ki ni glavna in regionalna cesta (komunalni vodi,
vodnogospodarske ureditve, podhod, nadvoz), prevzeti le-te
v upravljanje in vzdrževanje.
38. člen
(monitoring)
(1) Investitor gradnje glavne ceste v fazi izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja zagotovi celosten
načrt monitoringa za področja, ki so določena v Poročilu o
vplivih na okolje, ki je sestavni del državnega lokacijskega
načrta in sicer za spremljanje stanja onesnaženosti površinskih in podzemnih voda ter tal in rastlin, zraka, hrupnih obremenitev, razmer za razvoj flore, rastlinja, favne in biotopov in
tal. Program monitoringa se izdela kot sestavni del projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Pri določitvi točk monitoringa se smiselno upoštevajo
točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. Po možnosti se
monitoring prilagodi in uskladi z drugimi obstoječimi državnimi ali lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri meritvah
stanja sestavin okolja (vode, hrup) se zagotovi vsaj tolikšno
število točk spremljanja stanja, da se pridobi utemeljena
informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Zagotovi
se zavarovanje točk spremljanja stanja, tako da se omogoči
kontinuirano pridobivanje podatkov. Rezultati monitoringa so
javni, investitor mora poskrbeti za dostopnost podatkov.
(3) Investitor mora na podlagi rezultatov monitoringa po
potrebi izvesti dodatne ukrepe, kakor so dodatne tehnične in
prostorske rešitve, dodatne zasaditve in rastlinske zgostitve,
sanacija, povečanje ali gradnja novih naprav in ureditev,
sprememba rabe prostora in drugi ustrezni ukrepi.
39. člen
(razmejitev financiranja prostorske ureditve)
(1) Stroški gradnje preložene glavne ceste in regionalne
ceste, vključno z vsemi drugimi ureditvami, povezanimi z
gradnjo in urejanjem, določenim s to uredbo, se delijo med
Republiko Slovenijo, Občino Ilirska Bistrica in Lesonitom,
d.o.o.
(2) Investitor preložene glavne ceste v dolžini 2565 m
in rekonstrukcije regionalne ceste v dolžini 264 m z vsemi
ureditvami je Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste.
(3) Investitor preložene regionalne ceste v dolžini 200 m
je Lesonit, d.o.o.
(4) Investitor hodnikov za pešce, podhoda pod železniško progo, komunalnih in energetskih vodov in naprav je
Občina Ilirska Bistrica.
IX. ODSTOPANJA
40. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri uresničitvi državnega lokacijskega načrta so
dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to
uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju
prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih
razmer najdejo tehnične rešitve, ki so oblikovalsko, prometno-tehnično ali okoljevarstveno primernejše in ne poslabšujejo prostorskih in okoljskih razmer.
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(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z njimi
morajo soglašati organi in organizacije, na katere se ta odstopanja nanašajo.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž, navedenih
v tej uredbi, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave
projektov. Večja odstopanja so dopustna le v skladu z določbami prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) Dodatni priključki na glavno cesto so možni v soglasju z upravljavcem glavne ceste.
(5) Izvedejo se lahko tudi nova križanja infrastrukturnih
objektov s traso glavne in regionalne ceste, ki se izkažejo kot
potrebna in če z njimi soglaša investitor oziroma upravljavec
glavne in regionalne ceste.
41. člen
(gradnja enostavnih objektov)
Na ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta
je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, dovoljena
postavitev naslednjih pomožnih infrastrukturnih objektov:
– pomožnih cestnih objektov,
– pomožnih energetskih objektov,
– pomožnih telekomunikacijskih objektov,
– pomožnih komunalnih objektov.
X. NADZOR
42. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za okolje in prostor.
XI. KONČNI DOLOČBI
43. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe za ureditveno območje državnega lokacijskega načrta iz 3. člena te uredbe šteje, da so
spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ilirska Bistrica za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave PN, št. 30/87 in
36/90) in družbenega plana občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave PN, št. 30/87,
Uradni list RS, št. 7/99, 93/02 – dopolnjen 2001, 46/04, 63/04
– popr., 65/04 in 78/04);
– Urbanistična zasnova naselja Ilirska Bistrica (Uradne
objave PN, št. 30/87, 36/90 in 78/04);
– Odlok o zazidalnem načrtu za malo obrtno cono v
Ilirski Bistrici (Uradne objave št. 27/85);
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za občino Ilirska Bistrica (Uradne objave št. 17/94);
– Odlok o zazidalnem načrtu – 1. faza – parkirišče za
tovorna vozila, ki prevažajo nevarne snovi (Uradne objave
glasila Snežnik, št. 6/00);
– Odlok o skupnih prostorskih ureditvenih pogojih za
občino Ilirska Bistrica (Uradne objave št. 17/94);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o skupnih
prostorskih ureditvenih pogojih za občino Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 70/05).
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44. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-56/2006/5
Ljubljana, dne 27. julija 2006
EVA 2006-2511-0158
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3633.

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi,
sestavi, organizaciji in nalogah medresorske
skupine za informiranje in obveščanje o
strukturnih skladih in kohezijskem skladu

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

SKLEP
o spremembi Sklepa o ustanovitvi, sestavi,
organizaciji in nalogah medresorske skupine
za informiranje in obveščanje o strukturnih
skladih in kohezijskem skladu
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah medresorske skupine za informiranje in obveščanje o
strukturnih skladih in kohezijskem skladu (Uradni list RS,
št. 66/04) se 4. člen spremeni tako, da sedaj glasi:
»4. člen
Skupino sestavljajo:
– predstavnik organa upravljanja, Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni politiko;
– predstavnik Ministrstva za gospodarstvo;
– predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve;
– predstavnik Ministrstva za šolstvo in šport;
– predstavnik Ministrstva za kulturo;
– predstavnik Ministrstva za promet;
– predstavnik Ministrstva za okolje in prostor;
– predstavnik Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo;
– predstavnik Urada Vlade Republike Slovenije za informiranje;
– predstavnik Službe Vlade Republike Slovenije za
razvoj;
– predstavnik Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja;
– predstavnik Javne agencije Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije;
– predstavnik Slovenskega podjetniškega sklada in
– predstavnik Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
Vodjo, sekretarja in člane skupine imenuje Vlada Republike Slovenije.«
2. člen
V 8. členu se besedilo »Službe Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj« nadomesti
z besedilom »Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko«.
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3. člen
V 10. členu se besedilo »Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj« nadomesti
z besedilom »Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko«.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01201-8/2006/9
Ljubljana, dne 27. julija 2006
EVA 2006-1536-0009
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
3634.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja
izrednih prevozov po javnih cestah ter o
tranzitnih smereh za izredne prevoze v
Republiki Sloveniji

Na podlagi šestega odstavka 51. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja minister za promet v soglasju z ministrom
za notranje zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o pogojih in načinu opravljanja izrednih
prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih
smereh za izredne prevoze
v Republiki Sloveniji
1. člen
V Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja izrednih
prevozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/99,
39/00, 115/00, 38/01 in 11/02) se v prvi alinei 4. člena številka
»20%« nadomesti s številko »25%«. V drugi alinei istega člena se številka »20%« nadomesti s številko »25%« ter številka
»25%« s številko »40%«.
Črta se 6. člen.

2. člen

3. člen
V drugem odstavku 9. člena se pika nadomesti z vejico
in doda besedilo »ki izda dovoljenje za izredni prevoz po
določbah tega pravilnika.«.
4. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za izdajo dovoljenja za izredni prevoz mora predlagatelj izrednega prevoza vložiti pisno vlogo, ki mora vsebovati
podatke o:
– predlagatelju in prevozniku izrednega prevoza (firma,
sedež),
– tovoru (vrsta tovora in tehnični podatki o tovoru, masa
in dimenzije tovora),
– vozilu ali vozilih, s katerimi bo izredni prevoz opravljen
(podatki iz potrdila o skladnosti vozila),
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– času prevoza (predviden začetek in trajanje prevo-

– načrtovani prevozni poti.
Za izredne prevoze II. in III. kategorije je potrebno vlogi
priložiti tudi skico vozila ali vozil, s katerimi bo izredni prevoz
opravljen, s prikazom naložitve tovora (tloris, naris in prečni
prerez z označbo dimenzij in skupne mase). Kadar izredni
prevoz presega osne obremenitve, mora skica vsebovati tudi
označitev osnih obremenitev in razmike osi.
Za izredne prevoze III. kategorije, ki so izredni zaradi
preseganja dimenzij, in za izredne prevoze II. kategorije, kjer
so zaradi preseganja skupne dolžine potrebne zaustavitve
prometa ali izredni prevoz v krivinah prehaja na nasprotno
smerno vozišče, je potrebno vlogi priložiti tudi predlog prevoznega načrta.
Za izredne prevoze, katerih skupna masa presega nosilnost mostov in drugih objektov na prevozni poti (skupna
masa izrednega prevoza presega 60 t ali presega nosilnosti,
določene v banki cestnih podatkov), je potrebno vlogi priložiti tudi presojo stabilnosti objektov. Presoja, ki se nanaša
na identična vozila in tovor, enako razporeditev tovora ter
nespremenjeno prevozno pot in objekte, ne sme biti starejša
od enega leta.
V vlogi za izdajo dovoljenja za izredni prevoz iz prvega odstavka 20. člena mora predlagatelj navesti registrsko
označbo in državo registracije vozila. Predlagatelj izrednega
prevoza lahko odobreno vozilo nadomesti z drugim vozilom,
ki ima enake tehnične lastnosti, če vsaj en dan pred izvedbo
izrednega prevoza o tem obvesti izdajatelja dovoljenja.
K vlogi za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po 19. členu pravilnika, ki se nanaša na več vozil oziroma skupin vozil
se priloži seznam registrskih označb vozil. Za vozila, ki niso
registrirana v Republiki Sloveniji, je potrebno priložiti tudi
listino, iz katere je mogoče ugotoviti ustreznost vozila. Dovoljenje se izda za izvajanje izrednih prevozov, ki presegajo
dovoljene mere. Preseganje osnih obremenitev in skupnih
mas se odobri največ do tehničnih sposobnosti, ki jih ima
najmanj primerno vozilo med predlaganimi.
Vlogi tuje pravne ali fizične osebe za izdajo dovoljenja
za izredni prevoz po javnih cestah v Republiki Sloveniji mora
biti priložena izjava, da je za izvedbo izrednega prevoza,
za katerega je s tem pravilnikom predpisano spremstvo,
določila organizatorja izrednega prevoza iz 23. člena tega
pravilnika.
Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz se vloži na
obrazcu, ki ga v skladu z določbami tega pravilnika določi
Direkcija Republike Slovenije za ceste po njegovi predhodni
uskladitvi s policijo.«.
5. člen
V napovednem stavku 11. člena se črta besedna zveza
»druge alinee«.
6. člen
Črtajo se 12., 13., 14., 15. in 16. člen.
7. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dovoljenje za izredni prevoz I., II. in IV. kategorije ter
dovoljenje za izredni prevoz, v katerem so navedene registrske označbe vozil, s katerimi se izvaja izredni prevoz, velja
30 dni od dneva, ki ga je predlagatelj izrednega prevoza
določil kot predvideni rok začetka njegovega izvajanja.
Dovoljenje za izredni prevoz III. kategorije velja 15 dni
od dneva, ki ga je predlagatelj izrednega prevoza določil kot
predvideni rok začetka njegovega izvajanja.
Predlagatelj izrednega prevoza lahko vsak čas do začetka prevoza zaprosi za spremembo že izdanega dovoljenja, če to potrebo narekujejo upravičeni razlogi. Izvedba
izrednega prevoza se lahko začne šele, ko je njegovemu
predlagatelju vročeno spremenjeno dovoljenje.
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Izdajatelj dovoljenja lahko na zahtevo predlagatelja izrednega prevoza, ki mora biti podana pred iztekom veljavnosti dovoljenja, podaljša veljavnost dovoljenja za največ
15 dni. Izvedba izrednega prevoza se lahko začne šele, ko
je njegovemu predlagatelju vročena odločba o podaljšanju
veljavnosti dovoljenja.
Določbe tega člena ne veljajo za dovoljenje iz prejšnjega člena.«.

Uradni list Republike Slovenije
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2640-15/2005/64
Ljubljana, dne 30. junija 2006
EVA 2006-2411-0014
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

8. člen
Črtata se drugi in tretji odstavek 21. člena.
9. člen
Črta se osmi odstavek 23. člena.
10. člen
V 25. členu se četrti in peti odstavek spremenita tako,
da se glasita:
»V primeru, da izredni prevoz zaradi svojih dimenzij
presega širino ali prosti profil prometnega pasu na celotni ali
delu prevozne poti, razen na avtocesti, če ne presega širine
4 m, da v krivinah prehaja na drug prometni pas ali da je zaradi skupne mase izrednega prevoza treba delno ali popolno
zapreti za promet del prevozne poti (prehodi preko cestnih
objektov ipd.), morata biti v spremstvu dve vozili. Prvo vozilo
vozi pred izrednim prevozom tik ob levem robu svojega prometnega pasu in tako opozarja vozila iz nasprotne smeri na
oviro na cesti. Drugo vozilo vozi za izrednim prevozom v liniji
njegove notranje strani tako, da na izredni prevoz opozarja
vozila za njim.
Pri zavarovanju in izvedbi izrednega prevoza, katerega
širina presega 4 m, pri prevozu po javnih cestah, razen po
avtocestah, sodeluje policija. Izdajatelj dovoljenja si mora
predhodno pridobiti pisno soglasje Ministrstva za notranje
zadeve, v katerem sta določena obseg in način policijskega zavarovanja oziroma sodelovanja pri izvedbi izrednega
prevoza.«.
11. člen
V prvem odstavku 26. člena se za besedno zvezo
»osebna vozila« doda besedilo »ali tovorna vozila do
3,5 t«.
12. člen

Soglašam!
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

3635.

Na podlagi sedmega odstavka 43. člena in za izvrševanje drugega odstavka 42. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja minister za javno upravo

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o vsebini in postopkih
za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov
1. člen
V Pravilniku o vsebini in postopkih za pripravo in
predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06) se
v tretji in četrti alinei četrtega odstavka 8. člena črta besedilo
»preračunano na polni delovni čas«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-414/2006/2
Ljubljana, dne 27. julija 2006
EVA 2006-3111-0052

Črta se 29. člen.
13. člen
Besedilo 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predlagatelj izrednega prevoza je dolžan plačati povračilo za izredni prevoz, stroške pregleda izrednega prevoza, če izredni prevoz ni v skladu z dovoljenjem za izredni prevoz, in stroške odprave poškodb na cesti in cestnih objektih,
povzročenih z izrednim prevozom, zaradi njihove povrnitve
v prvotno stanje.«.
14. člen
Črta se 33. člen.
15. člen
V 34. členu se v drugem odstavku za sedmo alineo
pika nadomesti z vejico in se dodajo osma, deveta in deseta
alinea, ki se glasijo:
»– cestni koridor Razdrto–Vrtojba,
– cestni koridor Maribor–Dolga vas,
– cestni koridor Koper–Škofije.«.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini
in postopkih za pripravo in predložitev
kadrovskih načrtov

dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo

3636.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o
meroslovnih zahtevah za merila za merjenje
izpušnih plinov vozil

Na podlagi prvega odstavka 9. in petega odstavka
11. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o meroslovnih zahtevah
za merila za merjenje izpušnih plinov vozil
1. člen
V Pravilniku o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov vozil (Uradni list RS, št. 5/98, 22/00

Uradni list Republike Slovenije
– ZMer-1 in 42/06) se v prvem odstavku 14. člena drugi
stavek spremeni tako, da se glasi:
“Rok redne overitve je šest mesecev.”.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-20/2006
Ljubljana, dne 27. julija 2006
EVA 2006-3211-0068
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

3637.

Pravilnik o registrskih tablicah motornih in
priklopnih vozil

Na podlagi 203. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06 – uradno prečiščeno besedilo)
izdaja minister za notranje zadeve

