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PREDSEDNIK REPUBLIKE
4251.

Poziv za zbiranje predlogov možnih
kandidatov za eno prosto mesto sodnika
ustavnega sodišča

Na podlagi osme alinee prvega odstavka 107. in prvega
in drugega odstavka 163. člena Ustave Republike Slovenije
ter 9. in 12. člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 15/94 in 64/01 – ZPKSMS) objavljam

POZIV
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno
prosto mesto sodnika ustavnega sodišča
Predsednik ustavnega sodišča me je obvestil, da izteče
mandat sodnici ustavnega sodišča dne 31. marca 2007. Zato
objavljam poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za
eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča.
Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški
spol.
Po zakonu je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in
je star najmanj 40 let.
Predloge za možne kandidate za sodnika ustavnega
sodišča je treba poslati v roku 60 dni po objavi poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predlogi morajo biti obrazloženi, priložene morajo biti
listine o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev, posebej
mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je
kandidaturo pripravljen sprejeti.
Predloge je treba poslati Uradu predsednika Republike
Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
Št. 001-23-5/2006
Ljubljana, dne 27. septembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA
4252.

Uredba o povečanem obsegu dela oziroma
nadpovprečni obremenitvi zaposlenih v
zdravstveni dejavnosti

Na podlagi šestega odstavka 41.c člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 68/06 – ZSPJS-F) izdaja Vlada Republike Slovenije