PRAVILNIK
o registrskih tablicah motornih
in priklopnih vozil
1. člen
(splošna določba)
(1) Ta pravilnik natančneje določa vrste, obliko, material, barvo, mere, označevanje in vsebino registrskih tablic
motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozil),
registriranih v Republiki Sloveniji, registracijska območja in
njihove oznake.
(2) Pri opredelitvi kategorij vozil se upošteva razvrstitev
vozil, kot jo določa predpis o ugotavljanju skladnosti vozil.
2. člen
(registrske tablice)
(1) Vsa vozila, udeležena v cestnem prometu v Republiki Sloveniji, morajo biti označena z dvema registrskima
tablicama, razen motornih koles, štirikoles, lahkih štirikoles,
trikoles, koles z motorjem, priklopnih vozil, traktorjev in traktorskih priklopnikov, ki so označeni z eno registrsko tablico.
(2) Na levi strani registrske tablice je modro polje z
»evropskim logom«, ki je oblikovan v skladu z Uredbo Sveta
(ES) št. 2411/98 z dne 3. novembra 1998 o priznavanju v
prometu znotraj Skupnosti razlikovalne oznake države članice, v kateri so motorna vozila in njihovi priklopniki registrirani
(UL L, št. 299 z dne 10. 11. 1998, str. 1). Evropski logo je
zlato rumene barve, pod njim je mednarodna nacionalna
oznaka Republike Slovenije v beli barvi. Registracijsko območje je označeno s črnimi črkami, registrska označba vozila
pa s črnimi črkami in številkami. Za oznako registracijskega
območja je grb občine. Za zaporedjem črk ali številk je pomišljaj. Registrska tablica je obrobljena z zeleno obrobno črto,
razen registrske tablice za vozila policije, ki je obrobljena z
modro obrobno črto.
(3) Predpisani »evropski logo« je vsebinski del vseh
registrskih tablic, razen registrskih tablic vozil za izvoz in
preizkusnih tablic.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
grba občine ne vsebujejo registrske tablice za vozila za
izvoz, vozila policije, vozila tujih konzularnih in diplomatskih
predstavništev in preizkusne tablice.
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3. člen
(registracijska območja)
(1) V Republiki Sloveniji so naslednja registracijska območja:
1. Celje: za območje upravnih enot Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah,
Velenje in Žalec;
2. Koper: za območje upravnih enot Izola, Koper, Piran,
Sežana in Ilirska Bistrica;
3. Kranj: za območje upravnih enot Jesenice, Kranj,
Radovljica, Škofja Loka in Tržič;
4. Krško: za območje upravnih enot Brežice, Krško in
Sevnica;
5. Ljubljana: za območje upravnih enot Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana, Logatec,
Ribnica, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje ob Savi in Cerknica;
6. Maribor: za območje upravnih enot Lenart, Maribor,
Ormož, Pesnica, Ptuj, Ruše in Slovenska Bistrica;
7. Murska Sobota: za območje upravnih enot Gornja
Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota;
8. Nova Gorica: za območje upravnih enot Ajdovščina,
Idrija, Nova Gorica in Tolmin;
9. Novo mesto: za območje upravnih enot Črnomelj,
Metlika, Novo mesto in Trebnje;
10. Postojna: za območje upravne enote Postojna;
11. Slovenj Gradec: za območje upravnih enot Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj
Gradec.
(2) Oznake registracijskih območij, ki se uporabljajo na
registrskih in preizkusnih tablicah, so navedene v seznamu
oznak registracijskih območij, ki je kot priloga št. 1 sestavni
del tega pravilnika (preglednica št. 1).
4. člen
(registrska označba)
(1) Registrska označba na registrski tablici dimenzije
180 x 180 mm je sestavljena iz kombinacije štirih črk in
številk, na registrski tablici dimenzije 150 x 110 mm pa je
sestavljena iz kombinacije štirih ali petih črk in številk. Na
registrskih tablicah ostalih dimenzij je registrska označba
sestavljena iz kombinacije petih črk in številk.
(2) Pri kombinacijah črk in številk je v neposredni povezavi prepovedana uporaba črke »I« in številke »1«, črke
»B« in številke »8« ter črke »G« in številke »6«. Črka »O« se
zapiše kot številka »0«. Registrska označba je sestavljena iz
črk slovenske abecede, razen črk Č, Š, Ž.
(3) Registrska označba iz petih znakov sme vsebovati
naslednje kombinacije:
– številka, številka, številka, črka, črka,
– črka, črka, številka, številka, številka,
– številka, številka, črka, črka, črka.
(4) Registrska označba iz štirih znakov sme vsebovati
naslednje kombinacije:
– številka, številka, črka, črka,
– črka, črka, številka, številka.
5. člen
(registrske tablice z izbranim delom označbe)
(1) Izbrani del označbe sme vsebovati najmanj tri in
največ šest črk ali kombinacije črk in številk, od tega najmanj
eno črko. Izbrani del označbe lahko vsebuje največ en pomišljaj na kateremkoli delu.
(2) Izbrani del označbe, ki vsebuje pet znakov, ne sme
vsebovati naslednjih kombinacij:
– črka, številka, številka, številka, številka,
– številka, številka, številka, številka, črka,
– črka, številka, številka, številka, črka,
– številka, številka, številka, črka, črka,
– črka, črka, številka, številka, številka,
– številka, številka, črka, črka, črka.
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(3) Izbrani del označbe, ki vsebuje štiri znake, ne sme
vsebovati naslednjih kombinacij:
– črka, številka, številka, številka,
– črka, številka, številka, črka,
– številka, številka, številka, črka,
– številka, številka, črka, črka,
– črka, črka, številka, številka.
(4) Izbrani del označbe ne sme vsebovati kratic državnih organov, določenih tujih predstavništev in mednarodnih
organizacij.
(5) Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega
člena sme izbrani del označbe registrske tablice vsebovati
tudi črke X, Y in W.
6. člen
(mere in material registrskih tablic)
(1) Mere registrskih tablic za vsa vozila kategorij M, N,
O, L, T, C in R, registrirana v Republiki Sloveniji, in preizkusnih registrskih tablic so določene v preglednicah št. 2 in 3,
ki sta kot priloga št. 2 sestavni del tega pravilnika.
(2) Vse registrske tablice, razen preizkusnih samolepilnih registrskih tablic, so izdelane iz aluminijaste pločevine
debeline 1,00 mm. Del vsebine registrske tablice je pred
vtisom registracijskih označb že natisnjen na retroodsevni
foliji, ki v večplastni strukturi poleg »evropskega loga«, grba
občine in obrobne črte vsebuje tudi zaščitna elementa, in
sicer varnostno oznako »RS« in virtualno varnostno oznako,
ki sta vidna le pod določenim kotom. Virtualne varnostne
oznake pa ne vsebujejo registrske tablice vozila za izvoz in
samolepilne preizkusne tablice.
(3) Natančnejša specifikacija materiala, iz katerega je
izdelana registrska tablica, njene mehanske in kemične lastnosti ter barva in zaščitni elementi registrske tablice se določijo s specifikacijami Ministrstva za notranje zadeve, ki jih
ministrstvo izroči izbranemu proizvajalcu registrskih tablic.
7. člen
(označevanje in pritrditev registrskih tablic)
(1) Vse registrske tablice, razen samolepilnih preizkusnih tablic, označi proizvajalec tako, da na prednji strani
registrske tablice odtisne serijsko številko posamezne registrske tablice, ki je sestavljena iz znaka »SLO« in kombinacije
desetih številk.
(2) Registrske tablice in preizkusne tablice, razen tablic
za vozila kategorij L, O, T, C in R, so pritrjene na prednji
in zadnji strani vozila. Tablice, ki so pritrjene na vozilo, ne
smejo biti upognjene ali kako drugače deformirane. Pritrjene
morajo biti na način in na mestu, ki ga je za ta namen predvidel proizvajalec vozila, tako, da so nezakrite, dobro vidne,
lahko berljive in ne smejo biti dodatno prevlečene ali prekrite
s kakršnokoli snovjo. Tablice morajo biti čvrsto pritrjene na
vozilo, da ne morejo odpasti z njega.
(3) Splošno stanje registrskih tablic se vsakokrat preveri v postopku identifikacije vozila na rednem tehničnem
pregledu.
8. člen
(vrste, vsebina in oblika registrskih tablic)
(1) Vozila, registrirana v Republiki Sloveniji, so označena z registrskimi tablicami za:
1. registrirano vozilo;
2. vozila za izvoz;
3. vozila policije;
4. vozila tujih konzularnih in diplomatskih predstavništev;
5. preizkušnjo.
(2) Nabor znakov za kombinacijo črk in številk je oblikovan tako, da omogoča optimalno razporeditev registrske
označbe.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Vsebina in oblika registrske tablice za posamezne
kategorije vozil sta določeni na risbah od št. 1 do 19, ki so kot
priloga št. 3 sestavni del tega pravilnika. Za vozila, pri katerih
na zadnji strani ni dovolj prostora za pritrditev registrske tablice 520 x 120 mm, se izda registrska tablica dimenzij 340 x
220 mm, ki je določena na risbah št. 2, 6, 10 in 17. Pritrjena
je lahko le na zadnji strani vozila.
9. člen
(registrska tablica vozila za izvoz)
(1) Registrska tablica za začasno registrirana vozila, ki
jih tujec po končanem bivanju odpelje iz Republike Slovenije,
vozila, kupljena v Republiki Sloveniji, ki bodo registrirana v
drugi državi, in vozila, ki bodo po končani predelavi oziroma
dodelavi odpeljana iz Republike Slovenije, je rumene barve,
na njej pa je s predpisanimi črnimi znaki označena registrska
označba vozila.
(2) Na registrski tablici vozila za izvoz sta za registrsko
oznako na črni nalepki z rumenimi številkami označena mesec in leto, ko poteče veljavnost prometnega dovoljenja tako
registriranega vozila (risbe št. 5, 6, 7 in 8).
10. člen
(registrska tablica za vozila policije)
(1) Registrska tablica za vozila policije je bele barve, na
njej pa je predpisani »evropski logo« in z modro barvo vpisana črka »P« ter registrska označba vozila, ki je sestavljena
iz kombinacije številk ali črk in številk. Za drugim znakom
registrske označbe je pomišljaj, za črko »P« pa je simbol
uniformirane policije Republike Slovenije.
(2) Vsebina in oblika registrskih tablic za vozila iz prejšnjega odstavka sta prikazani na risbah št. 9, 10, 11 in 12.
(3) Motorna in priklopna vozila policije, ki se označijo z
registrskimi tablicami v skladu s tem členom pravilnika, določi
generalni direktor policije.
11. člen
(preizkusna registrska tablica)
(1) Kovinska in samolepilna preizkusna tablica za vozila je bele barve, na njej pa je za oznako registracijskega
območja napis »PR« (preizkušnja) črne barve na rdečem
polju in registrska označba vozila. Črke in številke, iz katerih
je sestavljena registrska označba, so črne barve.
(2) Vsebina in oblika preizkusne tablice za vozila sta
določeni na risbah št. 13, 14 in 15.
12. člen
(registrska tablica za vozila določenih tujih predstavništev)
(1) Registrska tablica za vozila diplomatskih in konzularnih predstavništev, razen konzularnih predstavništev, ki
jih vodijo častni konzularni funkcionarji, in predstavništev
mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ter tujcev, zaposlenih v teh predstavništvih, vsebuje:
– »evropski logo« z mednarodno oznako Republike
Slovenije,
– na drugem mestu je oznaka dejavnosti predstavništva
oziroma statusa oseb v teh predstavništvih,
– na tretjem mestu je številčna oznaka države, iz katere
je predstavništvo, akreditirano v Republiki Sloveniji,
– na četrtem mestu je registrska številka vozila.
(2) Črkovne oznake dejavnosti predstavništva oziroma
statusa oseb v teh predstavništvih, ki so zelene barve, so
naslednje:
»CMD« – za največ dve vozili v lasti diplomatskega
predstavništva ali predstavništva mednarodne organizacije
v Republiki Sloveniji, ki ju uporablja vodja diplomatskega
predstavništva ali predstavništva mednarodne organizacije;
»CD« – za ostala vozila v lasti diplomatskega predstavništva ali predstavništva mednarodne organizacije v Republiki Sloveniji in njihovega osebja, ki ima diplomatski status;
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»CC« – za vozila v lasti konzularnega predstavništva ali
konzularnega funkcionarja;
»M« – za vozila, katerih lastniki so tujci, ki so zaposleni kot administrativno tehnično osebje v diplomatskem ali
konzularnem predstavništvu in predstavništvu mednarodne
organizacije v Republiki Sloveniji.
(3) Oblika in vsebina registrskih tablic iz prvega odstavka tega člena sta določeni na risbah št. 16, 17, 18 in 19.
Osnovna barva registrskih tablic je bela, črkovna oznaka
dejavnosti predstavništva oziroma statusa oseb v teh predstavništvih je zelena, številčna oznaka države, iz katere je
predstavništvo, in registrska oznaka vozila pa sta črni.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(izdaja registrske tablice v primeru pogrešitve, uničenja ali
obrabe)
Na zahtevo lastnika vozila se zaradi pogrešitve, uničenja oziroma obrabe registrskih tablic, izdanih na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS,
št. 30/98, 33/00 – odl. US, 39/00 – popr. odl. US, 61/00,
100/00 – odl. US, 21/02 in 67/02), izdajo registrske tablice z
enako registrsko oznako v skladu z 2. členom tega pravilnika.
V primeru pogrešitve, uničenja oziroma obrabe ene registrske tablice, se z enako vsebino in obliko izdajo preostale
registrske tablice, ki so izdane za isto vozilo.

Št. 007-130/2006
Ljubljana, dne 26. julija 2006
EVA 2006-1711-0021
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

Preglednica št. 1
Seznam oznak registracijskih obmoþij

3. Kranj
4. Krško
5. Ljubljana
6. Maribor
7. Murska Sobota
8. Nova Gorica

Priloga

Stran

8941

14. člen
(izbrani del označbe registrske tablice)
Ne glede na določbo 5. člena tega pravilnika izbrani
del označbe registrske tablice ne sme vsebovati oznak in
označb registrskih tablic, izdanih na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 –
odl. US, 39/00 – popr. odl. US, 61/00, 100/00 – odl. US,
21/02 in 67/02).
15. člen
(uveljavitev)
(1) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
šest mesecev po sklenitvi pogodbe o izdelavi in dobavi registrskih tablic za motorna in priklopna vozila.
(2) Do začetka uporabe tega pravilnika se uporabljajo
določbe Pravilnika o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 29/04) in Pravilnika o delnem
prenehanju uporabe pravilnika o registrskih tablicah motornih
in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 6/06).

Priloga št. 1

1. Celje
2. Koper
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CE
KP
KR
KK
LJ
MB
MS

9. Novo mesto

GO
NM

10. Postojna

PO

11. Slovenj Gradec

SG

Stran
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Priloga št. 3

1. REGISTRSKE TABLICE ZA REGISTRIRANO VOZILO V RS

RISBA ŠT. 1: Registrska tablica dimenzije 520 X 120 mm

RISBA ŠT. 2: Registrska tablica
dimenzije 340 X 220 mm

RISBA ŠT. 3:
Registrska tablica dimenzije
180 X 180 mm

RISBA ŠT. 4:
Registrska tablica
dimenzije 150 X 110 mm

Stran
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2. REGISTRSKE TABLICE VOZIL NAMENJENIH ZA IZVOZ

RISBA ŠT. 5: Registrska tablica dimenzije 520 X 120 mm

RISBA ŠT. 6: Registrska tablica
dimenzije 340 X 220 mm

RISBA ŠT. 7: Registrska tablica
dimenzije 180 X 180 mm

RISBA ŠT. 8:
Registrska tablica
dimenzije 150 X 110 mm
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3. REGISTRSKE TABLICE VOZIL POLICIJE

RISBA ŠT. 9: Registrska tablica dimenzije 520 X 120 mm

RISBA ŠT. 10: Registrska tablica
dimenzije 340 X 220 mm

RISBA ŠT. 11: Registrska
tablica dimenzije 180 X 180 mm

RISBA ŠT. 12:
Registrska tablica
dimenzije 150 X 110 mm

Stran
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4. PREIZKUSNE REGISTRSKE TABLICE VOZIL V RS

RISBA ŠT. 13: Registrska tablica dimenzije 520 X 120 mm (kovinske)

RISBA ŠT. 14: Registrska tablica dimenzije 450 X 100 mm (samolepilne)

RISBA ŠT. 15:
Registrska tablica dimenzije
150 X 110 mm (samolepilne ali
kovinske)
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5. REGISTRSKE TABLICE VOZIL TUJIH PREDSTAVNIŠTEV

RISBA ŠT. 16: Registrska tablica dimenzije 520 X 120 mm

RISBA ŠT. 17: Registrska tablica
dimenzije 340 X 220 mm

RISBA ŠT. 18: Registrska
tablica dimenzije 180 X 180 mm

RISBA ŠT. 19:
Registrska tablica
dimenzije 150 X 110 mm

Stran

8948 /
3638.
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Odločba o podelitvi statusa društva v javnem
interesu na področju kulture

Na podlagi 56. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 22/00
– ZJS in 96/02 – ZUJIK), 80. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in
5. člena Pravilnika o društvih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture (Uradni list RS, št. 64/99, 65/02 –
odl. US), v zvezi s 141. in 142. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02)
izdaja minister za kulturo naslednjo

odločbo
Zvezi društev Slovenskih likovnih umetnikov, Komenskega ulica 8, 1000 Ljubljana, se podeli status društva, ki
deluje v javnem interesu na področju kulture.
Stroškov postopka ni.
Društvo se s 1. 8. 2006 ponovno vpiše v register društev, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.
Št. 026-37/99
Ljubljana, dne 21. julija 2006
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo

3639.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja

Na podlagi četrtega odstavka 49. člena, šestega odstavka 93. člena in tretjega odstavka 286. člena Zakona o
izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 44/06 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o opravljanju službe izvršitelja
1. člen
V Pravilniku o opravljanju službe izvršitelja (Uradni list
RS, št. 18/03) se v 4. členu v tretji alineji besedi »ime, priimek« ter besedilo »ime in priimek« nadomestijo z besedama
»osebno ime«, v šesti alineji pa črtata vezaj in besedilo »Ministrstvo za pravosodje«.
2. člen
V 8. členu se v drugi alineji drugega odstavka črtata
vezaj in besedilo »Ministrstvo za pravosodje«, v četrti alineji
besedi »ime, priimek« nadomestita z besedama »osebno
ime«, podpičje nadomesti s piko, črta pa peta alineja.
V tretjem odstavku se v drugi alineji črtata vezaj in besedilo »Ministrstvo za pravosodje«, v četrti alineji besedilo »ime
in priimek« nadomesti z besedama »osebno ime«, v peti alineji besedi »ime, priimek« nadomestita z besedama »osebno
ime«, podpičje nadomesti s piko, črta pa šesta alineja.
3. člen
V 17. členu se v prvem odstavku za besedama »označba izvršitelj« doda beseda »ter«, besedilo »ime in priimek«
nadomesti z besedama »osebno ime«, črta pa besedilo »ter
okrajno sodišče, za območje katerega je izvršitelj imenovan«.
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4. člen
V 18. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Delovni čas določi izvršitelj samostojno, razen uradnih
ur za sprejemanje nepovabljenih strank in vročanje, ki so
določene s tem pravilnikom.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če izvršitelj dejanja izvršbe in zavarovanja opravlja ob
nedeljah ali dela prostih dnevih ter ponoči, mora upoštevati
posebne določbe tega pravilnika.«.
V sedmem odstavku se črta beseda »delovni«, za besedo »čas« se doda besedilo »trajanja uradnih ur«.
5. člen
V 20. členu se v petem odstavku za besedo »člen«
dodata besedi »tega pravilnika«.
6. člen
V 21. členu se v šestem odstavku beseda »preložitev«
nadomesti z besedo »predložitev«.
7. člen
V 29. členu se v drugem odstavku za besedo »vsebuje«
doda besedilo »zaporedno številko pisanja, datum prejema
ali sestave pisanja,«, za besedo »spisu« pa doda pika in
črta besedilo »ter datum prejema pisanja in število strani
pisanja«.
8. člen
V 32. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Če je bil ob izdaji akta o določitvi izvršitelja podan
razlog za izločitev izvršitelja ali če do izločitvenega razloga pride ali se ga ugotovi potem, ko je izvršitelj že začel z
opravljanjem izvršilnih dejanj v konkretni zadevi, izvršitelj
ne sme pričeti z opravljanjem izvršilnih dejanj oziroma mora
takoj prenehati z opravljanjem teh dejanj in predlagati svojo
izločitev.«.
9. člen
V 33. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Če je izvršitelj suspendiran ali razrešen oziroma če
pristojni organ v okviru drugih zakonskih pogojev določi drugega izvršitelja, prevzame novi izvršitelj nerešene zadeve na
podlagi odredbe pristojnega organa oziroma Zbornice izvršiteljev s prevzemnim zapisnikom in priloženim obračunom
varščin, stroškov in plačila za opravljena dejanja, evidenco in
dokumentacijo za vsako posamezno zadevo.«.
10. člen
V 37. členu se v drugem stavku za besedama »svojo
izločitev,« doda besedilo »ali ko izločitev izvršitelja predlaga
stranka,«.
11. člen
Za 38. členom se doda nov 38.a člen, ki se glasi:
»Opravila pomočnika izvršitelja v zadevah izvršbe in
zavarovanja
38.a člen
Skupaj z izvršiteljem lahko opravila izvršitelja v zadevah
izvršbe in zavarovanja iz prejšnjega člena opravlja pomočnik
izvršitelja.
Pomočnik izvršitelja lahko, po izvedbi dejanj, ki jih izvršitelj opravi v skladu z 72. in 73. členom tega pravilnika, brez
navzočnosti izvršitelja opravlja naslednja dejanja:
1. odvzem listin in registrskih označb za premičnino
(četrti odstavek 81. člena zakona);
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2. rubež premičnih stvari dolžnika (82. člen zakona);
3. cenitev zarubljenih stvari (89. člen zakona);
4. odvzem premičnih stvari dolžnika zaradi njihove izročitve dolžnikovemu dolžniku (122. člen zakona);
5. prevzem premičnih stvari dolžnikovega dolžnika
(157. člen zakona);
6. odvzem določenih premičnih stvari, ki jih je dolžnik
dolžan izročiti, in njihova izročitev upniku (214. člen zakona);
7. odvzem določene količine nadomestnih premičnih
stvari in njihova izročitev upniku (216. člen zakona);
8. prevzem v hrambo premične stvari, odstranjene iz
nepremičnine, ki bi jih bilo treba izročiti dolžniku (222. člen
zakona);
9. pomoč pri dejanjih v zvezi z obveznostjo dolžnika kaj
storiti, dopustiti ali opustiti (224.a člen zakona);
10. odvzem in izročitev premičnih stvari, ki so bile zarubljene v postopku zavarovanja denarne terjatve z zastavno
pravico na podlagi sporazuma strank pri notarju (253. člen
zakona);
11. oprava drugih dejanj, ki jih v skladu z zakonom odredi sodišče ali pristojni organ.
Prejšnji odstavek se ne uporablja v primerih, ko mora izvršitelj ravnati v skladu s 44. in 45. členom tega pravilnika.
V zadevah izvršbe in zavarovanja, ki jih pomočnik izvršitelja opravlja v skladu s prvim in drugim odstavkom tega
člena, mora pomočnik izvršitelja ravnati v skladu z določbami
tega pravilnika, ki urejajo način in postopek opravljanja zadev
izvršbe in zavarovanja.«.
12. člen
V 39. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Če izvršitelj sam ugotovi, da za izvršitev svojih nalog
potrebuje dodatna navodila, pojasnila ali odredbe pristojnega
organa, svojo zahtevo z vsemi okoliščinami zadeve takoj
sporoči pristojnemu organu. Če z opravo izvršilnih dejanj še
ni začel, je zahteva lahko pisna ali ustna, če pa je z opravo
izvršilnih dejanj že začel, je zahteva ustna, razen v primerih,
ko ustne razlaga ne more dobiti. V tem primeru odloži opravo
izvršilnih dejanj do takrat, ko lahko dobi ustno razlago.«.
Peti odstavek se črta.
Sedanji šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo peti,
šesti in sedmi odstavek.
13. člen
V 40. členu se v drugem odstavku črta beseda »lahko«,
v prvi alineji pa beseda »če« nadomesti z besedilom »v
primeru, ko«.
14. člen
V 41. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Ob nedeljah in dela prostih dnevih ter ponoči lahko
izvršitelj opravi izvršilna dejanja samo v nujnih primerih po
odredbi ali drugem aktu sodišča oziroma drugega pristojnega
organa.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»Če izvršitelj pri poskusu opravljanja izvršilnih dejanj
ugotovi, da bo izvršba uspešna samo, če bo opravil posamezna izvršilna dejanja v času iz prejšnjega odstavka, ali če je
že večkrat neuspešno poskušal opraviti posamezna izvršilna
dejanja na delovni dan, lahko od sodišča oziroma drugega
pristojnega organa zahteva izdajo odredbe ali drugega akta.
Zahtevo mora podati pisno in jo utemeljiti.«.
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
15. člen
V 42. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti
odstavek, ki se glasi:
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»Odredbo iz prejšnjega odstavka izda sodišče izvršitelju
že ob njegovi določitvi, izvršitelj pa jo lahko uporabi le v primeru, ko so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka.«.
V sedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek,
se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom
»četrtega odstavka tega člena«.
Sedanji šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in
osmi odstavek.
16. člen
V 49. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Če je udeležba upnika ali druge osebe obvezna, izvršitelj zaradi njene nenavzočnosti takoj pridobi nadaljnja ustna
navodila sodišča ali pristojnega organa. Če nadaljnjih ustnih
navodil ne more pridobiti takoj, odloži opravo izvršilnih dejanj
do takrat, ko lahko pridobi nadaljnja ustna navodila.«.
17. člen
V 50. členu se v drugem stavku drugega odstavka za
besedo »člen« dodata besedi »tega pravilnika«.
18. člen
V 52. členu se v prvem odstavku za besedo »izjemoma« dodata vejica in besedilo »brez odločbe ali posebne
odredbe sodišča oziroma drugega pristojnega organa,«.
V četrtem odstavku se za besedo »dni« dodata vejica in
besedilo »po preteku tega roka mora v nadaljnjih 8 dneh ponovno razpisati izvršilno dejanje, razen če v tem času prejme
sklep o ustavitvi izvršbe oziroma če mu upnik s pisno vlogo
sporoči, da je dolžnik svojo obveznost v celoti izpolnil«.
19. člen
V 53. členu se v petem odstavku za besedo »zanj« črta
beseda »izpolni«, za besedo »oziroma« pa doda beseda
»ne«.
20. člen
V 55. členu se v prvem odstavku za besedo »zastopnikov« doda vejica in črta beseda »ali«, za besedo »pooblaščencev« pa besedilo »ali odraslih članov gospodinjstva,«.
21. člen
V 56. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Če pristojni organ izvršitelju ne določi večkratnega
poskusa oprave dejanja, lahko izvršitelj, razen če je v zakonu ali drugem predpisu določeno drugače, opravi dejanja
tudi večkrat v enem mesecu po prvem poskusu. Če pri tem
nastanejo ovire, ki se ne dajo brez večjih težav odpraviti,
izvršitelj v skladu s tem pravilnikom v poročilu in zapisniku
navede razloge za nezmožnost oprave dejanj.«.
22. člen
V 58. členu se v drugem odstavku za besedama »teh
dejanj« doda vejica in besedilo »oziroma če v združenih
zadevah proti istemu dolžniku opravlja eno izvršilno dejanje
za več upnikov«.
V tretjem odstavku se v drugi in osmi alineji za besedo
»člen« dodata besedi »tega pravilnika«.
V četrtem odstavku se za besedo »člen« dodata besedi
»tega pravilnika«.
23. člen
V 60. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»Če je izvršitelj opravil v združenih zadevah izvršilna
dejanja proti istemu dolžniku za več izvršilnih zadev, mora
v roku iz prejšnjega odstavka posredovati skupno pisno
poročilo.«.
Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
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24. člen
V 61. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»V primeru iz drugega odstavka prejšnjega člena izda
izvršitelj skupni obračun.«.
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V sedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedo »člena« dodata besedi »tega pravilnika«,
za besedo »izvršitelj« pa dodata vejica in besedilo »datum
plačila varščine, datum prejema potrdila o plačilu varščine«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»V postopkih sodne izvršbe in zavarovanja mora obračun poleg podatkov iz tega člena vsebovati tudi pouk, da
lahko upnik v osmih dneh od prejema obračuna, če z njim
ne soglaša, pri izvršitelju vloži zahtevo, da o obračunu odloči
sodišče ter opozorilo, da bo obračun v nasprotnem primeru
predstavljal izvršilni naslov za izterjavo v njem določenega
zneska plačila.«.
25. člen
V 62. členu se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Vročitev in dokončnost obračuna ter poplačilo izvršitelja«.
Prvi odstavek se črta.
Sedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek
postanejo prvi, drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
26. člen
V 63. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Če je v postopku sodne izvršbe v posamezni zadevi
potrebno poplačati samo enega upnika in ni treba odločati o
resničnosti izjave iz prvega odstavka 96. člena zakona, opravi poplačilo izvršitelj najkasneje v osmih dneh od dokončnosti
obračuna terjatve z obvestilom o delitvi kupnine oziroma od
prejema pravnomočnega sklepa sodišča.«.
V četrtem odstavku se beseda »Poplačilo« nadomesti z
besedilom »Obračun terjatve in delitev kupnine za«.
V petem odstavku se beseda »zapisniku« nadomesti z
besedama »obračunu terjatve«.
Šesti odstavek se črta.
Sedanji sedmi in osmi odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Morebitni preostali denarni znesek, pridobljen v tej
zadevi, izvršitelj na podlagi dokončnega obračuna terjatve
oziroma pravnomočnega sklepa sodišča izroči dolžniku oziroma zanj položi pri sodišču.«.
27. člen
V 64. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Če je v postopku sodne izvršbe treba poplačati več
upnikov (98. člen zakona), in ni potrebno odločati o resničnosti izjave iz prvega odstavka 96. člena zakona, opravi
poplačilo izvršitelj najpozneje v osmih dneh od dokončnosti
obračuna terjatve z obvestilom o delitvi kupnine oziroma od
prejema pravnomočnega sklepa sodišča.«.
V tretjem odstavku se za besedama »šele po« doda besedilo »dokončnosti obračuna terjatve oziroma po«, besedilo
»sklepa o poplačilu« pa nadomesti z besedilom »pravnomočnega sklepa sodišča«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za obračun terjatev upnikov, delitev kupnine, poplačilo
upnikov in druga vprašanja se pri poplačilu po tem členu
smiselno uporabljajo četrti do osmi odstavek prejšnjega člena.«.
Peti, šesti in sedmi odstavek se črtajo.
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28. člen
V 73. členu se za besedo »pravilnika« dodata vejica in
besedilo »če so navzoče«, za besedo »členom« pa dodata
besedi »tega pravilnika«.
29. člen
V 77. členu se v drugem odstavku za besedo »zahteva« doda besedilo »na način iz četrtega in petega odstavka
39. člena tega pravilnika«.
30. člen
V 81. členu se v prvem odstavku za besedo »terjatve«
doda besedilo »oceni, ali bi se z nadaljnjimi rubeži in prodajo
lahko dobila višja kupnina kakor znašajo stroški izvršbe«,
besedi »enega leta« pa nadomestita z besedama »treh mesecev«.
Drugi odstavek se črta.
V sedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo »Ugotovljena dejstva in« nadomesti z
besedilom »Ugotovitve, oceno ter«, besedilo »prvega in drugega« nadomesti z besedo »prejšnjega«, črtata pa besedi
»tega člena«.
Sedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
Sedanji šesti odstavek, ki postane peti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»Če upnik v roku iz prvega odstavka tega člena ne predlaga ponovnega rubeža, ali če rubež, predlagan do poteka
roka iz prvega odstavka tega člena, ni uspešen, ker izvršitelj
ni našel stvari, ki so lahko predmet izvršbe ali zavarovanja
oziroma ker zarubljene stvari niso zadostovale za poplačilo
ali zavarovanje upnikove terjatve, izvršitelj preneha z opravljanjem rubežev in v roku iz prvega odstavka 60. člena tega
pravilnika sodišču ali pristojnemu organu ter upniku pošlje
pisno poročilo o opravi izvršilnih dejanj.«.
31. člen
V 82. členu se za prvim odstavkom dodata nov drugi in
tretji odstavek, ki se glasita:
»V zapisniku o rubežu in cenitvi izvršitelj določi tudi
način in rok prodaje zarubljenih stvari. Če izvršitelj kot način
prodaje določi prodajo stvari na javni dražbi, v zapisniku
določi datum in kraj javne dražbe.
V primeru iz drugega odstavka 81. člena zakona način
in datum prodaje stvari določi in zabeleži v rubežnem zapisniku izvršitelj takoj po prejemu sklepa o prodaji stvari. Izvršitelj
stranke o načinu in datumu prodaje stvari obvesti s posebnim
obvestilom, ki ga strankam vroči v skladu s prvim odstavkom
50. člena tega pravilnika.«.
Sedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo
četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
32. člen
V 85. členu se v drugem odstavku za besedo »člen«
dodata besedi »tega pravilnika«.
33. člen
V 86. členu se v prvem odstavku na koncu doda nov
drugi stavek, ki se glasi:
»Upnik in dolžnik sta o načinu in roku prodaje, pri prodaji na javni dražbi pa tudi o kraju in dnevu prodaje, obveščena
z vročitvijo zapisnika o rubežu in cenitvi, druge osebe pa
izvršitelj obvesti s posebnim obvestilom.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Stvari, ki so v hrambi pri dolžniku, upniku ali pri kom
drugem, mora izvršitelj pravočasno prevzeti in jih odpeljati na
kraj, kjer bo potekala prodaja stvari.«.
V tretjem odstavku se za besedo »člen« dodata besedi
»tega pravilnika«.
V sedmem odstavku se za besedilom »šesti odstavek
97. člena« dodata besedi »tega pravilnika«.
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34. člen
V 89. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Če je izvršitelj določil, da se stvari prodajo na javni
dražbi, razglasi javno dražbo z oklicem na sodni deski in na
spletni strani sodišča oziroma na oglasni deski in na spletni
strani drugega pristojnega organa, ki je izdal akt o določitvi.
Izvršitelj mora zahtevati objavo oklica javne dražbe tudi v uradnem registru, če se v njem vodijo podatki o oklicanih javnih
dražbah. Na predlog upnika ali dolžnika lahko izvršitelj objavi
oklic javne dražbe na stroške predlagatelja tudi v sredstvih
javnega obveščanja.«.
35. člen
V 90. členu se 3. točka črta.
Sedanja 4. točka postane 3. točka.
V sedanji 5. točki, ki postane 4. točka, se pika nadomesti s podpičjem.
Doda se nova 5. točka, ki se glasi:
»5. v prostoru in kraju, kjer se zarubljene stvari nahajajo, če jih zaradi njihove količine, kakovosti ali drugih lastnosti
ni mogoče fizično odstraniti in odpeljati na drug kraj oziroma
v drug prostor.«.
36. člen
V 94. členu se v četrtem odstavku za besedo »ponudniku« dodata vejica in besedilo »če v to privoli upnik s
podpisom na zapisniku o dražbi«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če upnik na dražbi ni navzoč, lahko izvršitelj stvar
takoj proda naslednjemu najboljšemu ponudniku, če njegova
ponudba ni nižja od 50% vrednosti najboljše ponudbe, vendar višja od izklicne cene, sicer izvršitelj na istem dražbenem
naroku stvar ponudi v draženje. Pri ponovnem draženju
najboljši ponudnik ne sme sodelovati.«.
37. člen
V 96. členu se v prvi alineji besedi »ime, priimek« nadomestita z besedama »osebno ime«.
V šesti alineji se besedi »imena, priimke« nadomestita
z besedama »osebna imena«, besedi »ime, priimek« nadomestita z besedama »osebno ime«, za besedo »kupca«
pa dodata vejica in besedilo »privolitev upnika iz četrtega
odstavka 94. člena tega pravilnika«.
38. člen
V 106. členu se v tretjem odstavku pred besedo »hišno«
doda besedilo »številko in druge označbe stanovanja,«, za
besedo »lego« pa doda beseda »ime«.
39. člen
V 108. členu se besedi »prodaji premoženjskih« nadomestita z besedama »prodaji premičnih«.
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Obrazci IZK št. 1, IZK št. 2, IZK št. 3, IZK št. 4, IZK št. 6,
IZV št. 1 – Obrazec evidence zadev, ki jih prejme v izvršitev
od sodišča, IZV št. 2 – Obrazec evidence zadev, ki jih prejme
v izvršitev od drugih pristojnih organov, IZV št. 3 – Ovitek
spisa, IZV št. 4 – popis spisa, IZV št. 7, IZV št. 8 – Zapisnik
o rubežu nepremičnin, IVRO – št. 1: Obvestilo pri navadnem
vročanju po 141. členu ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ in IVRO
– št. 3: Obvestilo pri osebnem vročanju po 3. in 4. odstavku
142. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ, se nadomestijo z
novimi obrazci IZK št. 1, IZK št. 2, IZK št. 3, IZK št. 4, IZK
št. 6, IZV št. 1 – Obrazec evidence zadev, ki jih prejme v
izvršitev od sodišča, IZV št. 2 – Obrazec evidence zadev,
ki jih prejme v izvršitev od drugih pristojnih organov, IZV št.
3 – Ovitek spisa, IZV št. 4 – popis spisa, IZV št. 7, IZV št. 8
– Zapisnik o rubežu nepremičnin, IVRO – št. 1: Obvestilo pri
navadnem vročanju po 141. členu ZPP v zvezi s 15. členom
ZIZ in IVRO – št. 3: Obvestilo pri osebnem vročanju po 3. in
4. odstavku 142. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ, ki so
sestavni del tega pravilnika.
41. člen
Izkaznice, priponke in napisne table s spremenjeno vsebino po tem pravilniku morajo biti izdane oziroma izdelane in
obešene v treh mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
42. člen
Do 1. oktobra 2006 izvršitelji uporabljajo obrazce, ki so
veljali pred uveljavitvijo tega pravilnika.
43. člen
7. člen tega pravilnika se ne uporablja za popis spisov,
ki so jih prejeli izvršitelji do 1. oktobra 2006.
44. člen
31. člen tega pravilnika, določba o obveščenosti upnika
in dolžnika ter drugih oseb o načinu in roku prodaje iz prvega
odstavka 86. člena pravilnika ter 38. člen tega pravilnika se
začnejo uporabljati 1. oktobra 2006.
45. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-121/2006
Ljubljana, dne 28. julija 2006
EVA 2005-2011-0057
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje
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(OBRAZEC - IZK št. 1)

URADNA IZKAZNICA
IZVRŠITELJA
EVID. ŠT.

FOTO
f

IZVRŠITELJ
IME
PRIIMEK
SEDEŽ

Datum izdaje:
Tekoþa št.:

Podpis ministra
M.P.

(OBRAZEC - IZK št. 2)

URADNA IZKAZNICA
NAMESTNIKA
IZVRŠITELJA
EVID. ŠT.

FOTO
f

NAMESTNIK IZVRŠITELJA
IME
PRIIMEK
SEDEŽ
Zaposlen pri izvršitelju: ime in priimek

Datum izdaje:
Tekoþa št.:

Podpis ministra
M.P.

(OBRAZEC - IZK št. 3)

Št. prip.

IZVRŠITELJ
IME, PRIIMEK IN SEDEŽ

Priloga
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Št. prip.

NAMESTNIK IZVRŠITELJA
IME, PRIIMEK IN SEDEŽ
Zaposlen pri izvršitelju IME IN PRIIMEK,

(OBRAZEC - IZK št. 6)

IZVRŠITELJ
IME IN PRIIMEK
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1

2

3

4

Številka
spisa
pri
izvršitelju

5

Ime, priimek
in
prebivališþe
oziroma ime
in sedež
dolžnika

6

Ime, priimek
in
prebivališþe
oziroma ime
in sedež
upnika

7

Vrsta
izvršilnega
dejanja, ki
ga je treba
opraviti

8

Opravljena
izvršilna
dejanja in
datumi
njihove
oprave

9

Datum
pravnomoþnosti
sklepa
o izvršbi ali
zavarovanju

10

Sredstvo
in
predmet
izvršbe
oziroma
zavarovanja

11

Znesek, ki
ga je
zahteval
izvršitelj

Varšþina

12

13

Znesek, ki Dejansko
ga je
vplaþani
doloþilo
znesek
sodišþe

14

Višina
izterjanega
denarnega
zneska in
naþin
pridobitve
denarnih
zneskov

15

Datum
oddaje
poroþila
izvršitelja

16

Višina
plaþila,
doloþena z
obraþunom
izvršitelja
ali sklepom
sodišþa

17

Opombe
(npr.
odlog
izvršbe,
prekinitev
postopka,
obroþno
odplaþevanje,
itd.)

Št.

Zap. Datum Pristojno
št.
in št.
sodišþe in
akta o št. zadeve
doloþit pri
vi
sodišþu
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1

2

Zap. Datum
št.
in
številka
akta o
doloþitvi

3

Ime in
sedež
pristojnega
organa ter
številka
zadeve pri
organu

4

Številka
spisa
pri
izvršitelju

5

Ime,
priimek
in
prebivališþe
oziroma
ime
in sedež
dolžnika

6

Ime,
priimek
in
prebivališþe
oziroma
ime
in sedež
upnika

7

Vrsta
Izvršilnega
in drugega
dejanja, ki
ga je treba
opraviti

8

Opravljena
izvršilna
in druga
dejanja in
datumi
njihove
oprave

9

Sredstvo
in
predmet
izvršbe
oziroma
zavarovanja

10

Višina
izterjanega
denarnega
zneska in
naþin
pridobitve
denarnih
zneskov

11

Datum
oddaje
poroþila
izvršitelja

(OBRAZEC IZV št. 2 – Obrazec evidence zadev, ki jih prejme v izvršitev od drugih pristojnih organov)

12

Znesek
plaþila za
delo in
stroške
izvršitelja

13

Opombe
(npr.
odlog
izvršbe,
prekinitev
postopka,
obroþno
odplaþevanje,
itd.)
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(OBRAZEC IZV št. 3 – Ovitek spisa)
IME IZVRŠITELJA: ________________________________________________________
IME SODIŠýA, KI VODI POSTOPEK IZVRŠBE ALI ZAVAROVANJA, OZIROMA DRUGEGA
PRISTOJNEGA ORGANA:
___________________________________________________________________________

Številka zadeve, ki se vodi pri sodišþu oziroma pristojnem organu: _________

Oznaþba spisa:

____

ZADEVA
IZVRŠBE/
ZAVAROVANJA
Dolžnik: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Upnik: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Zaradi oprave dejanja izvršbe in zavarovanja: ______________________________________
(izvršilno sredstvo in predmet)

___________________________________________________________________________
Zaradi _____________________________________________________________________
(terjatev/ druga dejanja)

IZVRŠILNA
DEJANJA

Oznaþba spisa __________/____

ROKI

Uradni list Republike Slovenije
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(OBRAZEC IZV št. 4 - popis spisa)
Oznaþba spisa _______/_____

POPIS SPISA
Zap. Dan, ko je bilo
Kratka oznaþba vsebine
št.
pisanje
sprejeto ali
sestavljeno pri
izvršitelju

1

2

3

Listovne
številke

4

Število
prilog,
kratka
oznaþba
prilog
ter kraj
hrambe
prilog,
þe niso
priložene
spisu
5

Opombe

6
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(OBRAZEC IZV št. 7)
Oznaþba spisa: _____/_____

RUBEŽNI IN CENILNI ZAPISNIK
1. Izvršitelj __________________________________ je dne ________ s priþetkom ob
(ime, priimek in sedež)

_____ uri v zadevi _______________________________________________________
(opr. št. zadeve, ime in sedež pristojnega organa, ki je izdal akt o doloþitvi)

zoper dolžnika __________________________________________________________
(ime, priimek, naslov oz. ime in sedež)

za upnika ______________________________________________________________
(ime, priimek, naslov oz. ime in sedež)

v kraju ______________________ pri dolžniku / upniku / tretji osebi (ustrezno oznaþi)
(hišna št., ulica in kraj)

ob prisotnosti:
Ime in priimek

status

1.
2.
3.
v
- stanovanju
- poslovnem prostoru
- sedežu pravne osebe
- drugo

opravil rubež in cenitev stvari za plaþilo terjatve

SIT in

izvršilnih stroškov

SIT

skupaj

SIT

2. Bistvena dogajanja pri opravi dejanja: ______________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Zap.
št.

SKUPAJ

3

HRAMBA

(kraj in oseba, pri kateri se stvar
hrani ter datum prevzetja stvari)

4

PRAVICE IN BREMENA

(oznaþba pravice, ime, priimek in
naslov oz. ime in sedež oseb po
2. odst. 76. þlena pravilnika)

Št.

SKUPAJ

SODNI
CENILEC
B

2

1
IZVRŠITELJ
A

OCENJENA VREDNOST V
SIT

KRATEK OPIS ALI NAZIV
STVARI

3. Seznam stvari z ocenjeno vrednostjo:
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4. Z opravo dejanja je izvršitelj zakljuþil ob _____ uri.
5. Zaradi plaþila v višini ______________ SIT je izvršitelj izdal pobotnico št. ____
osebi ______________________________________________________________.
(ime, priimek, prebivališþe)

6. Izvršitelj je v skladu z þetrtim odstavkom 76. þlena obvestil naslednje osebe:
(v primeru, da je bilo obvestilo ustno, se obvešþena oseba podpiše na mestu, kjer je
navedena)
____________________________
____________________________
____________________________
7. Naþin prodaje:
- javna dražba
- prodaja z neposredno pogodbo
- prodaja prek komisionarja.
8. Opombe in drugi zaznamki izvršitelja

PEýAT IN PODPIS IZVRŠITELJA
Navodilo: v opombe in druge zaznamke izvršitelj vpisuje predvsem:
- izjave strank in udeležencev v postopku;
- rubeže na podlagi poznejših sklepov o izvršbi;
- opozorilo in ugotovitve po 81. þlenu pravilnika.
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PODATKI, POTREBNI ZA VPIS V URADNI REGISTER ZARUBLJENIH
PREMIýNIN IN ZASTAVNIH PRAVIC*
* izvršitelj izpolni to rubriko samo v primeru, þe se zarubljena stvar vpisuje v uradni register zarubljenih
premiþnin in zastavnih pravic (tretji odstavek 81. þlena ZIZ) ter jo pošlje samo organu, ki vodi uradni register

Datum: ___________
1. Podatki o upniku
a) Ime, priimek in prebivališþe oz. ime in sedež (ulica, hišna št., kraj, poštna št., država):
___________________________________________________________________________
b) Enotna matiþna številka in rojstni datum oz. matiþna in davþna št., þe gre za pravno osebo:
___________________________________________________________________________
c) Državljanstvo upnika, þe je tujec:________________
2. Podatki o dolžniku
a) Ime, priimek in prebivališþe oz. ime in sedež (ulica, hišna št., kraj, poštna št., država):
___________________________________________________________________________
b) Enotna matiþna številka in rojstni datum oz. matiþna in davþna št., þe gre za pravno osebo:
___________________________________________________________________________
c) Državljanstvo dolžnika, þe je tujec:________________
3. Predpisani enoliþni identifikacijski znaki zarubljenih predmetov
a) _________________________________________________________________________
b) _________________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________________
d) _________________________________________________________________________
4. Navedbe po petem odstavku 82. þlena pravilnika
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Opombe
___________________________________________________________________________
PEýAT IN PODPIS IZVRŠITELJA
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Uradni list Republike Slovenije

(OBRAZEC IZV št. 8 – Zapisnik o rubežu nepremiþnin)
Oznaþba spisa: _____/_____

ZAPISNIK

O RUBEŽU NEPREMIýNIN

1. Izvršitelj __________________________________ je dne ________ s priþetkom ob
(ime, priimek in sedež)

_____ uri v zadevi _______________________________________________________
(opr. št. zadeve, ime in sedež pristojnega organa, ki je izdal akt o doloþitvi)

zoper dolžnika __________________________________________________________
(ime, priimek, naslov oz. ime in sedež)

za upnika ______________________________________________________________
(ime, priimek, naslov oz. ime in sedež)

v kraju ______________________ pri dolžniku / upniku / tretji osebi (ustrezno oznaþi)
(hišna št., ulica in kraj)

ob prisotnosti:
Ime in priimek

status

1.
2.
3.
Opravil rubež nepremiþnin
Opis nepremiþnine (izvršitelj vpiše številko in druge oznaþbe stanovanja, hišno številko,
ulico, kraj, lego, ime, meje, površino, katastrsko obþino ter druge podatke, potrebne za
identifikacijo nepremiþnine):

Uradni list Republike Slovenije
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2. Z opravo dejanja je izvršitelj zakljuþil ob _____ uri.
3. Opombe in drugi zaznamki izvršitelja

Navodilo: v opombe in druge zaznamke izvršitelj vpisuje predvsem:
- izjave strank in udeležencev v postopku;
- rubeže na podlagi poznejših sklepov o izvršbi ali zavarovanju oz. drugih aktov;
- oznaþba pravice ter ime, priimek in naslov oz. ime in sedež oseb po drugem odstavku 76. þlena
pravilnika;
- druge zaznamke.
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(OBRAZEC IVRO - št. 1: Obvestilo pri navadnem vroþanju po 141. þlenu ZPP v zvezi s 15. þlenom ZIZ)

............................................................................................
(ime, priimek in naslov naslovnika)

Obvešþamo vas, da vam je izvršitelj poskušal vroþiti pisanje ......................................................,
(vsebina pisanja)

..............................................................................................., opr.št. .........................................
(ime in sedež izvršitelja, sodišþa ali drugega organa, ki je izdal pisanje )

..............................................................................................., oznaþba spisa izvršitelja .............
(ime in sedež izvršitelja, ki je vroþal pisanje)

Ker vas izvršitelj danes, dne ......................... ni našel na navedenem naslovu in vam ni mogel
izroþiti pisanja, niti ga ni mogel izroþiti odraslim þlanom gospodinjstva, hišniku ali sosedu (1.
odstavek 140. þlena Zakona o pravdnem postopku, Ur.l. RS, št. 36/04 - uradno preþišþeno
besedilo), oziroma sodelavcu (2. odstavek 140. þlena Zakona o pravdnem postopku), lahko v
skladu s 1. odstavkom 141. þlena Zakona o pravdnem postopku in Pravilnikom o opravljanju
službe izvršitelja pisanje dvignete vsak dan od ponedeljka do petka od 14. do 16. ure pri
izvršitelju na naslovu .......................................................... v roku 15 dni od dne
............................... dalje. ýe pisanja v tem roku ne boste dvignili, se bo štelo, da je bila
vroþitev opravljena na dan, ko je bilo pušþeno to obvestilo, to je danes.
V ................................., dne ........................
(kraj)

(datum)

Podpis izvršitelja: .....................................