e-pošta: info@uradni-list.si

Cena 1540 SIT · 6,43 EUR

ISSN 1318-0576 Leto XVI

UREDBO
o povečanem obsegu dela oziroma
nadpovprečni obremenitvi zaposlenih
v zdravstveni dejavnosti
1. člen
(vsebina in področje uporabe)
(1) Ta uredba določa podrobnejše pogoje, merila in
obseg plačila za povečan obseg dela oziroma nadpovprečno obremenitev posameznega zaposlenega v zdravstveni
dejavnosti.
(2) Ta uredba se uporablja za opravljanje storitev, ki se
financirajo iz:
– javnih sredstev, pridobljenih s plačili iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja,
– prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja za razliko do polne vrednosti storitev iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja,
– prihrankov javnih zdravstvenih zavodov (v nadaljnjem
besedilu: zavod) znotraj obsega sredstev za stroške dela.
2. člen
(pogoji za izplačilo dodatka za povečan obseg dela)
Dodatek za povečan obseg dela se posameznemu
zaposlenemu v zdravstveni dejavnosti lahko dodeli, če so
izpolnjeni pogoji iz četrtega in petega odstavka 41.c člena
Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 68/06 – ZSPJS-F), in sicer, če zavod,
v katerem je zaposlen:
– ugotovi, da se je zaposlenemu zaradi dodatnega obsega dela zavoda povečal obseg dela ali je bil dodatno
obremenjen z delom v okviru polnega delovnega časa in
dovoljenega obsega dela prek polnega delovnega časa,
– predloži dokazila iz prvega odstavka 6. člena te uredbe, da uresničuje program po pogodbi, sklenjeni z Zavodom
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno varstvo in
zdravstveno zavarovanje,
– predloži dokazila iz prvega odstavka 6. člena te uredbe, da ima za ta namen zagotovljena sredstva, in
– za ta namen pridobi predhodno pisno soglasje ministra, pristojnega za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister),
skladno z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
3. člen
(opredelitev dodatnega obsega dela zavoda)
Za dodatni obseg dela zavoda iz prejšnjega člena se
šteje, če zavod:
– opravlja dodatni program javnega zdravstvenega
varstva, ki mu je bil začasno odobren na podlagi pogodbe
z ZZZS o izvajanju dodatnega obsega programa javnega
zdravstvenega varstva;
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– na podlagi pogodbe izvaja dodatne časovno omejene
projekte;
– pri uresničevanju programa po pogodbi, sklenjeni
z ZZZS, na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno varstvo
in zdravstveno zavarovanje, zaradi začasnega ali stalnega
pomanjkanja ustreznega osebja, ki je nujno potrebno za
izvajanje tega programa, na podlagi neuspelih razpisov za
prosta delovna mesta ugotovi, da lahko smotrno zagotovi izvajanje nalog s povečanjem obsega dela oziroma dodatnimi
delovnimi obremenitvami posameznih zaposlenih v okviru
polnega delovnega časa in dovoljenega obsega dela prek
polnega delovnega časa.
4. člen
(vir sredstev za plačilo dodatka za povečan obseg dela)
Sredstva za plačilo dodatka za povečan obseg dela:
– v primeru iz prve alinee prejšnjega člena zagotovi
ZZZS skladno s pogodbo o izvajanju dodatnega obsega
programa javnega zdravstvenega varstva oziroma pogodbo o izvajanju dodatnega programa javnega zdravstvenega
varstva;
– se v primeru iz druge alinee prejšnjega člena zagotovijo skladno s pogodbo;
– se v primeru iz tretje alinee prejšnjega člena zagotovijo iz prihrankov zavodov, znotraj obsega sredstev za stroške
dela zaradi pomanjkanja osebja.
5. člen
(višina dodatka)
(1) Dodatek za povečan obseg dela oziroma nadpovprečno obremenjenost posameznega zdravnika v skladu z
drugo in tretjo alineo 3. člena te uredbe lahko znaša največ
20 odstotkov, v primeru dodatnega obsega dela zavoda v
skladu s prvo alineo 3. člena te uredbe pa največ 35 odstotkov, vendar skupaj največ 40 odstotkov osnovne plače z
zdravniškim dodatkom, določene s količnikom za določitev
osnovne plače zdravnika in veljavno izhodiščno plačo za
I. tarifni razred za negospodarske dejavnosti.
(2) Dodatek za povečan obseg dela oziroma nadpovprečno obremenjenost drugega zdravstvenega delavca ali
zdravstvenega sodelavca v skladu z drugo in tretjo alineo
3. člena te uredbe lahko znaša največ 20 odstotkov, v primeru dodatnega obsega dela zavoda v skladu s prvo alineo
3. člena te uredbe pa največ 35 odstotkov, vendar skupaj največ 40 odstotkov osnovne plače z dodatkom za zdravstveno
nego oziroma dodatkom za zahtevnost in izpostavljenost
dela in s korekcijskim dodatkom, določene s količnikom za
določitev osnovne plače zdravstvenega delavca ali zdravstvenega sodelavca in veljavne izhodiščne plače za I. tarifni
razred za negospodarske dejavnosti.
(3) Dodatek za povečan obseg dela oziroma nadpovprečno obremenjenost drugih zaposlenih v zdravstveni dejavnosti v skladu z drugo in tretjo alineo 3. člena te uredbe
lahko znaša največ 20 odstotkov, v primeru dodatnega obsega dela zavoda v skladu s prvo alineo 3. člena te uredbe
pa največ 35 odstotkov, vendar skupaj največ 40 odstotkov
osnovne plače drugega zaposlenega v zdravstveni dejavnosti z dodatkom za zahtevnost in izpostavljenost dela in s
korekcijskim dodatkom, določene s količnikom za določitev
osnovne plače drugega zaposlenega v zdravstveni dejavnosti in veljavne izhodiščne plače za I. tarifni razred za negospodarske dejavnosti.
6. člen
(postopek pridobitve soglasja)
(1) Zavod mora za pridobitev soglasja ministra pred
dodelitvijo dodatka za povečan obseg dela posameznemu
zaposlenemu na Ministrstvo za zdravje poslati vlogo in ji
priložiti:
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– kopijo pogodbe, s katero se zavezuje opraviti dodatni
program iz 3. člena te uredbe oziroma izračun prihrankov
zavoda znotraj obsega sredstev za stroške dela zaradi pomanjkanja osebja, h kateremu je treba priložiti akt o sistemizaciji delovnih mest, poročilo o dejanski zasedenosti delovnih