Uradni list Republike Slovenije
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(OBRAZEC IVRO - št. 3 : Obvestilo pri osebnem vroþanju po 3. in 4. odstavku 142. þlena ZPP v zvezi
s 15. þlenom ZIZ)

..........................................................................................
(ime, priimek in naslov naslovnika)

1. Obvešþamo vas, da vam je izvršitelj poskušal vroþiti pisanje .................................................,
(vsebina pisanja)

..............................................................................................., opr.št. .........................................
(ime in sedež izvršitelja, sodišþa ali drugega organa, ki je izdal pisanje)

..............................................................................................., oznaþba spisa izvršitelja .............
(ime in sedež izvršitelja, ki je vroþal pisanje)

ki ga morate osebno prevzeti.
2. Prosimo vas, da dne .............................. med ................... in .................. uro poþakate na
naslovu .....................................................................................................................................,
kamor vam bo izvršitelj ponovno prinesel pisanje.
ýe vas v navedenem þasu izvršitelj ne bo našel na tem naslovu, bo v skladu s 4. odstavkom
142. þlena Zakona o pravdnem postopku (Ur.l. RS, št. 36/04 - uradno preþišþeno besedilo)
pisanje izroþil enemu izmed odraslih þlanov vašega gospodinjstva, ki je pisanje dolžan
sprejeti; þe tudi to ne bo mogoþe, pa bo pisanje izroþil hišniku ali sosedu, þe bosta v to
privolila (1. odstavek 140. þlena Zakona o pravdnem postopku); oziroma, þe gre za vroþanje
na vašem delovnem mestu, bo pisanje izroþil sodelavcu, þe bo v to privolil (2. odstavek 140.
þlena Zakona o pravdnem postopku).
V ........................................, dne..........................
Podpis izvršitelja: ..............................................
Podpis prejemnika obvestila: ......................................................................., ki je:
odrasel þlan gospodinjstva / hišnik / sosed / sodelavec (ustrezno oznaþiti!)
Ker obvestila ni bilo mogoþe vroþiti nobeni od navedenih oseb, je bilo pušþeno v hišnem /
izpostavljenem predalþniku oziroma na vratih (ustrezno oznaþiti!)
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o merilih za ugotavljanje
učinkovitosti dela izvršiteljev

Na podlagi prvega odstavka 297.č člena Zakona o
izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 44/06 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje po predhodnem mnenju zbornice izvršiteljev

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o merilih za ugotavljanje učinkovitosti dela
izvršiteljev
1. člen
V Pravilniku o merilih za ugotavljanje učinkovitosti dela
izvršiteljev (Uradni list RS, št. 15/03) se v 7. členu za tretjim
odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Izvršitelj, ki ima zaposlene pomočnike, mora v
koledarskem letu doseči poleg točk iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena dodatno še najmanj 200 točk za
vsakega pomočnika.«.
2. člen
V 8. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvršilne zadeve se točkujejo tako, da se šteje
posamezna rešena zadeva:
– izvršba na premičnine
1 točka
– rubež terjatve iz vrednostnega papirja
1 točka
– odvzem premičnih stvari dolžnika zaradi
njihove izročitve dolžnikovemu dolžniku
1 točka
– izvršba na terjatev, da se izročijo
ali dobavijo premičnine
1 točka
– izvršba na druge premoženje oziroma
materialne pravice
1 točka
– izvršba na nematerializirane vrednostne
papirje, ki ne kotirajo na borzi
1 točka
– rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiški knjigi oziroma je bila zemljiška
knjiga uničena
1 točka
– odvzem določenih premičnih stvari
oziroma določene količine nadomestnih
premičnih stvari in njihova izročitev upniku
1 točka
– izpraznitev in izročitev nepremičnin
5 točk
– pomoč pri dejanjih v zvezi z obveznostjo
dolžnika kaj storiti, dopustiti ali opustiti
1 točka
– razdelitev stvari
3 točke
– izvršba v zadevah glede varstva
in vzgoje otrok ter glede osebnih stikov z otroki
5 točk
– druge zadeve
1 točka«.
V tretjem odstavku se besedilo »na območju katerega
ima sedež« nadomesti z besedilom »ki je imenovalo izvršitelja«.
3. člen
V 10. členu se v prvem odstavku za besedo »odlašanja« doda besedilo »in v rokih, določenih z zakonom in
podzakonskimi predpisi«.
Drugi odstavek se črta.
4. člen
V 11. členu se v drugem odstavku za besedilom »(tretji
odstavek 52. člena zakona)« doda vejica in besedilo »in na
podlagi nepravilnosti, katere je sodišče oziroma organ, ki
je imenoval izvršitelja za opravo dejanj, ugotovil pri reševanju posamezne izvršilne oziroma druge zadeve in o tem
obvestilo ministra, pristojnega za pravosodje, ter zbornico
izvršiteljev«.
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5. člen
V 12. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Za vsak primer neutemeljene prekoračitve roka iz
60. člena Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja (Uradni
list RS, št. 18/03) se izvršitelju od ugotovljenega obsega del
odšteje 50 točk, za vsak drug primer neutemeljene prekoračitve roka pri opravljanju izvršilnih dejanj po 10. členu tega
pravilnika pa se izvršitelju od ugotovljenega obsega dela
odšteje 100 točk.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Za izvršitelje, ki z dnem uveljavitve tega pravilnika že
opravljajo službo izvršitelja, se 1. in 2. člen tega pravilnika
začneta uporabljati 1. januarja 2007.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-150/2006
Ljubljana, dne 28. julija 2006
EVA 2006-2011-0075
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje
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Navodilo o poročanju izvršitelja

Na podlagi drugega odstavka 297.c člena Zakona o
izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 44/06 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje

NAVODILO
o poročanju izvršitelja
1. člen
(letno poročilo o poslovanju izvršitelja)
(1) Izvršitelj izdela letno poročilo o svojem poslovanju
za preteklo koledarsko leto (v nadaljnjem besedilu: poročilo)
v skladu s tem navodilom.
(2) Izvršitelj mora poročilo posredovati predsedniku
okrajnega sodišča, na območju katerega ima sedež, ministru,
pristojnemu za pravosodje, in zbornici izvršiteljev najpozneje
do 15. januarja za preteklo koledarsko leto.
2. člen
(namen poročanja izvršiteljev)
(1) Poročilo je podlaga za statistično in vsebinsko spremljanje stanja na področju izvrševanja sodnih odločb in drugih izvršilnih naslovov.
(2) Poročilo služi tudi kot podlaga za ugotavljanje učinkovitosti dela izvršitelja in za oceno dela izvršitelja, ki jo minister, pristojen za pravosodje, izdela vsako četrto leto.
3. člen
(vsebina poročila)
(1) Poročilo se vodi za vsako sodišče posebej in mora
vsebovati naslednje podatke, vezane na preteklo koledarsko
leto: statistični podatki, struktura števila zadev in finančna
sredstva.
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(2) V poročilu mora izvršitelj navesti podatke za vsa
posamezna sodišča, ki so izvršitelja pooblastila za opravo
posameznih neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja, ter
za druge organe, ki so izvršitelja pooblastili za opravo posameznih dejanj. Sodišča se navedejo po abecednem vrstnem
redu, na koncu pa se po abecednem vrstnem redu navedejo
še drugi organi.
4. člen
(statistični podatki)
Statistični podatki morajo obsegati:
– število nerešenih prenesenih zadev iz preteklih koledarskih let;
– število v delo prejetih izvršilnih zadev in zadev zavarovanja;
– skupno število zadev v delu;
– število rešenih zadev od števila prenesenih zadev iz
preteklih koledarskih let (številka in odstotek);
– število rešenih zadev od števila na novo sprejetih
zadev (številka in odstotek);
– skupno število rešenih zadev (število zadev in število
točk);
– število ob koncu leta nerešenih zadev.
5. člen
(struktura števila zadev)
(1) Izvršitelj mora v poročilu natančno navesti strukturo
števila zadev po posameznih neposrednih dejanjih izvršbe in
zavarovanja oziroma sredstvih izvršbe iz drugega odstavka
tega člena. Za vsako posamezno neposredno dejanje izvršbe in zavarovanja oziroma sredstvo izvršbe mora izvršitelj
navesti podatke ločeno po letih prejetja zadev in ločeno po
posameznih sodiščih oziroma drugih organih. Pri tem mora
navesti posebej podatke o skupnem številu zadev za posamezno sodišče in leto ter od tega število rešenih in nerešenih
zadev.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka mora izvršitelj navesti za naslednja posamezna neposredna dejanja izvršbe in
zavarovanja oziroma sredstva izvršbe:
– izvršba na premičnine;
– rubež terjatve iz vrednostnega papirja (108. člen zakona);
– odvzem premičnih stvari dolžnika zaradi njihove izročitve dolžnikovemu dolžniku (122. člen zakona);
– izvršba na terjatev, da se izročijo ali dobavijo premične
stvari (157. in 158. člen zakona);
– izvršba na druge premoženjske oziroma materialne
pravice (162. člen zakona);
– izvršba na nematerializirane vrednostne papirje, ki ne
kotirajo na borzi (163.c člen zakona);
– rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo
oziroma je bila zemljiška knjiga uničena (211. člen zakona);
– odvzem določenih premičnih stvari, ki jih je dolžnik
dolžan izročiti in njihova izročitev upniku (214. člen zakona);
– odvzem določene količine nadomestnih premičnih
stvari in njihova izročitev upniku (216. člen zakona);
– izpraznitev in izročitev nepremičnine (221., 222. in
223. člen zakona);
– pomoč pri dejanjih v zvezi z obveznostjo dolžnika kaj
storiti, dopustiti ali opustiti (224.a člen zakona);
– razdelitev stvari (235. in 236. člen zakona);
– izvršba v zadevah glede varstva in vzgoje otrok ter
glede osebnih stikov z otroki (238.e in 238.f člen zakona);
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– izvršilna dejanja v postopku zavarovanja denarne terjatve z zastavno pravico na premičnini (248. člen zakona);
– izvršilna dejanja v postopku zavarovanja denarne
terjatve z zastavno pravico na podlagi sporazuma strank pri
notarju (251. in 253. člen zakona);
– dejanja v zvezi z izvršitvijo predhodnih odredb;
– dejanja v zvezi z izvršitvijo začasnih odredb;
– oprava drugih dejanj, ki jih v skladu z zakonom odredi
sodišče ali drug organ.
(3) Poleg podatkov iz prvega in drugega odstavka tega
člena mora izvršitelj v svojem letnem poročilu, ločeno po
posameznih sodiščih oziroma drugih organih in ločeno po
letih prejetja zadev, navesti tudi podatke o nerešenih zadevah, glede na razlog. Kot razlog, zaradi katerega zadeva ni
rešena, se šteje sklep o odlogu izvršbe, sklep o prekinitvi
izvršbe in dogovor o obročnem plačevanju terjatve. Če obstaja kakšen drug razlog, ga mora izvršitelj posebej navesti
za posamezno izvršilno zadevo.
6. člen
(finančna sredstva)
Izvršitelj mora v poročilu navesti naslednje podatke v
zvezi s finančnimi sredstvi:
– letni pregled vplačanih varščin, plačil za delo in povrnitev stroškov izvršiteljev v zadevah sodne izvršbe;
– letni pregled vloženih zahtev za odločanje sodišča o
višini varščine in obračunu za delo in stroške izvršitelja;
– letni pregled v postopku sodne izvršbe izterjanih denarnih sredstev.
7. člen
(obrazec)
(1) Podatki iz 4., 5. in 6. člena tega navodila so podrobneje določeni in se posredujejo na obrazcu letnega poročila
izvršitelja (obrazec LP IZV), ki je sestavni del tega navodila
in je objavljen skupaj z njim.
(2) Izpolnjeni obrazec iz prejšnjega odstavka se lahko
pošlje tudi v elektronski obliki.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
(poročilo za koledarsko leto 2006)
Izvršitelj izdela poročilo za koledarsko leto 2006 v skladu s tem navodilom najpozneje do 15. februarja 2007.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo o poročanju izvršitelja (Uradni list RS, št. 15/03).
10. člen
(uveljavitev navodila)
To navodilo začne veljati 1. oktobra 2006.
Št. 007-125/2006
Ljubljana, dne 28. julija 2006
EVA 2006-2011-0052
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

Priloga

Skupno število
zadev

Okrajno sodišþe
v
_____________

Okrajno sodišþe
v
_____________

Okrajno sodišþe
v
_____________

Okrajno sodišþe
v
_____________

Okrajno sodišþe
v
_____________

Okrajno sodišþe
v
_____________
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1. Število nerešenih zadev, prenesenih iz
preteklih koledarskih let
2. Število v delo prejetih izvršilnih zadev in
zadev zavarovanja
3. Skupno število zadev v delu
4. Število rešenih zadev od števila
prenesenih zadev iz preteklih koledarskih
let (številka in odstotek)
5. Število rešenih zadev od števila na novo
prejetih zadev (številka in odstotek)
6. Skupno število rešenih zadev
(število zadev in število toþk)
7. Število ob koncu leta nerešenih zadev

Izvršilne zadeve in zadeve
zavarovanja

Št.

1.Letni pregled zadev pri izvršitelju po posameznih sodišþih
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Leto, na katero se nanašajo podatki iz evidence: ________________________________________________________________________
Ime in priimek izvršitelja: __________________________________________________________________________________________
Število namestnikov: ______________________________________________________________________________________________
Število pomoþnikov: ______________________________________________________________________________________________
Datum sklenitve evidence: __________________________________________________________________________________________

(Obrazec LP IZV)

Stran
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2.

1.

Izvršilno dejanje
oziroma sredstvo

Okrajno sodišþe v
_______________

Skupaj:

R:
N:

R:

N:

N:
N:

R:

N:

N:
R:

R:

R:

R:
N:

R:

N:

N:
N:

R:

N:

N:
R:

R:

R:

R:
N:

R:

N:

N:
N:

R:

N:

N:
R:

R:

R:

R:
N:

R:

N:

N:
N:

R:

N:

R:

N:

Skupaj
R:

rešeno/nerešeno
R:

rešeno/nerešeno

Skupaj
rešeno/nerešeno

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

Skupaj
rešeno/nerešeno

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

Skupaj

rešeno/nerešeno

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

N:

R:

Št.

Okrajno sodišþe v
_______________

Okrajno sodišþe v
________________

Okrajno sodišþe v
________________

Okrajno sodišþe v
________________

Okrajno sodišþe v
________________

Okrajno sodišþe v
_______________

Okrajno sodišþe v
_______________

Okrajno sodišþe v
_______________

Okrajno sodišþe v
_______________

Okrajno sodišþe v
_______________

Okrajno sodišþe v
_______________

Leto
Sodišþe:

2. Število rešenih in nerešenih zadev po posameznih izvršilnih dejanjih, letih in sodišþih
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Okrajno sodišþe v
_______________

Okrajno sodišþe v
_______________

Odlog izvršbe

Prekinitev izvršbe

Obroþno plaþevanje
terjatve

Drugo - obvezno navesti
razlog za posamezno
izvršilno zadevo
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Okrajno sodišþe v
________________

Okrajno sodišþe v
________________

Okrajno sodišþe v
________________

Okrajno sodišþe v
________________

Okrajno sodišþe v
_______________

Okrajno sodišþe v
_______________

Okrajno sodišþe v
_______________

Okrajno sodišþe v
_______________

Okrajno sodišþe v
_______________

Okrajno sodišþe v
_______________

Sodišþe

Skupno število nerešenih
zadev

Št.

Razlog
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Leto prejetja

3. Evidenca nerešenih zadev po posameznih letih in sodišþih glede na razlog

Stran
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Skupna višina vseh varšþin, ki so bile
doloþene s pozivom izvršitelja na plaþilo
varšþine oziroma s sklepom sodišþa o
plaþilu varšþine
Skupna višina vseh dejansko vplaþanih
varšþin
Skupna višina vseh plaþil za delo in
stroške
izvršitelja,
doloþenih
z
dokonþnim
obraþunom
izvršitelja
oziroma sklepi sodišþa
Skupna višina vseh dejansko vplaþanih
plaþil za delo in stroške izvršitelja
Skupna višina vseh poplaþil za delo in
stroške izvršitelja, ki so se opravila iz
izterjanih denarnih zneskov
Skupna višina vseh poplaþil za delo in
stroškov izvršitelja, ki so se opravila iz
vplaþanih varšþin

Podlaga

Skupni znesek v
SIT

Okrajno sodišþe Okrajno sodišþe Okrajno sodišþe Okrajno sodišþe Okrajno sodišþe Okrajno sodišþe
v
v
v
v
v
v
______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________

4. Letni pregled vplaþanih varšþin, plaþil za delo in povrnitev stroškov izvršiteljev v zadevah sodne izvršbe in zavarovanja po posameznih
sodišþih
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Okrajno sodišþe Okrajno sodišþe Okrajno sodišþe Okrajno sodišþe Okrajno sodišþe Okrajno sodišþe
v
v
v
v
v
v
______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________

zneskov,

Okrajno sodišþe v Okrajno sodišþe v Okrajno sodišþe v Okrajno sodišþe v Okrajno sodišþe v Okrajno sodišþe v
______________ ______________ ______________ ______________ _____________ ______________

7. Opombe in pojasnila (npr. odsotnost, razlogi za odstopanje od priþakovanega najmanjšega obsega dela)

Skupna višina denarnih
izplaþanih upnikom

Skupna višina
vseh zneskov v
SIT

83 / 4. 8. 2006

c) od dolžnikov prostovoljno izroþene
gotovine
d) od prodaje iz nepremiþnine
odstranjenih premiþnih stvari, ki
dolžniku niso bile izroþene
e) na drugi podlagi
Skupna višina denarnih zneskov,
pridobljenih v postopku izvršbe

a) od prodaje v postopku zarubljenih
stvari
b) od zarubljene gotovine

V postopku izvršbe pridobljeni
denarni zneski, in sicer:

Št.

6. Letni pregled v postopku sodne izvršbe izterjanih denarnih sredstev po posameznih sodišþih

Skupno število
zadev
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Skupno število zadev, v katerih je bila
vložena zahteva za odloþitev sodišþa o
varšþini
Skupno število zadev, v katerih je bila
vložena zahteva za odloþitev sodišþa o
varšþini in o katerih sodišþe še ni odloþilo
Skupno število zadev, v katerih je bila
vložena zahteva za odloþitev sodišþa o
obraþunu plaþila za delo in stroške
izvršitelja
Skupno število zadev, v katerih je bila
vložena zahteva za odloþitev sodišþa o
obraþunu plaþila za delo in stroške
izvršitelja in o katerih sodišþe še ni odloþilo
Število zadev, v katerih je sodišþe varšþino
oziroma obraþun plaþila za delo in stroške
izvršitelja znižalo

Vrsta zadeve

5. Letni pregled vloženih zahtev za odloþanje sodišþa o višini varšþine in obraþunu za delo in stroške izvršitelja po posameznih sodišþih

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3642.

Aneks k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe
dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

Na podlagi Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva
in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 83/97) sklepata pogodbeni stranki
– Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za turizem in gostinstvo,
– Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za gostinstvo,
kot predstavnika delodajalcev
in
– Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije pri
Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije
– Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije pri
Konfederaciji sindikatov ´90 Slovenije
kot predstavnika delojemalcev

ANEKS
k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti
gostinstva in turizma Slovenije
1. člen
Podpisniki Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in
turizma Slovenije (v nadaljevanju: KP GiT) in njene tarifne
priloge določamo s tem aneksom rast osnovnih plač v letu
2006 za delavce, zaposlene pri delodajalcih, za katere velja
KP GiT.
2. člen
Osnovne plače, izplačane po KP GiT, se s 1. 8. 2006
povečajo za 2,2%.
3. člen
V mesecu septembru 2006 se na osnovi analize uspešnosti glavne turistične sezone ugotovijo možnosti dodatnega dviga plač in se pogajanja nadaljujejo.
4. člen
Ta aneks začne veljati in se uporabljati z dnem podpisa
in se objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, 28. julija 2006
Delojemalci:
Delodajalci:
Sindikat delavcev gostinstva
Gospodarska zbornica Slovenije,
in turizma Slovenije,
Združenje za turizem in gostinstvo
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
predsednik:
predsednik:
Danilo Daneu l.r.
Iztok Bratož l.r.
Sindikat delavcev gostinstva
in turizma Slovenije
pri Konfederaciji sindikatov ´90
predsednik:
Anton Kambič l.r.

Združenje delodajalcev Slovenije,
Sekcija za gostinstvo
predsednica:
Alenka Iskra l.r.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
28. 7. 2006 izdalo potrdilo št. 02047-9/2004/8 o tem, da je
Aneks k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih
pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah
(Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 7.

Št.
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Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe
varovanih del iz repertoarja zavoda IPF v
radijskih programih posebnega pomena v
Republiki Sloveniji ter o višini nadomestil za
njihovo uporabo

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev
fonogramov Slovenije, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, ki ga
zastopa direktor Boris Kerimov (v nadaljevanju zavod),
in
Združenje za tisk in medije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednica UO združenja mag. Rina Klinar, s sopodpisnikom Strokovnim združenjem radijskih postaj
posebnega pomena, ki ga zastopa predsednica združenja
Irma Benko (v nadaljevanju združenje),
dogovorijo in sklenejo

S K U P N I   S P O R A Z U M
o pogojih in načinih uporabe varovanih del
iz repertoarja zavoda IPF v radijskih programih
posebnega pomena v Republiki Sloveniji
ter o višini nadomestil za njihovo
uporabo
I.
Stranke tega sporazuma uvodoma kot nesporno ugotavljajo:
– da je zavod od Urada za intelektualno lastnino RS pridobil dovoljenje za kolektivno uveljavljanje pravic glasbenih
izvajalcev in proizvajalcev fonogramov;
– da je zavod dne 10. 5. 2005 sprejel Tarifo zavoda
IPF za radiodifuzno oddajanje in radiodifuzno retransmisijo
fonogramov, ki je bila dne 31. 5. 2005 objavljena v Uradnem
listu RS, št. 53/05,
– da stranke sklepajo ta sporazum zaradi ureditve
plačevanja nadomestil za uporabo fonogramov v radijskih
programih posebnega pomena, v imenu katerih združenje
sklepa ta sporazum,
– da člani združenja v svojih programih uporabljajo komercialno izdane fonograme,
– da za izdajatelje radijskih programov posebnega pomena, ki niso člani združenja, veljajo isti pogoji kot za člane
združenja, zato se v tem sporazumu tretirajo in imenujejo vsi
kot člani združenja.
II.
Stranke se dogovorijo, da bo zavod s člani združenja,
ki so navedeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega sporazuma,
sklenil pogodbe o pogojih in načinu uporabe varovanih del
iz repertoarja zavoda v radijskih programih posebnega pomena, pod pogoji, določenimi v tem sporazumu. Vzorec pogodbe je kot Priloga 2 sestavni del tega sporazuma. Priloga
3 je tabela podpisnikov sporazuma s pripadajočimi višinami
nadomestil.
Članom združenja, ki pogodbe ne bodo hoteli podpisati,
bo zavod zaračunaval nadomestilo za radiodifuzno oddajanje
in radiodifuzno retransmisijo fonogramov v skladu z določili
tarife samostojno.
III.
Stranke tega sporazuma se dogovorijo, da so nadomestila za posameznega člana združenja določena glede na
naslednje parametre:
1. Dohodkovna osnova za izračun nadomestila: IBon
2004, čisti prihodki od prodaje proizvodov, storitev, blaga
in materiala, to so čisti prihodki od prodaje storitev iz radijske dejavnosti. V tej dohodkovni osnovi se ne upoštevajo
dohodki iz časopisne, televizijske in podobne poslovne
dejavnosti.

Stran
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2. 65% zmanjšanje dohodkovne osnove za izračun nadomestil v krovnem sporazumu, od tega:
2.1. 40% zmanjšanje dohodkovne osnove za priznane
stroške.
2.2. 20% dodatno zmanjšanje dohodkovne osnove za
vse podpisnike tega sporazuma.
2.2.1. Za dogovorjeno točnost, obliko in vsebino podatkov o predvajanih delih iz repertoarja Zavoda IPF, Zavod
prizna 5% popust izdajateljem programov, ki točno, vsebinsko dosledno in v vnaprej dogovorjeni elektronski obliki
dostavljajo sporede predvajanih varovanih del.
2.2.2. Za vzdrževanje in oblikovanje fonoteke z originalnimi fonogrami Zavod prizna do 5% popust in sicer na vsakih
100 originalnih nosilcev zvoka v fonoteki 0.5% popusta.
2.2.3. 5% skupinski popust podpisnikom pogodbe, na
podlagi tega skupnega sporazuma. Zavod bo skupinski popust razveljavil vsem podpisnikom pogodbe v primeru, da
določila pogodbe na podlagi sporazuma preneha spoštovati
več kot 20% podpisnikov, kar pa ne velja, če se spremeni
status podpisnika.
2.2.4. Za radijske programe posebnega pomena, ki delujejo na gospodarsko manj razvitih območjih, ki ne dosegajo
80% BDP na prebivalca, s sedežem izdajatelja v statistični
regiji oziroma imajo sedež na območjih s strukturnimi problemi, Zavod prizna 5% popust.
2.3. 5% zmanjšanje dohodkovne osnove za druge prihodke.
3. Delež glasbe:
91% do 100% uporaba
81% do 90% uporaba
71% do 80% uporaba
61% do 70% uporaba
51% do 60% uporaba
41% do 50% uporaba
31% do 40% uporaba
21% do 30% uporaba
11% do 20% uporaba
1% do 10% uporaba
0% uporaba

3,0% delež
2,7% delež
2,4% delež
2,1% delež
1,8% delež
1,5% delež
1,2% delež
0,9% delež
0,6% delež
0,3% delež
0,0% delež

V delež uporabe glasbe se šteje tudi delež vsebin lastne
produkcije, ki v podlagi uporabljajo glasbo, ki sodi v repertoar
Zavoda IPF. Zavod v tem sporazumu pristaja na 30–50%
uporabo fonogramov oziroma 1,5% od dobljene dohodkovne
osnove za radijske programe posebnega pomena.
Zavod obračuna k temu nadomestilu tudi vsakokratni znesek davka na dodano vrednost po znižani 8,5% stopnji.
Mesečna nadomestila zapadejo v plačilo vsakega zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec. Račun izstavi zavod po
preteku meseca za pretekli mesec.
V primeru zamude so člani združenja dolžni poravnati tudi
zneske nateklih zakonitih zamudnih obresti.

IV.
Višina nadomestila iz III. točke tega sporazuma se
uporablja za poravnavo obveznosti v času veljavnosti tega
sporazuma.
V.
S plačilom zneska iz III. točke tega sporazuma se šteje,
da člani združenja plačujejo nadomestilo za radiodifuzno
oddajanje in radiodifuzno retransmisijo komercialno izdanih
fonogramov v programu, ki ga izdajajo.
VI.
Če Zavod IPF dvomi v točnost podatkov o prihodkih,
ki mu jih posreduje izdajatelj, sme na svoje stroške naročiti

revizijo izdajatelja. V primeru, da revizija ugotovi, da je prikaz prihodkov odstopal več kot za 10%, krije stroške revizije
izdajatelj, sicer pa IPF.
VII.
Vsak član združenja bo zavod v naslednjem mesecu
od dneva podpisa tega sporazuma dalje mesečno obveščal
o vseh komercialno izdanih fonogramih, ki jih je uporabil v
svojih programih, pri čemer se bodo o načinu izdelave poročil
in podatkih, ki jih morajo ta poročila vsebovati, stranke dogovore naknadno. Že sedaj pa se dogovorijo, da mora poročilo
vsebovati najmanj sledeče podatke, potrebne za identifikacijo
uporabljenih glasbenih posnetkov v posameznem radijskem
programu:
– naslov glasbenega posnetka,
– ime izvajalca posnetka na fonogramu,
– ime proizvajalca fonograma oziroma založbe,
– dolžino posnetka,
v primeru posredne uporabe pa ime radiodifuznega programa, ki ga je prenašal.
Člani združenja bodo poročila iz prejšnjega odstavka
tega člena v dogovorjeni obliki posredovali zavodu najpozneje do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec.
Stranke se dogovorijo, da v času veljavnosti tega sporazuma ustrezajo oblike mesečnih poročil o uporabljenih
fonogramih, ki so jih člani združenja že doslej posredovali
zavodu, vendar samo tista poročila, ki bodo posredovana v
elektronski obliki doc, txt, xls ali pdf oziroma morajo biti posamezne izvedbe vpisane v enotni obliki in ločene z vejicami
ali tabulatorji.
VIII.
Stranke se dogovorijo, da stopi ta sporazum v veljavo,
ko ga podpišejo pooblaščene osebe strank, uporablja pa se
za čas od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2007, pri čemer so stranke
sporazumne, da se njegova veljavnost podaljša še za čas
največ 6 mesecev od izteka obdobja, za katero je sklenjen,
če ni sklenjen nov sporazum.
Za leto 2005 veljajo višine nadomestil za radijske postaje posebnega pomena, določene po začasnem sporazumu
iz leta 2004.
IX.
Zavod se zavezuje vsem članom združenja, ki bodo
podpisali pogodbo, na osnovi vračila računov izstaviti kompleten dobropis na izstavljene račune za razliko med plačanimi obveznostmi po začasnem sporazumu, ki je veljal v letu
2005, ter obveznostmi po izstavljenih računih v letu 2005 (v
drugi polovici leta). Člani združenja bodo na dobropisu potrdili, da DDV ni bil upoštevan kot vstopni.
X.
Sporazum je sestavljen v šestih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda.
Ljubljana, dne 15. marca 2006
Zavod za uveljavljanje
pravic izvajalcev
proizvajalcev fonogramov
Slovenije
Direktor
Boris Kerimov l.r.
Strokovno združenje
radijskih postaj
posebnega pomena
Predsednica združenja
Irma Benko l.r.

Združenje za tisk in medije
Predsednica UO združenja
mag. Rina Klinar l.r.
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Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe
varovanih del iz repertoarja zavoda IPF v
komercialnih radijskih programih v Republiki
Sloveniji ter o višini nadomestil za njihovo
uporabo

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev
fonogramov Slovenije, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, ki ga
zastopa direktor Boris Kerimov, (v nadaljevanju zavod)
in
RGL d.d., Radijska mreža Infonet ter pridružene radijske postaje, ki jih po pooblastilu zastopata Leo Oblak in
Avguštin Vidmar, (v nadaljevanju združenje)
dogovorijo in sklenejo

S K U P N I   S P O R A Z U M
o pogojih in načinih uporabe varovanih del
iz repertoarja zavoda IPF v komercialnih
radijskih programih v Republiki Sloveniji
ter o višini nadomestil za njihovo uporabo
I.
Stranke tega sporazuma uvodoma kot nesporno ugotavljajo:
– da je zavod od Urada za intelektualno lastnino RS pridobil dovoljenje za kolektivno uveljavljanje pravic glasbenih
izvajalcev in proizvajalcev fonogramov,
– da je zavod dne 10. 5. 2005 sprejel Tarifo zavoda
IPF za radiodifuzno oddajanje in radiodifuzno retransmisijo
fonogramov, ki je bila dne 31. 5. 2005 objavljena v Uradnem
listu RS, št. 53/05.
– da stranke sklepajo ta sporazum zaradi ureditve plačevanja nadomestil za uporabo fonogramov v komercialnih
radijskih programih, v imenu katerih združenje sklepa ta
sporazum,
– da člani združenja v svojih programih uporabljajo komercialno izdane fonograme,
– da za izdajatelje komercialnih radijskih programov, ki
niso člani združenja, veljajo isti pogoji kot za člane združenja,
zato se v tem sporazumu obravnavajo in imenujejo vsi kot
člani združenja.
II.
Stranke se dogovorijo, da bo zavod s člani združenja,
ki so navedeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega sporazuma
in kateri so priložena pooblastila, sklenil pogodbe o pogojih
in načinu uporabe varovanih del iz repertoarja zavoda v
komercialnih radijskih programih (v nadaljevanju besedila:
individualna pogodba), pod pogoji, določenimi v tem sporazumu. Vzorec pogodbe je kot Priloga 2 sestavni del tega
sporazuma.
Članom združenja, ki individualne pogodbe ne bodo
hoteli podpisati, bo zavod zaračunaval nadomestilo za radiodifuzno oddajanje in radiodifuzno retransmisijo fonogramov
v skladu z določili veljavne tarife zavoda samostojno.
III.
Stranke tega sporazuma se dogovorijo, da so nadomestila za posameznega člana združenja določena glede na
kriterije, določene v tem členu:
1. Dohodkovna osnova za izračun nadomestila so prihodki člana združenja iz radijske dejavnosti, ki so razvidni
iz izkaza poslovnega izvida, pri čemer mora član združenja
v kolikor izvaja več dejavnosti, podati pisno poročilo koliko
prihodkov je bilo ustvarjenih iz naslova radijske dejavnosti.
V prihodke iz radijske dejavnosti se ne upošteva dohodkov
iz naslova produkcije in snemanja radijskih oglasov po tržnih
cenah, brez oddajanja.
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2. Delež glasbe:
uporaba
91% do 100% uporaba
81% do 90% uporaba
71% do 80% uporaba
61% do 70% uporaba
51% do 60% uporaba
41% do 50% uporaba
31% do 40% uporaba
21% do 30% uporaba
11% do 20% uporaba
1% do 10% uporaba
0% uporaba

nadomestilo
3,0% delež
2,7% delež
2,4% delež
2,1% delež
1,8% delež
1,5% delež
1,2% delež
0,9% delež
0,6% delež
0,3% delež
0,0% delež

V delež uporabe glasbe se šteje tudi delež vsebin lastne
produkcije, ki v podlagi uporabljajo glasbo, ki sodi v repertoar
Zavoda IPF. Zavod v tem sporazumu pristaja na v obdobju
prvih dveh let veljavnosti sporazuma na pavšalno višino 61%–
70% uporabe fonogramov, pri čemer znaša višina nadomestila
za to določeno pavšalno višino 2,1% od dobljene dohodkovne
osnove za komercialne radijske programe. Po poteku obdobja
dveh let, in sicer od 1. 1. 2008 dalje Zavod lahko ugotavlja dejanski delež uporabe glasbe na podlagi svojih meritev oziroma
na podlagi podatkov pridobljenih od pristojnih inštitucij.

IV.
Zavod obračuna nadomestilu, ki je določen s tem sporazumom tudi vsakokratni znesek davka na dodano vrednost
po znižani 8,5% stopnji.
Račun zapade v plačilo vsakega zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec. Račun izstavi zavod do 10. v mesecu
za pretekli mesec.
V primeru zamude so člani združenja dolžni poravnati
tudi zneske nateklih zakonitih zamudnih obresti.
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da velja višina nadomestil določenih s tem sporazumom samo za tiste člane združenja, ki bodo pristopili k temu sporazumu oziroma
sklenili individualno pogodbo v času treh mesecev od dneva
sklenitve tega sporazuma. V kolikor člani združenja v roku
treh mesecev ne bodo pristopili k temu sporazumu oziroma
sklenili individualne pogodbe, bodo plačevali nadomestilo
določeno s Tarifo zavoda IPF za radiodifuzno oddajanje in
radiodifuzno retransmisijo fonogramov, ki je bila dne 31. 5.
2005 objavljena v Uradnem listu RS, št. 53/05.
V.
Višina nadomestila iz III. člena tega sporazuma se
uporablja za poravnavo obveznosti v času veljavnosti tega
sporazuma.
VI.
S plačilom zneska iz III. člena tega sporazuma se šteje,
da člani združenja plačujejo nadomestilo za radiodifuzno
oddajanje in radiodifuzno retransmisijo komercialno izdanih
fonogramov v programu, ki ga izdajajo.
VII.
Če Zavod IPF dvomi v točnost podatkov o prihodkih, ki
mu jih posreduje član združenja, sme na svoje stroške naročiti revizijo člana združenja. V primeru, da revizija ugotovi,
da je prikaz prihodkov odstopal več kot za 10%, krije stroške
revizije član združenja, sicer pa IPF.
VIII.
Vsak član združenja bo zavod najpozneje od dneva
podpisa tega sporazuma dalje mesečno obveščal o vseh
komercialno izdanih fonogramih, ki jih je uporabil v svojih
programih, pri čemer se bodo o načinu izdelave poročil in
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podatkih, ki jih morajo ta poročila vsebovati, stranke dogovorile naknadno. Z dnem sklenitve tega sporazuma, se dogovorijo, da mora poročilo vsebovati najmanj sledeče podatke
potrebne za identifikacijo uporabljenih glasbenih posnetkov
v posameznem radijskem programu:
– naslov glasbenega posnetka,
– ime izvajalca posnetka na fonogramu,
– ime proizvajalca fonograma oziroma založbe,
– dolžina posnetka,
– v primeru posredne uporabe pa ime radiodifuznega
programa, ki ga je prenašal.
Člani združenja bodo poročila iz prejšnjega odstavka
tega člena v dogovorjeni obliki posredovali zavodu najpozneje do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec.
Stranke se dogovorijo, da v času veljavnosti tega sporazuma ustrezajo oblike mesečnih poročil o uporabljenih
fonogramih, ki so jih člani združenja že doslej posredovali
zavodu, vendar samo tista poročila, ki bodo posredovana v
elektronski obliki doc, txt, xls oziroma morajo biti posamezne izvedbe vpisane v enotni obliki in ločene z vejicami ali
tabulatorji.
IX.
Stranke se dogovorijo, da ta sporazum velja z dnem, ko
ga podpišejo pooblaščene osebe strank in velja do 31. 12.
2011. Sporazum se začne uporabljati od 1. 1. 2006 dalje.
Za leto 2005 veljajo višine nadomestil za izdajatelje
komercialnih radijskih programov, določene po začasnem
sporazumu iz leta 2005.
X.
Zavod se zavezuje vsem članom združenja, ki bodo
podpisali pogodbo, na osnovi vračila računov izstaviti kompleten dobropis na izstavljene račune za razliko med plačanimi obveznostmi po začasnem sporazumu, ki je veljal v letu
2005, ter obveznostmi po izstavljenih računih v letu 2005 (v
drugi polovici leta). Člani združenja bodo na dobropisu potrdili, da DDV ni bil upoštevan kot vstopni.
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da Zavod posameznemu izdajatelju v primeru neplačila pošlje v roku 30 dni
od dneva zapadlosti opomin, drugi opomin je izdan v roku
60 dni od dneva zapadlosti, v primeru, da zapadli račun ni
plačan v roku 90 dni po zapadlosti, se šteje, da je pogodba z
izdajateljem po poteku tega roka odpovedana.
Izdajatelj, ki mu je bila pogodba iz razlogov prejšnjega
odstavka odpovedana, je dolžan plačati vse zapadle račune
s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi. Od dneva
odpovedi pogodbe je izdajatelj dolžan plačevati nadomestilo
določeno s tarifo. Za predmetnega izdajatelja od dneva odpovedi pogodbe tudi ne velja predmetni sporazum.
XI.
Sporazum je sestavljen v šestih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda.
Ljubljana, dne 15. junija 2006
Zavod IPF
Direktor
Boris Kerimov l.r.
RGL d.d.
Direktor
Avguštin Vidmar l.r.

Radijska mreža InfoNet
Direktor
Leo Oblak l.r.
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Priloga k Statutu Univerze na Primorskem

Na podlagi 6. in 10. člena Odloka o ustanovitvi Univerze
na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06) ter
20. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS,
št. 73/03, 100/03 in 50/05) sta Senat Univerze na Primorskem na 28. redni seji dne 12. 4. 2006 in Upravni odbor
Univerze na Primorskem na 18. redni seji dne 10. 4. 2006
določila kot sestavni del statuta naslednjo

PRILOGO
k Statutu Univerze na Primorskem
I. Univerza na Primorskem opravlja neposredno oziroma prek svojih članic v imenu in za račun univerze naslednje
dejavnosti:
1. Dejavnosti, ki jih opravlja Univerza na Primorskem
neposredno oziroma prek svojih članic v svojem imenu in za
svoj račun, so:
H 55.234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov
K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja
K 73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije
K 73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
K 73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju medicine
K 73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja
K 73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike
M 80.302 Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303 Univerzitetno izobraževanje
M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d. n.
O 91.120 Dejavnost strokovnih združenj
O 91.330 Dejavnost drugih članskih organizacij
O 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
O 92.511 Dejavnost knjižnic.
2. Univerza na Primorskem opravlja v svojem imenu in
za svoj račun prek uprave univerze naslednje dejavnosti:
DE 22.110 Izdajanje knjig
DE 22.120 Izdajanje časopisov
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
DE 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE 22.150 Drugo založništvo
DE 22.220 Drugo tiskarstvo
DE 22.230 Knjigoveštvo
DE 22.240 Priprava za tisk
DE 22.250 Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom
DE 22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE 22.320 Razmnoževanje video zapisov
DE 22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
G 52.471 Dejavnost knjigarn
G 52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami
G 52.473 Dejavnost papirnic
G 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d. n.
G 52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
G 52.610 Trgovina na drobno po pošti
H 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov
H 55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč
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H 55.220 Dejavnost kampov
H 55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
H 55.239 Druge nastanitve za krajši čas
H 55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
H 55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij
H 55.510 Dejavnost menz
I 63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem
K 71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
K 71.401 Izposojanje športne opreme
K 71.403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe
K 72.100 Svetovanje o računalniških napravah
K 72.210 Razvoj in založba programskih paketov
K 72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
K 72.300 Obdelava podatkov
K 72.400 Omrežne podatkovne storitve
K 72.600 Druge računalniške dejavnosti
K 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.400 Oglaševanje
K 74.851 Prevajanje
K 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
O 92.610 Obratovanje športnih objektov
O 92.623 Druge športne dejavnosti
O 92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.
O 93.050 Druge osebne storitve.
II. Članice Univerze na Primorskem opravljajo v svojem
imenu in za svoj račun naslednje dejavnosti:
1. FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER:
DE 22.110 Izdajanje knjig
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
DE 22.150 Drugo založništvo
K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 72.400 Omrežne podatkovne storitve
K 73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja
K 73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike
K 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.851 Prevajanje
K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
M 80.302 Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303 Univerzitetno izobraževanje
M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
O 92.511 Dejavnost knjižnic
2. FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER:
DE 22.110 Izdajanje knjig
DE 22.120 Izdajanje časopisov
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
G 51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe
K 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem
K 72.100 Svetovanje o računalniških napravah
K 72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
K 72.300 Obdelava podatkov
K 72.400 Omrežne podatkovne storitve
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K 73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja
K 73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike
K 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.400 Oglaševanje
K 74.851 Prevajanje
K 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
M 80.302 Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303 Univerzitetno izobraževanje
M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d. n.
O 91.120 Dejavnost strokovnih združenj
O 91.330 Dejavnost drugih članskih organizacij
O 92.511 Dejavnost knjižnic
O 93.050 Druge osebne storitve

pisa

3. PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER:
DE 22.110 Izdajanje knjig
DE 22.120 Izdajanje časopisov
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
DE 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega za-