mest in poročilo o številu odsotnih zaposlenih s predvidenim
trajanjem njihove odsotnosti;
– poročilo o izpolnjevanju programa po pogodbah,
sklenjenih z ZZZS na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, ter splošnega in
področnih dogovorov, in z načrtom njegovega nadaljnjega
izpolnjevanja;
– podatke o številu delovnih ur po posamezni vrsti delovnih mest, potrebnih za izpolnitev dodatnega obsega dela
zavoda, in končnem roku za izpolnitev;
– podatke o višini pridobljenih sredstev na podlagi pogodb iz prve alinee tega odstavka, podatke o izračunu sredstev, potrebnih za izplačilo dodatka za povečan obseg dela
oziroma nadpovprečno obremenjenost, skladno s prejšnjim
členom;
– opis sistema sklepanja dogovorov med zaposlenimi
in njihovimi neposredno nadrejenimi ter sprejemanja pisnih
odločitev direktorja o povečanem obsegu dela oziroma
nadpovprečni obremenitvi na podlagi četrtega odstavka
41.c člena Zakona o zdravniški službi.
(2) Minister izda soglasje iz tretje alinee petega odstavka 41.c člena Zakona o zdravniški službi v 15 dneh od
prejema popolne vloge, ki mora vsebovati vsa dokazila o
izpolnjevanju pogojev po Zakonu o zdravniški službi in tej
uredbi.
(3) Zavod mora o izvrševanju nalog, za katere je bilo
pridobljeno soglasje, Ministrstvu za zdravje poročati vsake
tri mesece. Če je soglasje dano za daljše obdobje, mora
zavod takoj po izvršitvi vseh nalog, za katere je bilo pridobljeno soglasje, Ministrstvu za zdravje poslati tudi končno
poročilo, ki mora vsebovati prikaz dejanske porabe sredstev
in opravljenih nalog.
7. člen
(povečan obseg dela posameznega zaposlenega)
(1) Zavod, ki ima dodatni obseg dela, mora vsem zainteresiranim zaposlenim zagotoviti, da lahko kandidirajo
za opravljanje dodatnega obsega dela zavoda in pri tem
sodelujejo pod enakimi in nediskriminatornimi pogoji. Za ta
namen mora zavod izdati notranji akt, usklajen z reprezentativnimi sindikati v zavodu, s katerim določi notranji postopek
izbire zaposlenih, ki sodelujejo pri dodatnem obsegu dela
zavoda.
(2) Z notranjim aktom iz prejšnjega odstavka se določi
postopek ugotovitve, kateri zaposleni so upravičeni do dodatka za povečan obseg dela, ki mora biti hiter in gospodaren.
V notranjem aktu se kot obvezno določi zlasti:
– objava ugotovitvenega sklepa iz tretjega odstavka
tega člena;
– obvestilo vsem zainteresiranim zaposlenim o izvajanju dodatnega obsega dela zavoda;
– primeren rok za prijavo zainteresiranih zaposlenih;
– vnaprej znana merila za izbiro pri prevelikem številu
zainteresiranih kandidatov;
– izključitev možnosti sodelovanja zaposlenih, ki so sodelovali pri izbiri kandidatov, pri prevelikem številu prijavljenih
kandidatov;
– učinkovit in hiter sistem reševanja pritožb skladno
s predpisi o delovnih razmerjih, ki ne povzroča zamud pri
začetku izvajanja ali samem izvajanju dodatnega obsega
dela;
– sodelovanje zainteresiranih sindikatov v zavodu in
možnost sindikalnega nadzora nad postopkom v vseh fazah;
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– postopek sklepanja dogovorov med direktorjem in neposredno nadrejenimi delavci ter postopek izdaje in vsebino
pisne odločitve direktorja po četrtem odstavku 41.c člena
Zakona o zdravniški službi.
(3) Povečan obseg dela oziroma dodatno delovno obremenitev posameznega zaposlenega zavod ugotovi s sklepom, ki vsebuje najmanj naslednje elemente:
– razlog dodatnega obsega dela zavoda iz 3. člena te
uredbe;
– opredelitev dodatnega obsega dela zavoda po vrsti
programa in obsegu v številu primerov ali bolnikov;
– navedbo dodatno opravljenih storitev posameznega
zaposlenega;
– pri izvajanju projekta njegov kratek opis;
– pri pomanjkanju osebja navedbo notranje organizacijske enote zavoda, kjer je ugotovljen kadrovski primanjkljaj,
število nezasedenih delovnih mest oziroma odsotnih zaposlenih po vrstah;
– podatke o predvidenem številu delovnih ur po posamezni vrsti delovnih mest, potrebnih za izpolnitev dodatnega
obsega dela zavoda;
– končni rok za izpolnitev dodatnega obsega dela zavoda;
– predvideno število zaposlenih po posameznih kategorijah, potrebnih za izpolnitev dodatnega obsega dela zavoda,
glede na pretekle izkušnje;
– celotni obseg sredstev, namenjenih za izvajanje dodatnega obsega dela zavoda, in njihov vir po 4. členu te
uredbe;
– višino dodatnega plačila, razčlenjeno po kategorijah
zaposlenih;
– informacijo o tem, ali se bo delo izvajalo v okviru polnega delovnega časa ali v okviru dovoljenega obsega dela
prek polnega delovnega časa, in ali bo potrebna prerazporeditev rednega delovnega časa.
(4) Višina dodatka, do katerega je upravičen posamezen zaposleni, se določi tako, da se obseg sredstev iz prejšnjega člena razdeli med vse zaposlene, ki sodelujejo pri
izvajanju dodatnega obsega dela zavoda, in sicer glede na
zahtevnost in predviden obseg del in nalog posameznega
zaposlenega.
(5) Direktor zavoda na podlagi izpeljanega postopka
skladno z notranjim aktom in dogovora med izbranimi zaposlenimi in njihovimi neposredno nadrejenimi pisno odloči o
povečanem obsegu dela oziroma nadpovprečni obremenitvi
posameznega zaposlenega ter o višini dodatka za povečan
obseg dela oziroma nadpovprečno obremenjenost.
8. člen
(veljavnost)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se do začetka
izplačila plač po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo in
68/06).
Št. 00725-10/2006/20
Ljubljana, dne 21. septembra 2006
EVA 2006-2711-0160
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o določitvi
zdravstvenih pravil za živalske stranske
proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi,
in njenih izvedbenih predpisov Skupnosti in
določitvi prekrškov za kršitve njenih določb