DE 22.150 Drugo založništvo
DE 22.240 Priprava za tisk
DE 22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
DE 22.320 Razmnoževanje video zapisov
DE 22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov
G 51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe
G 52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.
G 52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
G 52.610 Trgovina na drobno po pošti
K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem
K 71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
K 71.401 Izposojanje športne opreme
K 71.403 Izposojanje drugih predmetov široke porabe
K 72.100 Svetovanje o računalniških napravah
K 72.210 Razvoj in založba programskih paketov
K 72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
K 72.300 Obdelava podatkov
K 72.400 Omrežna podatkovne storitve
K 72.600 Druge računalniške dejavnosti
K 73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja
K 73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije
K 73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja
K 73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike
K 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.400 Oglaševanje
K 74.851 Prevajanje
K 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
M 80.302 Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303 Univerzitetno izobraževanje
M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
O 91.120 Dejavnost strokovnih združenj
O 91.330 Dejavnost drugih članskih organizacij
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O 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
O 92.511 Dejavnost knjižnic
O 92.623 Druge športne dejavnosti
O 93.050 Druge osebne storitve
4. TURISTICA – VISOKA ŠOLA ZA TURIZEM PORTOROŽ:
DE 22.110 Izdajanje knjig
DE 22.120 Izdajanje časopisov
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
DE 22.150 Drugo založništvo
H 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov
H 55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč
H 55.220 Dejavnost kampov
H 55.239 Druge nastanitve za krajši čas
H 55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
I 63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
K 73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja
K 73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije
K 73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja
K 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.400 Oglaševanje
K 74.851 Prevajanje
K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
M 80.302 Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303 Univerzitetno izobraževanje
M 80.422 Drugo izobraževanje, izpolnjevanje in usposabljanje, d. n.
O 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
O 92.511 Dejavnost knjižnic
O 92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.
5. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO IZOLA:
DE 22.110 Izdajanje knjig
DE 22.120 Izdajanje časopisov
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
DE 22.150 Drugo založništvo
H 55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
H 55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij
K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem
K 71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
K 72.300 Obdelava podatkov
K 72.600 Druge računalniške dejavnosti
K 73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju medicine
K 73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja
K 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.400 Oglaševanje
K 74.851 Prevajanje
K 74.852 Fotokopiranje in razmnoževanje
K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
M 80.302 Visoko strokovno izobraževanje
M 80.303 Univerzitetno izobraževanje
M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d. n.
O 91.120 Dejavnost strokovnih združenj
O 91.330 Dejavnost drugih članskih organizacij
O 92.511 Dejavnost knjižnic
O 92.623 Druge športne dejavnosti
O 93.050 Druge osebne storitve
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6. ZNANSTVENO RAZISKOVALNO SREDIŠČE KOPER:
DE 22.110 Izdajanje knjig
DE 22.120 Izdajanje časopisov
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
DE 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE 22.150 Drugo založništvo
J 67.130 Pomožne dejavnosti povezane s finančni posredništvom
K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem
K 71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
K 72.100 Svetovanje o računalniških napravah
K 72.210 Razvoj in založba programskih paketov
K 72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje
K 72.300 Obdelava podatkov
K 72.400 Omrežne podatkovne storitve
K 72.600 Druge računalniške dejavnosti
K 73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja
K 73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije
K 73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
K 73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju medicine
K 73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja
K 73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike
K 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje
K 74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
K 74.400 Oglaševanje
K 74.851 Prevajanje
K 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d. n.
O 91.120 Dejavnost strokovnih združenj
O 91.330 Dejavnost drugih članskih organizacij
O 92.511 Dejavnost knjižnic
O 92.522 Varstvo kulturne dediščine
O 92.530 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter
naravnih rezervatov
7. PRIMORSKI INŠTITUT ZA NARAVOSLOVNE IN
TEHNIČNE VEDE KOPER:
DE 22.110 Izdajanje knjig
DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
DE 22.150 Drugo založništvo
K 73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja
K 73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije
K 73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
K 73.104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju medicine
K 73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja
K 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
K 74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje
K 74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
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M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
O 92.511 Dejavnost knjižnic
8. ŠTUDENTSKI DOMOVI:
G 52.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
G 52.120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah
G 52.610 Trgovina na drobno po pošti
G 52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G 52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
H 55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč
H 55.220 Dejavnost kampov
H 55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
H 55.234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov
H 55.239 Druge nastanitve za krajši čas
H 55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
H 55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij
H 55.400 Točenje pijač
H 55.510 Dejavnost menz
H 55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
O 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
O 92.610 Obratovanje športnih objektov
O 93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
Predsednik
Upravnega odbora
Univerze na Primorskem
mag. Marjan Tkalčič l.r.
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Tarifna priloga 2006 h Kolektivni pogodbi
gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/05
in 100/05)

T A R I F N A   P R I L O G A   2 0 0 6
h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti
(Uradni list RS, št. 1/05 in 100/05)
1. Določitev najnižjih osnovnih plač in najnižjih izplačanih plač
1.1 Najnižja osnovna plača
(1) Najnižja osnovna plača za posamezni tarifni razred
za poln delovni čas in normalne pogoje dela za mesečni fond
174 ur ter na eno uro (v SIT in EUR) velja od 1. 8. 2006 (glej
Tabelo 1 – kolone 1, 2, 3 in 4) in se uporablja za obračun in
izplačilo plač od vključno meseca avgusta 2006 do meseca
julija 2007.
(2) Urna postavka najnižje osnovne plače za obračun
mesečne plače je lahko enaka, mesečni znesek pa se lahko
razlikuje glede na razporeditev mesečnega fonda ur.
(3) Delodajalci, katerih zaposleni imajo v pogodbah o
zaposlitvi najmanj enake ali višje osnovne plače, kot so
določene v tej tarifni prilogi, niso dolžni povečevati osnovnih
plač.
1.2 Najnižje izplačane plače za delavce po kolektivni
pogodbi, razen pripravnikov, za 174 ur mesečno
(1) Ne glede na določila kolektivne pogodbe in tarifne
priloge o višini in strukturi izkazovanja plač po posameznih
sestavinah je dolžan delodajalec od 1. avgusta 2006 izplačevati najmanj zneske izplačanih plač (v SIT in EUR), ki so zapisani v Tabeli 1 – koloni 5 in 6 (izplačane plače vsebujejo vse
sestavine plač, ki jih določata zakon in kolektivna pogodba
– osnovna plača, dodatki, delovna uspešnost in uspešnosti,
razen obračunanih zneskov za nadurno delo).
(2) Zneski najnižjih izplačanih plač ne veljajo za delavce, ki ne dosegajo planiranih rezultatov.

Rektorica
Univerze na Primorskem
dr. Lucija Čok l.r.

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Prilogi
k Statutu Univerze na Primorskem s sklepom št. 01403135/2006/3 z dne 18. 7. 2006.

1.3. Tabela 1
Najnižje osnovne plače in najnižje izplačane plače v SIT (veljavni zneski do 31. 12. 2006) in EUR po menjalnem razmerju 239,640 SIT za 1 EUR (informativni zneski do 31. 12. 2006 in veljavni zneski od 1. 1. 2007
dalje):
Najnižje osnovne plače – SIT
Tarifni
razredi

Najnižje osnovne plače – EUR

Najnižje izplačane plače –
SIT in EUR

Na uro
1. 8. 2006

Znesek 174 ur
1. 8. 2006

Na uro
1. 8. 2006

Znesek 174 ur
1. 8. 2006

SIT 1. 8. 2006

EUR 1. 8. 2006

1

2

3

4

5

6

1

503

87.522

2,10

365,40

125.665

524,39

2

547

95.178

2,28

396,72

131.713

549,63

3

607

105.618

2,53

440,22

138.375

577,43

4–1

670

116.580

2,80

487,20

151.700

633,03

4–2

711

123.714

2,97

516,78

159.388

665,11

5–1

793

137.982

3,31

575,94

167.588

699,33

5–2

844

146.856

3,52

612,48

175.788

733,55

6–1

890

154.860

3,71

645,54

184.500

769,90
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Najnižje osnovne plače – SIT
Tarifni
razredi

Na uro
1. 8. 2006

Znesek 174 ur
1. 8. 2006

Najnižje osnovne plače – EUR
Na uro
1. 8. 2006

Znesek 174 ur
1. 8. 2006

Najnižje izplačane plače –
SIT in EUR
SIT 1. 8. 2006

EUR 1. 8. 2006

6–2

1.031

179.394

4,30

748,20

193.725

808,40

7–1

1.054

183.396

4,40

765,60

213.200

889,67

7–2

1.186

206.364

4,95

861,30

234.213

977,35

7–3

1.277

222.198

5,33

927,42

257.788

1.075,73

8

1.413

245.862

5,90

1.026,60

309.550

1.291,73

9

1.641

285.534

6,85

1.191,90

371.050

1.548,36

1.4. Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se lahko, glede
na doseženo produktivnost v posameznih družbah, dogovorita
za višji znesek osnovnih plač in izplačanih plač, kot so navedeni v Tabeli 1 točke 1.3.
2. Regres za letni dopust
(1) Delavcu pripada regres za letni dopust v višini najmanj
160.000 SIT (EUR 667,67). V podjetjih z izgubo v preteklem
poslovnem letu pa za leto 2006 128.000 SIT (EUR 500,75), za
leto 2007 pa 130.000 SIT (EUR 542,48).
(2) V primeru nelikvidnosti delodajalca se regres za letni
dopust izplača v roku v skladu z zakonom.
3. Povračilo stroškov v zvezi z delom
Povračilo stroškov prehrane med delom se izplačuje najmanj v višini 800 SIT; v primeru, da delavec dela 10 ur ali več
na dan, se izplačuje dodaten znesek povračila za prehrano v
višini najmanj 100 SIT za vsako uro dela nad 8 ur.
4. Veljavnost
(1) Tarifna priloga 2006 h Kolektivni pogodbi za gradbene dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Tarifna priloga 2006
h KPGD) začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS in se uporablja od 1. avgusta 2006.
(2) Tarifna priloga 2006 h KPGD velja do 31. julija 2007.
(3) Podpisniki te Tarifne priloge 2006 h KPGD se zavezujejo do 30. junija 2007 dogovoriti novo Tarifno prilogo h KPGD
z začetkom uporabe s 1. avgustom 2007.
(4) Kolikor podpisniki Tarifne priloge 2006 h KPGD do
konca njene veljavnosti ne dogovorijo nove Tarifne priloge

h KPGD za naslednje obdobje, se ji podaljša veljavnost še za
eno leto.
(5) Z začetkom veljavnosti te Tarifne priloge 2006 h KPGD
prenehata veljati Tarifna priloga h KPGD z dne 14. 12. 2006
(Uradni list RS, št. 1/05) ter Spremembe in dopolnitve Tarifne priloge h KPGD z dne 20. 10. 2005 (Uradni list RS,
št. 100/05).

Ljubljana, dne 6. julija 2006
ZDS – Sekcija za gradbeništvo
Predsednica IO sekcije
Hilda Tovšak l.r.
		
		

ZSSS – Sindikat
delavcev gradbenih
dejavnosti
Predsednik RO
Marjan Weisseisen l.r.

GZS – Združenje za
gradbeništvo in IGM
Predsednik UO ZGIGM
Branko Selak l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
24. 7. izdalo potrdilo št. 02047-8/2004/8 o tem, da je Tarifna priloga 2006 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti
vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod
zaporedno številko 5.
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OBČINE
DOBJE
3647.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Dobje

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga,
9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
59/99 – odl. US, 70/00, 51/02, 108/03 – odl. US in 72/05) je
Občinski svet Občine Dobje na 17. redni seji dne 7. 7. 2006
sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
STATUTA
Občine Dobje
1. člen
V Statutu Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99,
102/01) se v 5. členu doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja
in nagrade v skladu s posebnim odlokom.«
2. člen
V 6. členu v 10. točki prvega odstavka za besedama
»javne ceste« veznik »in« nadomesti s »ter«, za besedo
»javne« doda beseda »poti«.
3. člen
V 7. členu se v prvem odstavku za besedo »opravlja«
doda beseda »tudi«.
Na koncu šeste alineje se pika nadomesti z vejico in
dodata novi alineji:
»– mrliško ogledno službo,
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.«.
4. člen
V 8. členu se za drugim odstavkom doda tretji odstavek,
ki se glasi:
»Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen
V 9. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Občinsko upravo vodi direktor (tajnik občine), usmerja
in nadzoruje pa župan.«
6. člen
V 10. členu se za tretjim odstavkom doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov,
razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov,
dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z
zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave
oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon,
ta statut in poslovnik občinskega sveta.«
7. člen
V 11. členu se za četrtim odstavkom dodata peti in šesti
odstavek, ki se glasita:

»Občinski svet se voli na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem. Podrobneje
so volitve v občinski svet urejene s posebnim zakonom.
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih
več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.
Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je
za izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje
v 10 dneh po drugem krogu volitev.«

na,«.

8. člen
V 12. členu se črta alineja, ki se glasi:
»– na predlog župana imenuje in razrešuje podžupa-

V petnajsti alineji se pred besedo »organizacijo« črta
beseda »varstvo«.
9. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha
mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno
kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha
opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana in podžupana, (Opomba: glej odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-39/95 – Uradni list RS,
št. 68/98),
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki
ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana in
podžupana,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma
če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski oziroma državni upravi, ki na
podlagi določb 37.b člena tega zakona ni združljiva oziroma
ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta, župana in
podžupana,
– če odstopi.
Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha
mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata iz prejšnjega odstavka. Zoper
ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta,
župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh
od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej
odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče
v 30 dneh.
Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se lahko
začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila
vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev
upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po
pravnomočni odločitvi sodišča.
Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je
občina,
– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z
nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in
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strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja.
O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in
občinsko volilno komisijo.
Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s
funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali
delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti
občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo
župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa
zakon.
Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja
mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne
opravlja funkcije člana občinskega sveta. Podžupanu preneha mandat tudi, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega
župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat.«
10. člen
Doda se nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje
župan.
Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan pooblasti
podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če je župan
odstoten ali zadržan, vodi sejo podžupan.
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan
oziroma pooblaščeni član občinskega sveta ne more voditi že
sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejši
član občinskega sveta.
Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati
najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na
podlagi posamičnega pooblastila župana.
Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora
biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva
za sklic seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno
potrebno gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upravi za pripravo gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje
predlagane točke. Predlagan dnevi red pa lahko dopolni še
z novimi točkami.
Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni
po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega
sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so
dolžni zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.«
11. člen
Doda se nov 13.b člen:
»13.b člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da
jih sprejme občinski svet na predlog župana.
Župan mora predloge komisij in odborov občinskega
sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega
odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je
določeno v poslovniku občinskega sveta.
O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.
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Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena
točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta.
Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanu (podžupanom), članom občinskega sveta,
predsedniku nadzornega odbora občine in tajniku občine
(direktorju občinske uprave). O sklicu seje občinskega sveta
se obvesti javna občila.
Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki
komisij in odborov občinskega sveta ter tajnik občine so
se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na
vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo
vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja
dela.«
12. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča
večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z
večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon
določa drugačno večino.
Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom
ali če tako sklene občinski svet.
Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se
določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov.
Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.
Župan in tajnik občine o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat letno.«
13. člen
V 15. členu se doda drugi odstavek:
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ima 3 člane, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna
telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje
občinski svet,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi
s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski
svet.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
14. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico voliti župana ima vsak volivec, ki ima volilno
pravico v občinski svet.
Pravico biti voljen za župana ima vsak državljan RS, ki
je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti.
Župan opravlja funkcijo nepoklicno.«
15. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če
meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt
objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za
oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita ali je v nasprotju s statutom ali drugim
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splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da
o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora
navesti razloge za zadržanje.
Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko
župan začne postopek pri upravnem sodišču.
Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost
take odločitve.«
16. člen
Doda se nov 19.a člen:
»19.a člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski
svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu
svetu takoj, ko se ta lahko sestane.«
17. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina
podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za
katere ga župan pooblasti.
Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki
opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve
občinskega sveta.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da
bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.«
17. člen
Doda se nov 20.a člen:
»20.a člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan
ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši član občinskega sveta.
V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.«.
18. člen
21. člen se črta. Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
19. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor ima 3 člane. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v
45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora morajo
imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za
člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine
(krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti), tajnik občine, delavci
občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so
uporabniki občinskih proračunskih sredstev.
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Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi
za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta.
Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.«
20. člen
V 25. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela,
ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega
načrta, ki ji v mesecu decembru koledarskega leta predloži
županu.«
Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji
odstavek.«
21. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine,
ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če:
– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali
pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega
odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti
do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali
izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega
kolena, četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost
prenehala,
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika,
prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.
Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi
nadzorovana oseba in sam član nadzornega odbora. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi
je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo
za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov
vseh članov.«.
22. člen
V prvem odstavku 28. člena se besedilo »tajnik občine«
nadomesti z besedami »občinska uprava«.
23. člen
V 29. členu se pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
», ki ga sprejme z večino glasov svojih članov«.
24. člen
V 30. členu se v drugem odstavku za besedama »občinski upravi« doda besedilo »na predlog tajnika občine«.
25. člen
V 33. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave podpisuje tajnik občine po pooblastilu župana, ki lahko
vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih oseb
občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v
postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje
v upravnih stvareh.«
26. člen
V 34. členu se besedilo »vodenje evidenc v skladu s
predpisom Ministrstva za notranje zadeve« nadomesti z besedilom »upravno poslovanje v skladu z uredbo vlade«.
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27. člen
V prvi alineji prvega ostavka 40. člena se za besedo
»območja« doda beseda »občine«.
28. člen
V 56. členu se črta za besedama »stavbnimi zemljišči«
črta vejica in besedna zveza »dimnikarska služba« za njo.
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DOBRNA
3648.

Sklep o javni razgrnitvi predlogov sprememb
odlokov občinskih lokacijskih načrtov:
predloga sprememb Odloka občinskega
lokacijskega načrta stanovanjske pozidave
za območje Guteneg in predloga sprememb
Odloka občinskega lokacijskega načrta
stanovanjske pozidave za območje Zavrh

29. člen
V 65. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se
besedilo »je občinski organ«, nadomesti z besedami »so
občinski organi«.

Na podlagi 12. in 34. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) in 29. člena Statuta
Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in
136/04) je župan Občine Dobrna dne 31. 7. 2006 sprejel

30. člen
V 78. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet
sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

SKLEP
o javni razgrnitvi predlogov sprememb odlokov
občinskih lokacijskih načrtov: predloga
sprememb Odloka občinskega lokacijskega
načrta stanovanjske pozidave
za območje Guteneg in predloga sprememb
Odloka občinskega lokacijskega načrta
stanovanjske pozidave za območje Zavrh

31. člen
Za 94. členom se doda novo poglavje:
»X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA«.
32. člen
Doda se nov 95. člen, ki se glasi:
»95. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci
občinske uprave.
Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom
občin.
V zadevah, ki jih na organe občine prenese država,
opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na
teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje
nalog iz državne pristojnosti.«.
33. člen
Rimska številka XI se nadomesti s številko XII.
34. člen
Dosedanji 95. in 96. člen postaneta 96. in 97. člen.
35. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

1. člen
Na osnovi 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) se razgrneta dva ločena
predloga sprememb občinskega lokacijskega načrta stanovanjske pozidave za območje Guteneg in Zavrh.
2. člen
Predlogi iz 1. člena tega sklepa bodo razgrnjeni v prostorih Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna. Ogled je možen
v času uradnih ur, in sicer petnajst (15) dni v času od 14. 8.
2006 do 28. 8. 2006.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi skupna
javna obravnava predloga sprememb odloka občinskega
lokacijskega načrta stanovanjske pozidave za območje Guteneg in predloga sprememb odloka občinskega lokacijskega
načrta stanovanjske pozidave za območje Zavrh, ki bo v
torek, 22. 8. 2006, ob 13. uri v sejni sobi Občine Dobrna.
3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani
lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju
razgrnitve ali pa jih pisno pošljejo na Občino Dobrna. Pripombe se lahko posredujejo tudi na elektronski naslov obcina@
dobrna.si (v rubriki predmet je treba navesti ključne besede
»LN Guteneg«, »LN Zavrh«) do konca javne razgrnitve.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.

Št. 35000-0013-1/2006
Dobrna, dne 31. julija 2006

Šifra: 007-01/2006-01
Dobje, dne 7. julija 2006
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.
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KOMENDA
3649.

Sklep o javni razgrnitvi Odloka o LN območja
02/1 – poslovno proizvodne cone ozka dela
– II. faza

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in 31. člena
Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99, 83/99 in
Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 01/01, 10/05) je
župan Občine Komenda dne 2. 8. 2006 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi Odloka o LN območja
02/1 – poslovno proizvodne cone ozka dela
– II. faza
I.
Župan Občine Komenda odreja javno razgrnitev predloga Odloka o LN OBMOČJA 02/1 – POSLOVNO PROIZVODNE CONE OZKA DELA – II. FAZA.
II.
Javna razgrnitev bo potekala med 11. 8. 2006 in 10. 9.
2006 na sedežu Občine Komenda, Zajčeva 23, Komenda.
III.
Pripombe v zvezi z javno razgrnjenim predlogom se
lahko vpisujejo v knjige pripomb na lokaciji razgrnitve. Pisne pripombe in predlogi se lahko v času javne razgrnitve
posredujejo tudi na Občino Komenda, Zajčeva 23, 1218
Komenda.
IV.
Javna obravnava bo v Osnovni šoli Moste pri Komendi
v sredo, 30. 8. 2006 ob 16.00 uri.

Št.

Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l.r.

KRŠKO
3650.

Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb
in dopolnitev ureditvenega načrta Staro jedro
Leskovec (skrajšani postopek)

Na podlagi 31. člena v povezavi s 34. členom Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in na
podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 35. člena
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) župan Občine Krško dne 27. 7. 2006
izdaja
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SKLEP
o javni razgrnitvi predloga sprememb
in dopolnitev ureditvenega načrta Staro jedro
Leskovec (skrajšani postopek)
I.
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Staro jedro Leskovec, ki ga je izdelalo podjetje Savaprojekt d.d. Krško, pod št. 06073-00, julij 2006.
II.
Dokumentacija bo v času uradnih ur javno razgrnjena
v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za
urejanje prostora in varstvo okolja ter v prostorih Krajevne
skupnosti Leskovec, Ul. 11. novembra 24, Leskovec. Javna
razgrnitev bo trajala najmanj 15 dni od začetka veljavnosti
tega sklepa.
III.
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo
svoje pisne pripombe in predloge vsi zainteresirani organi,
organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko
podajo pisno ali ustno na javni obravnavi, kot zapis v knjigo
pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve ali posredujejo v pisni obliki Občini Krško, Oddelku za urejanje prostora
in varstvo okolja, CKŽ 14, Krško.
IV.
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v
gasilskem domu Leskovec, dne 22. 8. 2006, ob 19.00 uri.
V.
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Šifra: 350-05-17/2005 O502
Krško, dne 27. julija 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave.
Šifra: 35005-0002/2005
Komenda, dne 2. avgusta 2006
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PODLEHNIK
3651.

Odlok o taksi za obremenjevanje okolja

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
41/04) ter na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05) je Občinski
svet Občine Podlehnik na 18. redni seji dne 20. 7. 2006
sprejel

ODLOK
o taksi za obremenjevanje okolja
1. člen
S tem odlokom se odreja obvezno plačevanje takse za
obremenjevanje okolja zaradi onesnaževanja zraka s škodljivimi snovmi iz izpušnih plinov tovornih motornih vozil ter
onesnaževanje okolja s hrupom in tresljaji, ki jih povzročajo
tovorna motorna vozila.
2. člen
Takso so dolžni plačevati vsi uporabniki komunalnih
objektov skupne rabe, ki vstopajo v državo in izstopajo iz nje,
imajo carinske ali cestninske obveznosti, opravljajo uvozne
ali izvozne posle, razen uporabnikov z osebnimi vozili.

Stran

8986 /

Št.

83 / 4. 8. 2006

Uradni list Republike Slovenije

3. člen
S tem odlokom se opredeljujejo tudi ukrepi za preprečitev, odpravljanje oziroma zmanjševanje posledic prekomernih obremenitev okolja z emisijskimi škodljivimi snovmi,
hrupom in drugimi škodljivimi vplivi na okolje, ki izvirajo iz
tranzitnega prometa s tovornimi vozili.

11. člen
Izvajalci iz prvega odstavka 6. člena tega odloka, ki
ne zaračunavajo ekološke pristojbine pri vstopu v državo in
izstopu iz nje, se kaznujejo z globo najmanj:
– pravna oseba: podjetje 120.000 SIT,
– odgovorna oseba: pravne osebe 60.000 SIT.

4. člen
Takso so dolžni plačevati zavezanci iz 2. člena tega
odloka pri vstopu in izstopu iz države in znaša 5 EUR za
vsakega zavezanca, plačljivi v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije.

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

5. člen
Enkratno plačilo takse na mejnem prehodu Podlehnik
velja do 24. ure istega dne.
6. člen
Takso zbirajo izvajalci izvozno-uvoznih poslov in druga
podjetja, ki jih za to pooblasti župan Občine Podlehnik in z
njimi sklene ustrezno pogodbo.
Sredstva, zbrana iz naslova takse za obremenjevanje
okolja, so prihodek Občine Podlehnik.
Sredstva so strogo namenska in se lahko uporabljajo
za:
– urejanje in vzdrževanje ter gradnjo objektov gospodarske infrastrukture v Občini Podlehnik,
– spremljanje in sanacijo ranljivosti okolja,
– pokrivanje stroškov varstva okolja,
– sanacijo in odpravo poškodb okolja ter za druge namene varstva okolja, ki jih določa zakon.
7. člen
Natančnejši kriterij in merila za namensko uporabo
sredstev iz prejšnjega člena določi občinski svet na predlog
župana občine.
8. člen
Na območju Občine Podlehnik se izvajajo naslednji
ukrepi celovite sanacije:
– meritve osebnosti škodljivih snovi iz izpušnih plinov
v zraku in v tleh,
– meritve ravni hrupa,
– spremljanje kakovosti zraka glede vsebnosti škodljivih
snovi iz izpušnih plinov,
– spremljanje kakovosti bivalnega okolja glede na hrupnost,
– ukrepi za zmanjševanje hrupnosti v bivalnem okolju,
– obveščanje onesnaževalcev o možnostih za zmanjšanje obremenjevanja okolja s škodljivimi snovmi iz izpušnih
plinov,
– poročanja o izvedenih ukrepih celovite sanacije in
njihovih učinkih na stanje okolja,
– obveščanje javnosti o učinkih ukrepov celovite sanacije.
Sanacijski program za izvedbo ukrepov iz predhodnega
odstavka predpiše župan Občine Podlehnik.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
služba občinske uprave Občine Podlehnik.
KAZENSKE DOLOČBE
10. člen
Uporabnik iz 2. člena tega odloka, ki ne plača takse za
obremenjevanje okolja, se kaznuje z globo najmanj:
– pravna oseba: podjetnik posameznik 80.000 SIT,
– odgovorna oseba: pravne osebe 40.000 SIT.

Št. 2/2006-julij
Podlehnik, dne 20. julija 2006
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l.r.

3652.

Odlok  o določitvi volilne enote v Občini
Podlehnik

Na podlagi 6. člena Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, popr., 69/94,
56/98, 75/98, 75/98 – popr., 67/98 – odločba US in 73/98
– popr., 72/98 – odl. US, 52/02 in 27/06, 61/06) ter 14. in
15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39 /99
in 46/01) je Občinski svet Občine Podlehnik na 18. redni seji
dne 20. 7. 2006 sprejel

ODLOK
o določitvi volilne enote v Občini Podlehnik
1. člen
Občinski svet Občine Podlehnik s tem odlokom določa volilne enote za tretje volitve članov občinskega sveta
in volitve za župana v Občini Podlehnik. Območje Občine
Podlehnik obsega Občino Podlehnik, kot jo določa Zakon o
ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS,
št. 60/94, 60/94 – popr., 69/94, 56/98, 75/98, 75/98 – popr.,
67/98 – odl. US in 73/98 – popr., 72/98 – odl., 52/02, 27/06
in 61/06).
2. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določi 1 volilna
enota, v kateri se skupno voli sedem članov občinskega
sveta.
Volilna enota obsega območja naslednjih naselij: Dežno
pri Podlehniku, Gorca, Jablovec, Kozminci, Ložina, Podlehnik, Rodni Vrh, Sedlašek, Spodnje Gruškovje, Stanošina,
Strajna, Zakl in Zgornje Gruškovje. Sedež volilne enote je v
Podlehniku 21.
3. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne
Občine Podlehnik.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za izvedbo lokalnih volitev
– volitev članov občinskega sveta in župana v letu 2006.
Št. 1/2006
Podlehnik, dne 20. julija 2006
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3653.

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Podlehnik
I.
Občinski svet Občine Podlehnik imenuje Občinsko volilno komisijo Podlehnik v sestavi:
1. predsednik komisije: Valter Vindiš, Šardinje 33, 2274
Velika Nedelja
2. namestnica predsednika: Albina Hrnec - Pečnik, Kicar 20/c, 2250 Ptuj
3. članica: Renata Novak, Kozminci 28, 286 Podlehnik
4. namestnica članice: Alojzija Srdinšek, Rodni Vrh 9,
2286 Podlehnik
5. članica: Sliva Šeruga, Podlehnik 2/a, 2286 Podlehnik
6. namestnica članice: Marija Drevenšek, Sedlašek 3/e,
2286 Podlehnik
7. član: Ivan Zajšek, Stanošina 23/a, 2286 Podlehnik
8. namestnik člana: Roman Plajnšek, Zakl n.h., 2886
Podlehnik
II.
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih občinske
uprave Občine Podlehnik, Podlehnik 21.
III.
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja
štiri leta.
IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi Občinske volilne komisije Podlehnik, imenovani
na 9. seji Občinskega sveta Občine Podlehnik, dne 25. 1.
2002 in dopisni seji 2. septembra 2002.
V.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3/2006-julij
Podlehnik, dne 20. julija 2006
Župan
Občine Podlehnik
Vekoslav Fric l.r.

ŠEMPETER - VRTOJBA
Program priprave lokacijskega načrta Caufovo
v Vrtojbi

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek) in 30. člena Statuta
Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04 in 74/05)
župan Občine Šempeter-Vrtojba sprejme
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P R O G R A M   P R I P R A V E
lokacijskega načrta Caufovo v Vrtojbi

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Podlehnik

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. in 23. člena
Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji) je Občinski svet Občine Podlehnik na 18. redni seji dne
20. 7. 2006 sprejel

3654.

Št.

1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
lokacijskega načrta Caufovo v Vrtojbi – v nadaljevanju: lokacijski načrt.
1.1 Ocena stanja
Območje z ledinskim imenom Caufovo je pretežno nepozidano pobočje ob robu obstoječe pozidave enodružinskih
hiš v severovzhodnem delu naselja Vrtojba.
Prostorski razvoj in način urejanja območja s prostorskim aktom opredeljuje prostorski plan občine.
Osnovne usmeritve za urejanje območja so podane v
programski zasnovi, ki predvideva pozidavo pretežno s stanovanjsko gradnjo ter komunalno ureditev območja.
Parcele v območju so v lasti fizičnih oseb, med katerimi
je precej interesentov za gradnjo in tudi tistih, ki nameravajo
svoje parcele prodati.
1.2 Razlogi
Razlog za pričetek postopka je velik interes lastnikov
zemljišč na območju za gradnjo oziroma prodajo parcel, kar
je bilo evidentirano na informativnem sestanku pred pripravo
programa priprave.
1.3 Pravna podlaga
– Zakon o urejanju prostora – ZureP-1 (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 – popravek),
– Zakon o varstvu okolja – ZVO (Uradni list RS,
št. 41/04),
– Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS,
št. 96/04, 41/04),
– Statut Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS,
št. 88/04),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Nova Gorica za obdobje
1986−2000 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica
in Tolmin št. 1/87, 3/90, 1/93 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Nova Gorica za obdobje
1986−1990), (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica
in Tolmin št. 7/87, 3/90, 1/93), ki velja za območje občine
Šempeter - Vrtojba (Uradne objave št. 11/2002) in katerega
sestavni del je programska zasnova za zazidalni oziroma
po trenutno veljavni zakonodaji lokacijski načrt Caufovo v
Vrtojbi.
1.4 Predhodno izvedeni postopki
Na informativnem sestanku z lastniki zemljišč na območju lokacijskega načrta so bile evidentirane želje in namere
lastnikov oziroma njihova mnenja glede nameravanega urejanja.
Pridobljena je bila odločba Ministrstva za okolje in prostor (št. 35409-122/2006 z dne 24. 5. 2006) o tem, da za
potrebe lokacijskega načrta ni potrebno izvesti postopka
celovite presoje vplivov na okolje.
Dne, 4. 7. 2006, je bila izvedena 1. prostorska konferenca, program priprave je dopolnjen z nekaterimi priporočili
konference, ostala priporočila bodo upoštevana v postopku
priprave lokacijskega načrta.
črta

2. Predmet in programska izhodišča lokacijskega na-

Predmet lokacijskega načrta je načrtovanje gradnje
objektov in komunalnega urejanja. Območje je v pretežni
meri namenjeno gradnji stanovanjskih objektov približne gostote 40 prebivalcev na hektar, manjši del ob dostopni poti
pa storitveni obrti.
Poleg pozidave je za potrebe ureditvenega območja
predvidena prometna ureditev (dostopne poti, javna parkirišča, pločnik), ureditev ekoloških otokov, gradnja kanalizacije
v ločenem sistemu, gradnja vodovodnega oziroma hidrantnega omrežja, gradnja omrežja za napajanje z električno
energijo, gradnja TK in CATV omrežja, gradnja plinovodnega
omrežja ter ureditev odvodnjavanja.
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Zaradi bližine RTP Vrtojba je predvidena prevera morebitne prizadetosti območja zaradi elektromagnetnega sevanja in hrupa in skladno z rezultati odmik predvidene pozidane
od RTP.
3. Okvirno ureditveno območje
Ureditveno območje predstavlja jugovzhodno pobočje
griča Caufovo na severovzhodnem robu naselja Vrtojba, na
svoji južni in vzhodni strani je omejeno z Opekarniško cesto
in njenim odcepom proti severu ob vznožju griča, na svoji
severni s severno mejo parcel štev. 626 in 650, na svoji zahodni pa z vzhodnim robom funkcionalnih zemljišč zazidave
ob ulici Laze oziroma z grebenom griča. Območje v opisanih
mejah je nepravilne oblike s površino 4. 1 ha.
Lokacijski načrt bo kot vplivno območje obravnaval tudi
nekatere parcele ob severu in zahodu oboda opisanega
območja.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo
sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora, ki v skladu z 29. členom ZUreP pripravijo smernice za pripravo lokacijskega načrta ter
v skladu s 33. členom ZUreP podajo mnenje k predlogu
sprememb in dopolnitev PUP, so določena s tem programom
priprave in so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Območna enota Nova Gorica, Ul. tolminskih puntarjev 4;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica,
Sedejeva 9;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za vode, Pisarna Nova Gorica, Cankarjeva 62, 5000
Nova Gorica;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
5. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območna enota Nova Gorica, Nova Gorica, Delpinova 16;
6. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova
Gorica, Nova Gorica, Delpinova 16;
7. Komunala d.d. Nova Gorica, Nova Gorica, Cesta
25. junija 1;
8. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Nova Gorica, Erjavčeva 22;
9. Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Nova Gorica, Cesta 25. junija 1b; za oskrbo z vodo in za kanalizacijo;
10. Telekom Slovenije, PE Nova Gorica, Nova Gorica,
Kidričeva 17;
11. Kabelska televizija Nova Gorica, Nova Gorica, Erjavčeva ulica 2;
12. Adria plin d.o.o. Ljubljana, Dunajska c. 7; 1000
Ljubljana;
13. Občina Šempeter - Vrtojba, Šempeter pri Gorici,
Cesta goriške fronte 11.
V primeru, da se v postopku priprave ugotovi potreba
po sodelovanju subjektov, ki niso navedeni v tem programu,
lahko pripravljavec prostorskega akta k sodelovanju povabi
tudi druge organe in organizacije.
Pripravljavec in investitor lokacijskega načrta je Občina
Šempeter - Vrtojba.
Izdelovalec lokacijskega načrta mora izpolnjevati pogoje, določene s členi ZureP, od 156. do 160.
5. Seznam potrebnih strokovnih podlag
Pri pripravi lokacijskega načrta je potrebno smiselno
upoštevati usmeritve že izdelanih strokovnih podlag:
– programsko zasnovo za lokacijski načrt Caufovo v
Vrtojbi,
– študijo o ustreznosti vodovodnega omrežja za zagotavljanje požarne vode na območju Občine Šempeter-Vrtojba
(Hydrotech, št. naloge S-340/05, maj 2005).
V postopku priprave mora naročnik zagotoviti izdelavo
strokovnih podlag, na katerih bodo temeljile rešitve lokacijskega načrta:

Uradni list Republike Slovenije
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične,
krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve,
z ustreznim poročilom in utemeljitvijo,
– idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v odnosu
do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.),
vključno z ureditvami mirujočega prometa,
– idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev,
– idejne zasnove zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih priključkov
in ureditev,
– idejne zasnove rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno
rabo naravnih dobrin,
– idejne zasnove in rešitve zbiranja komunalnih odpadkov,
– idejne zasnove odvodnje območja,
– idejne zasnove rešitev in ukrepov za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– geodetske podlage za izdelavo lokacijskega načrta,
– geomehansko poročilo,
– podatke zemljiškega katastra in katastra stavb,
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih
drugih stvarnih pravic, vključno s podatki o služnostih,
– strokovne zasnove varstva kulturne dediščine, v kolikor se izkaže za potrebno,
– strokovne podlage s področja ohranjanje narave, v
kolikor se izkaže za potrebno,
– strokovne podlage glede relevantnih naravnih in
ustvarjenih danosti prostora,
– strokovne podlage o vplivih načrtovane prostorske
ureditve na okolje,
− strokovne podlage o vplivih RTP, ki se nahaja v bližini
obravnavanega območja, na obravnavano območje,
– variantno idejno zasnovo načrtovane prostorske ureditve, izdelano tako, da je možna primerjava variant, z ustreznim poročilom in utemeljitvijo,
– izdelavo načrta parcelacije,
– idejno zasnovo možne faznosti gradnje,
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta.
V postopku priprave lokacijskega načrta se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage.
6. Način priprave lokacijskega načrta
Občina Šempeter - Vrtojba je odgovorna za pripravo
lokacijskega načrta skladno z določili ZUreP (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 – popravek) in za izvajanje tega programa
priprave.
7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag
Geodetska podlaga za potrebe izdelave lokacijskega
načrta bo geodetski posnetek terena, objektov, komunalne
in druge infrastrukture, ki ga bo Občina Šempeter - Vrtojba
pridobila od pristojnega geodetskega podjetja.
8. Roki za pripravo
Roki za posamezne faze v postopku sprejemanja lokacijskega načrta bodo v skladu z določili Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03).
Predvidevamo naslednje roke za izdelavo posameznih
faz lokacijskega načrta:
– izdelava predloga in javna obravnava lokacijskega
načrta v roku 6 mesecev po sprejemu programa priprave,
– pričetek veljavnosti lokacijskega načrta v roku 9 mesecev po sprejemu programa priprave.
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančne obveznosti priprave lokacijskega načrta prevzame Občina Šempeter - Vrtojba, ki tudi vodi postopek
priprave in sprejema.

Uradni list Republike Slovenije
10. Veljavnost programa priprave
Ta program priprave prične veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.
Šifra: 350-51-1/2006-17
Šempeter pri Gorici, dne 31. julija 2006
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

ŠMARJE PRI JELŠAH
3655.

Pravilnik o sofinanciranju mladinskih
programov in projektov v Občini Šmarje pri
Jelšah

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98,
12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 87/01, 16/02,
51/02, 108/03, 72/05 in 21/06) in 16. člena Statuta Občine
Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 27. redni seji dne
20. 7. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju mladinskih programov
in projektov v Občini Šmarje pri Jelšah
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Pogoji za prijavo na razpis
4. člen
Na razpis za sofinanciranje mladinskih programov in
projektov se lahko prijavijo izvajalci mladinskih programov
in projektov, ki so v interesu občine in katerih delovanje
ni financirano iz proračuna v okviru posebnih proračunskih
postavk, in sicer:
– društva in zveze društev,
– mladinski svet,
– zavodi, druge pravne osebe in izvajalci programov
namenjenih mladim;
– druge nevladne organizacije.
Na javnem razpisu ne morejo kandidirati izvajalci, ki
se za iste programe že financirajo na podlagi drugih javnih
razpisov.
5. člen
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero
se prijavljajo;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
aktivnosti;
– da imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom
in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje;
– projekti in programi se izvajajo za mladino v Občini
Šmarje pri Jelšah (mladi do 27 let);
– programi in projekti morajo biti neprofitne oziroma
nekomercialne narave;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in
projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov;
– vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o
realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter redno
izpolnjujejo pogodbene obveznosti.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina in postopek javnega razpisa

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in sofinanciranje mladinskih programov in projektov
v interesu Občine Šmarje pri Jelšah iz sredstev proračuna,
spremljanje in nadzor porabe sredstev.

6. člen
Javni razpis vsebuje:
– navedbo naročnika z osnovnimi podatki;
– projekte in programe, ki so predmet sofinanciranja;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci;
– okvirno vrednost sredstev, namenjenih za izvajanje
mladinskih projektov in programov, ki so predmet javnega
razpisa;
– rok prijave;
– datum odpiranja vlog;
– navedbo pooblaščenih oseb za dajanje informacij;
– informacijo o razpisni dokumentaciji;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
razpisa.

2. člen
Občina Šmarje pri Jelšah skladno z določbami tega
pravilnika sofinancira programe in projekte za mladino, ki so
usmerjeni v:
– neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za
delo ter kreativno ustvarjanje;
– prostovoljno mladinsko delo;
– mobilnost mladih;
– raziskovalno delo mladih;
– zmanjševanje učinkov in posledic tveganih vedenj;
– aktualne mladinske iniciative;
– kreativno preživljanje prostega časa;
– informacijsko in svetovalno dejavnost;
– spodbujanje inovativnosti in podjetnosti mladih;
– preprečevanje zlorabe drog in drugih nevarnih substanc.
II. JAVNI RAZPIS

7. člen
Višina sredstev za sofinanciranje mladinskih programov
in projektov se določi vsako leto z občinskim proračunom.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le
programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene
z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa v roku 5 dni od
odpiranja vlog pozove tiste predlagatelje vlog, katerih vloge
niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 8 dni.
Nepopolnih vlog komisija po preteku tega roka ne obravnava
in jih s sklepom zavrže.

3. člen
Sofinanciranje se izvede na podlagi javnega razpisa,
ki se objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletni
strani občine v roku 30 dni po uveljavitvi odloka o proračunu
za tekoče leto. Postopek javnega razpisa vodi Oddelek za
družbene dejavnosti in finance.

8. člen
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki jo
imenuje župan. Komisijo imenuje župan izmed predstavnikov
lokalne skupnosti, ki poznajo področje mladinske dejavnosti.
Člani komisije ne smejo biti predsedniki ali poslovodni organi
prijaviteljev, ki kandidirajo za sredstva na razpisu.
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Komisija s sklepom odloči o izboru programov v skladu
z merili tega pravilnika in dodeli razpoložljiva sredstva, ki jih
za sofinanciranje teh programov zagotavlja občina v okviru
sprejetega proračuna. Komisija vodi zapisnik o odpiranju in
vrednotenju.
Zoper ta sklep lahko izvajalec vloži ugovor na župana
Občine Šmarje pri Jelšah v roku 8 dni od prejema sklepa.

Uradni list Republike Slovenije
– pogoje za nadzor nad izvedbo programa oziroma
projekta in porabo sredstev,
– sankcije v primeru nenamenske poraba sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v
roku 15 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe.
Če izvajalec ne vrne podpisane pogodbe občini v roku iz
prejšnjega odstavka, se šteje da je odstopil od pogodbe.

III. VREDNOTENJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV
9. člen
Komisija pri dodeljevanju sredstev upošteva naslednja
merila in kriterije:
1. PREGLEDNOST, – cilji in namen projekta ali programa so jasno opredeljeni – do 10 točk.
2. DELEŽ DRUGIH SREDSTEV za izvedbo projekta:
30 – 50 %
– 10 točk,
51 – 70 %
– 15 točk,
več kot 70 %
– 20 točk;
3. ŠTEVILO UDELEŽENCEV – projekt ali program
vključuje predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko mladino ter študentsko populacijo – do 20 točk;
4. STRUKTURA MLADIH, vključenih v programe – projekt in program vključuje mlade z manj priložnostmi, iz manj
priviligiranega socialno-ekonomskega okolja iz ogroženih
družin (odvisnosti v družini, fizično in psihično nasilje), mlade ki niso zaključili šolanja, problematično mladino, invalidno
mladino ter izrazito nadarjene mladostnike – do 20 točk;
5. REFERENCE izvajalca pri izvajanju projektov in programov za mlade – do 10 točk;
6. DOSTOPNOST – projekt ali program zajema oziroma
vključuje mladino iz celotne občine, aktivnosti so dostopne za
neorganizirano mladino – do 10 točk;
7. INOVATIVNOST – projekt ali program je nov in ne zajema vsebin, ki jih izvajajo drugi izvajalci, vsebuje drugačen
pristop k reševanju problemov – do 10 točk;
8. EKONOMIČNOST – projekt ali program ima realno
finančno konstrukcijo – do 10 točk;
9. PREVENTIVNOST – projekt ali program je preventivne narave (zloraba dovoljenih in nedovoljenih substanc, čustvena in fizična zloraba v domačem okolju …) do 10 točk;
10. KONTINUIRANOST – projekt ali program se izvaja
daljše časovno obdobje oziroma že traja določeno časovno
obdobje, se nadgrajuje – do 20 točk.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede
na skupno število točk in glede na višino sredstev določenih
za sofinanciranje mladinskih programov in projektov veljavnem proračunu občine.
Višina sredstev za vrednotenje posameznega programa
je odvisna od števila točk, ki ga na podlagi izvedenega vrednotenja komisije doseže program.

V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
11. člen
Izvajalci morajo do izteka roka, določenega v pogodbi,
občini posredovati letno poročilo o izvedbi programov oziroma projektov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila, do dneva vračila, če je bila na podlagi nadzora ali oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem programov oziroma projektov
in porabo proračunskih sredstev izvaja oddelek za družbene
dejavnosti in finance. Če izvajalec ravna v nasprotju s pogodbo, lahko občina zadrži odobrena neizplačana sredstva.
Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi
nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more
pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika, dokler ne posreduje poročila in dokler ne vrne nenamensko porabljenih
sredstev.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0056/2006
Šmarje pri Jelšah, dne 21. julija 2006
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

IV. POGODBA O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV IN
PROJEKTOV
10. člen
Po pravnomočnosti sklepa občina z izbranim izvajalcem
sklene pogodbo, ki vsebuje:
– ime oziroma naziv ter naslov oziroma sedež izvajalca,
– davčno in matično številko,
– vsebino in obseg ter čas realizacije programa oziroma
projekta,
– višino sredstev, ki jih zagotavlja občina,
– rok in način ter pogoje za nakazila sredstev,
– številko transakcijskega računa in banko izvajalca,
– navedbo skrbnika pogodbe za vsako pogodbeno
stranko,
– obveznost poročanja o izvedbi programa oziroma projekta in porabi sredstev,

ZREČE
3656.

Pravilnik o oddajanju oglasnih mest in/ali
oglasnih objektov v lasti Občine Zreče v najem

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obvezna
razlaga, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01 – ZSam-1,
51/02 in 72/05 ter odločb Ustavnega sodišča RS), Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03; v
nadaljevanju: uredba), 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03 in 85/04, in Odloka
o oglaševanju v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 76/06, v
nadaljevanju: odlok) je Občinski svet Občine Zreče na seji
dne 10. 7. 2006 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o oddajanju oglasnih mest in/ali oglasnih
objektov v lasti Občine Zreče v najem
I. SPLOŠNO
1. člen
S tem pravilnikom se določijo postopek za oddajanje
oglasnih mest in/ali (v nadaljevanju: oziroma) oglasnih objektov v najem, ki so v lasti Občine Zreče, pogoji za sklenitev in
prenehanje najemne pogodbe ter osnovna merila za določitev najemnine.
2. člen
Oglasno mesto je prostor za namestitev oglasnega
objekta, ki zajema naslednje:
– oglasni steber,
– oglasni pano,
– svetlobna vitrina,
– samostojna ali na steno pritrjena vitrina in tabla,
– oglasni pano z vrtljivo površino,
– nosilec in drog čezcestnega transparenta,
– oglasni pano na drogu javne razsvetljave,
– prenosljiv ulični pano,
– krajevni objekt za oglaševanje,
– drug podoben premični objekt.
3. člen
Oglasna mesta ter s tem tudi oglasni objekti zajemajo
vsa naselja v Občini Zreče.
4. člen
Oglasna mesta oziroma oglasni objekti, ki so navedeni
v 2. členu tega pravilnika, se oddajajo v najem s pogodbo, v
kateri se natančno določijo pravice in obveznosti pogodbenih
strank.
II. POSTOPEK ODDAJANJA OGLASNIH MEST OZIROMA
OGLASNIH OBJEKTOV V NAJEM
5. člen
Oglasna mesta oziroma oglasni objekti, last občine,
se oddajajo v najem na podlagi metode zbiranja ponudb z
javnim razpisom.
Zbiranje ponudb na podlagi javnega razpisa se objavi
na krajevno običajen način.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena občina
lahko odda začasno oglasno mesto oziroma začasni oglasni
objekt v najem na podlagi neposredne pogodbe v skladu z
odlokom.
6. člen
Vloge za najem oglasnega mesta oziroma oglasnega
objekta morajo prosilci poslati na naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, 3214 Zreče.
III. KOMISIJA ZA ODDAJANJE OGLASNIH MEST
OZIROMA OGLASNIH OBJEKTOV V NAJEM
7. člen
O oddaji oglasnih mest oziroma oglasnih objektov v
najem odloča župan Občine Zreče, po predhodnem mnenju
Komisije za oddajanje oglasnih mest oziroma oglasnih objektov v najem (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo imenuje župan Občine Zreče na podlagi
uredbe.
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8. člen
Komisija opravlja naslednje naloge:
– obravnava podatke o oglasnih mestih oziroma oglasnih objektih in izdela posamičen program o oddaji oglasnih
mest oziroma oglasnih objektov v najem,
– pripravi predlog pogodbe,
– obravnava možnost najema oglasnih mest oziroma
oglasnih objektov,
– obravnava morebitno odškodninsko odgovornost najemojemalca,
– odloča o prenehanju najemnega razmerja.
IV. NAJEMNO RAZMERJE
a) Sklenitev najemne pogodbe
9. člen
Najemna pogodba se sklepa v skladu z odlokom.
b) Prenehanje najemnega razmerja
10. člen
Najemno razmerje lahko preneha:
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– z odpovedjo najemne pogodbe,
– s pretekom časa, navedenega v najemni pogodbi,
– z odstopom od najemne pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.
Če najemno razmerje preneha z odpovedjo najemne
pogodbe, je odpovedni rok 3 mesece.
Brez predhodne odpovedi najemno razmerje preneha:
– če najemnik tudi po opominu najemodajalca uporablja
oglasno mesto oziroma oglasni objekt v nasprotju s pogodbo
ali na način, ki povzroča škodo imetju najemodajalca,
– če najemnik ne plačuje najemnine,
– če najemnik oddaja oglasno mesto oziroma oglasni
objekt v podnajem,
– če najemnik ne uporablja oglasnega mesta oziroma
oglasnega objekta v skladu z namenom, za kar je bila sklenjena najemna pogodba,
– če najemnik izgubi dovoljenje za opravljanje dejavnosti v zvezi z oglaševanjem.
11. člen
Najemnik mora oglasno mesto oziroma oglasni objekt
izročiti najemodajalcu, svoj oglasni objekt pa odstraniti v roku
30 dni po prenehanju najemne pogodbe.
Ob izročitvi mora najemnik poravnati tudi vse obveznosti do najemodajalca.
Kolikor najemnik ne izpolni zahteve iz prvega odstavka
tega člena, lahko občina na stroške najemnika uredi stanje
na oglasnem mestu oziroma oglasnem objektu.
V. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE
NAJEMNIN
12. člen
Minimalna skupna višina najemnine za oglasno mesto z
oglasnim objektom, ki spadajo v območje, določeno v 3. členu tega pravilnika, se določi po naslednji tabeli:
– oglasni steber: 31.200 SIT/letno,
– oglasni pano: 15.600 SIT/letno,
– svetlobna vitrina: 62.400 SIT/letno,
– samostojna ali na steno pritrjena vitrina in tabla:
15.600 SIT/letno,
– oglasni pano z vrtljivo površino: 62.400 SIT/letno,
– nosilec in drog čez cestnega transparenta:
45.500 SIT/letno,
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– oglasni pano na drogu javne razsvetljave:
45.500 SIT/letno,
– prenosljiv ulični pano: 15.600 SIT/letno,
– krajevni objekt za oglaševanje: 15.600 SIT/letno,
– drug podoben premični objekt: 15.600 SIT/letno.
V primeru, da se oglasno mesto z oglasnim objektom
odda za krajše obdobje kot eno leto, se višina najemnine
zaračuna v 5-kratni vrednosti.
V najemnino ni vključen davek na dodano vrednost, ki
ga plača najemnik.
13. člen
Za najem samega zemljišča za namen oglaševanja se
minimalna višina najemnine določi na osnovi površine oglasnega objekta. V površino se šteje površina pod objektom,
povečana za 1 m na vse strani. Osnova vrednosti m2 se
določi v deležu 30% zneska, določenega v 12. členu tega
pravilnika.
14. člen
Skupna najemnina se določi letno. Plača se v dveh
obrokih na osnovi izstavljenega računa. V primeru sklenitve
najemne pogodbe za obdobje do 6 mesecev se najemnina
plača v enkratnem znesku.
15. člen
Navedene vrednosti veljajo z dnem, ko stopi ta pravilnik
v veljavo, in se revalorizirajo na dan sklenitve pogodbe z
indeksom rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Vse obstoječe najemne pogodbe ostanejo v veljavi do
izteka pogodbenega roka.
17. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42600-0002/2006-2
Zreče, dne 10. julija 2006
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l.r.

ŽALEC
3657.

Program priprave občinskega lokacijskega
načrta Šempeter ob Strugi

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) in 16., 24. ter 36. 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 župan Občine
Žalec dne 28. julija 2006 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta
Šempeter ob Strugi
I. Vsebina programa priprave
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
občinskega lokacijskega načrta Šempeter ob Strugi (v nadaljevanju: LN),

Uradni list Republike Slovenije
– predmet in programska izhodišča LN ter okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi LN,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove
pridobitve,
– roki za pripravo LN,
– obveznosti financiranja priprave LN;
II. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo LN
Ocena stanja:
Ureditveno območje LN leži v jugovzhodnem delu naselja Šempeter, severno od vodotoka Struge in industrijskega
območja AERO. Površina območja je nepozidana, izjema je
le obstoječa pozidava na vzhodnem delu ob Tovarniški ulici.
Ureditveno območje LN predstavlja del večjega območja, za katerega veljavni prostorski akti občine Žalec opredeljujejo obveznost urejanja z lokacijskim načrtom. Ker se na
poziv občine Žalec (dopis z dne 28. 12. 2005), da pristopijo
k izdelavi LN vsi lastniki nepremičnin iz celotnega večjega
ureditvenega območja LN, ni javil noben lastnik in ker lahko
manjše obravnavano območje LN tvori prostorsko zaključeno
celoto, se bo skladno s pobudo fizične osebe (pobuda z dne
12. 12. 2005) LN pripravil le za vzhodni krak omenjenega
območja.
Obravnavano območje LN je v naravi travnik, s treh
strani obdano z javnimi potmi in ni komunalno in energetsko
opremljeno.
Razlogi za pripravo LN:
– nujnost izdelave izvedbenega prostorskega načrta
(zapolnitev vrzeli na nivoju izvedbene prostorske dokumentacije, pravna podlaga za izdajo dovoljenj za gradnjo objektov
in naprav),
– načrtna pozidava poselitvenega območja, ki skoraj na
vseh straneh meji na pozidana območja naselja,
– povečanje ponudbe zemljišč za individualno stanovanjsko gradnjo, ki jo trenutno v naselju Šempeter primanjkuje,
– postopno znižanje nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča;
Pravna podlaga:
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec (Uradni list RS, št.
21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96,
35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in
94/02) opredeljujejo ureditveno območje LN kot obstoječe
stavbno zemljišče (poselitveno območje po ZUreP-1) v okviru
ureditvenega območja naselja Šempeter v Savinjski dolini.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja
občine Žalec z oznako PUP 2 (Uradni list RS, št. 35/96)
določa za obravnavano območje obveznost izdelave izvedbenega prostorskega akta.
Skladno s 3. točko drugega odstavka 72. člena ZUreP-1
se občinski lokacijski načrt pripravi za prostorske ureditve, za
katere so znani financerji in za ureditve območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovo ter za širitev naselij v skladu z
urbanistično in krajinsko zasnovo.
III. Predmet in programska izhodišča LN ter okvirno
ureditveno območje
Predmet LN:
Predmet izdelave LN je vzhodni del večjega nepozidanega območja v jugovzhodnem delu naselja Šempeter, ki
leži severno od vodotoka Struge in industrijskega območja
AERO.

Uradni list Republike Slovenije
Programska izhodišča LN:
Na ureditvenem območju so predvidene prostorske ureditve za potrebe individualne stanovanjske gradnje. Najpomembnejša programska izhodišča so:
– celovita, načrtna in kreativna ureditev obravnavanega
prostora (urbanistična in arhitekturna nadgradnja obstoječih
kvalitet v širšem prostoru naselja),
– racionalna izraba zadnjih prostih površin v ureditvenem območju naselja za individualno stanovanjsko gradnjo,
– priključevanje predvidenih objektov na obstoječe in
načrtovano cestno omrežje v skladu s pogoji upravljavca,
– zagotovitev parkiranja osebnih vozil v okviru gradbenih parcel posameznih investitorjev (minimalno dve parkirni
mesti na gradbeno parcelo in manipulacijski prostor za obračanje vozil),
– izgradnja in dograditev prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter omrežja zvez skladno s smernicami
upravljavcev;
Pri pripravi občinskega LN je upoštevati tudi eventualna
druga programska izhodišča, ki se kot posledica le-teh pojavijo v samem postopku izdelave dokumenta.
Okvirno ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje LN zajema območje, ki
ga na severu omejuje obstoječa stanovanjska pozidava,
na vzhodu, jugu in zahodu pa obstoječe ceste – javne poti,
Tovarniška ulica in Cesta Ob Strugi. Ureditveno območje
meri ca 0,92 ha.
Prostorska konferenca:
Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje
prostora je dne 16. maja 2006 v skladu z 28. členom ZUreP-1
sklical prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi
lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter
organizirane javnosti glede priprave LN oziroma predvidene
prostorske ureditve. Datum, kraj in čas zbora konference je
pripravljavec objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja.
S to objavo so bili o prostorski konferenci obveščeni predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane
javnosti, z vabili pa so bili povabljeni nosilci urejanja prostora,
ki so predvideni v IV. točki tega programa priprave.
Na prostorski konferenci so priporočila podali predstavniki AERO Celje, KS Šempeter, Občine Žalec in VOC d.d.,
Celje.
Na podlagi priporočil se v postopku priprave LN:
– prikaže prometna ureditev širšega območja (navezava industrijskega območja AERO preko priključne ceste na
krožišče pri priključku na AC Arja vas-Vransko) kot sestavni
del strokovnih podlag OLN,
– vzhodna meja OLN naj zaradi navezave na prometno omrežje in celovitosti območja poteka po vzhodni strani
Tovarniške ulice, severna meja ureditvenega območja pa po
celotni dolžini po severni strani nove napajalne ceste;
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
sodelujejo pri pripravi LN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave LN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu LN pa mnenje, so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito
in reševanje, Ljubljana,
3. RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat
RS, Območna enota Celje,
4. Zavod za varstvo narave, OE Celje, Celje,
5. VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
6. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje,
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7. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Celje,
8. Telekom Slovenije, PE Celje,
9. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.,
10. Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljana
11. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o.,
12. Kabel TV d.o.o. Petrovče,
13. Javne naprave, Javno podjetje d.o.o., Celje,
14. Krajevna skupnost Šempeter,
15. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene
potrebe, ugotovljene v postopku priprave LN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema
ustreznega gradiva ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da
jih nimajo.
Pri pripravi LN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik priprave: Alojz in Marija Oberžan, Tovarniška cesta 33, Šempeter v Savinjski dolini,
– Naročnik vseh strokovnih podlag in LN: Alojz in Marija
Oberžan, Tovarniška cesta 33, Šempeter v Savinjski dolini in
eventualno nosilec urejanja prostora (strokovne podlage),
– Pripravljavec: Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora (v nadaljevanju: OŽ OVOUP),
– Načrtovalec oziroma izdelovalec: AR PROJEKT
d.o.o., Planinska cesta 5, Sevnica
izdelovalec mora izpolnjevati pogoje, določene v 156.
do 160. členu ZUreP-1 (imeti pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca),
– Investitor načrtovanih prostorskih ureditev: sedanji
lastniki zemljišč in objektov ter potencialni investitorji načrtovanih objektov;
V. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, priporočil s prve
prostorske konference, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v III. poglavju tega programa priprave.
Iz odločbe Ministrstva za okolje in prostor št. 35409124/2006 z dne 22. 5. 2006 izhaja, da v postopku priprave in
sprejemanja OLN ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov
na okolje.
Zaradi omejitev ustvarjenih danostih prostora (prostorska utesnjenost območja med prometnicami in obstoječo
pozidavo) izdelava več variantnih rešitev ni možna. Izdelovalec LN izdela eno strokovno rešitev, razen v primeru, da
se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v
postopku priprave LN, če takšna potreba izhaja iz izdelanih
strokovnih podlag in analiz.
LN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje in sicer predvsem z:
– Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02, 8/03-popr. in 58/03-ZZK-1),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih
strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) ter
– Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04);
VI. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način
njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in LN je treba upoštevati
vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega
razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije
(Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS,
št. 122/04),
– prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94,
20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99,
28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
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– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja občine Žalec z oznako PUP2 (Uradni list RS, št. 35/96),
– Idejno zasnovo prostorske ureditve na območju predvidenega LN (AR PROJEKT d.o.o., Sevnica, št. IZ04/06,
februar 2006),
– geodetski načrt v merilu 1: 500 s katastrom nadzemnih in podzemnih vodov (štev. 2006-009GN, datum 17. 2.
2006) in
– ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge;
Pred izdelavo predloga LN mora nosilec urejanja prostora, investitor oziroma pristojni naročnik zagotoviti naslednje strokovne podlage:
– idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov,
ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic
na obravnavanem območju,
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale
iz smernic nosilcev urejanja prostora;
VII. Roki za pripravo LN
Sprejem programa priprave:
– Pripravljavec pripravi »Obvestilo o nameri izdelave
občinskega lokacijskega načrta Šempeter ob Strugi« za MOP
konec marca 2006.
– Pripravljavec skliče prvo prostorsko konferenco najmanj osem dni pred sprejemom programa priprave.
– Župan Občine Žalec s podpisom potrdi program priprave najmanj osem dni po izvedeni prostorski konferenci in
najmanj pet dni po prejetju odločbe v zvezi z izvedbo celovite
presoje vplivov na okolje.
Pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec idejne zasnove po potrebi dopolni gradivo
»Idejno zasnovo prostorske ureditve na območju predvidenega LN« (AR PROJEKT d.o.o., Sevnica, št. IZ04/06, februar
2006),
– Po sprejemu in objavi programa priprave v uradnem
glasilu in po pridobitvi gradiva iz prve alinee izdelovalec LN
zaprosi za smernice za načrtovanje nosilce urejanja prostora
iz IV. točke tega programa priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje
v 30 dneh po prejemu vloge.
– Po pridobitvi smernic izdela izdelovalec LN analizo
smernic ter ob upoštevanju le-te in analize prostora izdela
usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve (v 14 dneh po
prejemu smernic).
– OŽ OVOUP in investitor načrtovanih prostorskih ureditev potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
Izdelava utemeljitve predlagane rešitve oziroma variantnih rešitev in primerjalne študije variant
– Po končani izdelavi usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve izdela izdelovalec občinskega LN eno strokovno
rešitev in sicer v 14 dneh po potrditvi usmeritev.
– OŽ OVOUP organizira predstavitev ene strokovne
rešitve v okviru druge prostorske konference, katere namen
je tudi, da se na predlagano rešitev pridobijo in uskladijo
priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne
skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
Izdelava strokovnih podlag in predloga občinskega lokacijskega načrta:
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo
vseh strokovnih podlag, določenih v VI. točki tega programa
priprave.
– Izdelovalec izdela predlog občinskega LN v 20 dneh
po prevzemu vseh strokovnih podlag.
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje in prostor ter komunalne zadeve
obravnava predlog v roku 14 dni po oddaji gradiva OŽ OVO-
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UP, župan občine Žalec sprejme sklep o javni razgrnitvi
predloga naslednji dan po seji odbora.
– OŽ OVOUP istočasno obvesti javnost o kraju in času
javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v Uradnem listu
Republike Slovenije ter na krajevno običajen način in sicer
najmanj en teden pred javno razgrnitvijo prostorskega akta.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec
in na sedežu krajevne skupnosti Šempeter za najmanj 30 dni
od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi.
– OŽ OVOUP v sodelovanju s krajevno skupnostjo
organizira javno obravnavo v kraju načrtovane prostorske
ureditve.
– OŽ OVOUP v sodelovanju s krajevno skupnostjo
Šempeter evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge
organov, organizacij in posameznikov.
– Izdelovalec v sodelovanju z Občino Žalec prouči pripombe in predloge in pripravi predlog stališč glede njihovega
upoštevanja v roku 14 dni po prejemu vseh pripomb.
– Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov,
podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca, občinske strokovne službe ter
sklepov odbora za okolje in prostor ter komunalne zadeve,
ki predhodno obravnava pripombe in predloge, v roku 30 dni
po preteku javne razgrnitve (navedeni rok zajema čas za
pripravo odgovorov pri izdelovalcu in čas za posredovanje
ter obravnavo gradiva in je odvisen od števila in zahtevnosti
pripomb),
– Pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na
območju LN s stališči do morebitnih njihovih pripomb in predlogov v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb.
Izdelava dopolnjenega predloga LN:
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo
morebitnih dopolnitev strokovnih podlag.
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog LN po prejemu
stališča do pripomb in predlogov in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
– Izdelovalec LN pozove nosilce urejanja prostora iz IV.
točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu LN.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v
30 dneh po prejemu vloge.
– Izdelovalec izdela in preda usklajen dopolnjen predlog LN OŽ OVOUP v 50 dneh po prejemu gradiv iz druge
alinee tega sklopa oziroma v 10 dneh po prejemu zadnjega
mnenja.
Sprejem LN:
– Župan Občine Žalec posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve,
usklajeni predlog LN Občinskemu svetu v sprejem. Sestavni
del gradiva so priporočila prostorskih konferenc in stališča do
pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
– Občinski svet občine Žalec sprejme LN z odlokom in
ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VIII. Obveznosti financiranja priprave LN
Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi vsa sredstva
za izdelavo strokovnih podlag, naročnik LN in investitorji
načrtovanih prostorskih ureditev pa tudi za izdelavo LN.
IX. Objava programa priprave
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 35005/0004/2005 2/3
Žalec, dne 28. julija 2006

Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.
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VLADA
3658.

Uredba o spremembi Uredbe o programih
kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006

Na podlagi 5. in 7. člena v zvezi s 126. členom Zakona
o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o programih kmetijske
strukturne politike in kmetijske politike razvoja
podeželja za leti 2005 in 2006
1. člen
V Uredbi o programih kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006
(Uradni list RS, št. 45/04, 10/05, 72/05, 34/06, 43/06 in 79/06)
se druga alinea 1. točke petega odstavka 9. člena spremeni
tako, da se glasi:
»– ne glede na prvo alineo je nosilec kmetijskega gospodarstva lahko v letu objave javnega razpisa tudi mlajši
od 40 let,«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-30/2006/3
Ljubljana, dne 31. julija 2006
EVA 2006-2311-0158
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3659.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvedbi ukrepov
kmetijske politike za leto 2006

Na podlagi 5., 6. in 7. člena ter v zvezi s 126. členom
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske
politike za leto 2006
1. člen
V Uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto
2006 (Uradni list RS, št. 9/06 in 76/06) se za tretjim odstavkom 25. člena doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Metode ugotavljanja in merjenja kmetijskih parcel
ter tolerance meritev predpiše minister.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-29/2006/5
Ljubljana, dne 31. julija 2006
EVA 2006-2311-0155
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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