Na podlagi prvega odstavka 25. in 93. člena Zakona
o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih
pravil za živalske stranske proizvode, ki niso
namenjeni prehrani ljudi, in njenih izvedbenih
predpisov Skupnosti in določitvi prekrškov
za kršitve njenih določb
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
Ta uredba določa izvajanje Uredbe (ES) št. 1774/2002
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o
določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode,
ki niso namenjeni prehrani ljudi (UL L št. 273 z dne 10. 10.
2002, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1774/2002/ES) in predpisov Skupnosti, izdanih za
njeno izvedbo.
2. člen
(pristojni organi)
(1) Ministrstva s pristojnostmi na področju izvajanja
Uredbe 1774/2002/ES in njenih izvedbenih predpisov Skupnosti so ministrstvo, pristojno za veterinarstvo, ministrstvo,
pristojno za okolje in prostor, ter ministrstvo, pristojno za
zdravje.
(2) Organa s pristojnostmi na področju izvajanja Uredbe
1774/2002/ES sta Veterinarska uprava Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: VURS) kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za veterinarstvo, in Agencija Republike
Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: ARSO) kot organ
v sestavi ministrstva, pristojnega za okolje.
(3) Nadzor nad izvajanjem Uredbe 1774/2002/ES izvajajo VURS, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in
prostor (v nadaljnjem besedilu: IRSOP), Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZIRS) in
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in
hrano (v nadaljnjem besedilu: IRSKGH).
(4) VURS vodi koordinacijo pristojnih organov za izvajanje Uredbe 1774/2002/ES in je kontaktna točka z Evropsko komisijo, Generalnim direktoratom za zdravje in zaščito
potrošnikov.
(5) VURS je poleg pristojnosti, določenih s to uredbo,
pristojen za izvajanje določb 8., 16., 19., 20. in 21. člena
Uredbe 1774/2002/ES.
II. ODOBRITEV, REGISTRACIJA IN EVIDENTIRANJE
3. člen
(subjekti)
Odobritev, registracijo oziroma evidentiranje obratov, zbirnih centrov, prevoznikov in uporabnikov iz Uredbe
1774/2002/ES in njenih izvedbenih predpisov Skupnosti izvajata VURS in ARSO.
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1. Odobritev
4. člen
(obrati)

(1) VURS odobri:
– vmesne obrate v skladu z 10. členom Uredbe
1774/2002/ES;
– skladiščne obrate v skladu z 11. členom Uredbe
1774/2002/ES;
– sežigalnice in sosežigalnice iz drugega in tretjega
odstavka 12. člena Uredbe 1774/2002/ES;
– predelovalne obrate kategorije 1 in 2 v skladu s
13. členom Uredbe 1774/2002/ES;
– oleokemijske obrate kategorij 2 in 3 v skladu s
14. členom Uredbe 1774/2002/ES, razen obratov, ki predelujejo uporabljena jedilna olja;
– obrate za pridobivanje bioplina in obrate za kompostiranje v skladu s 15. členom Uredbe 1774/2002/ES;
– predelovalne obrate kategorije 3 v skladu s 17. členom Uredbe 1774/2002/ES;
– obrate za proizvodnjo hrane za hišne živali in tehnične
obrate v skladu z 18. členom Uredbe 1774/2002/ES.
(2) ARSO odobri sežigalnice in sosežigalnice iz prvega
odstavka 12. člena Uredbe 1774/2002/ES.
5. člen
(postopek odobritve VURS)
(1) Nosilci dejavnosti obratov iz prvega odstavka prejšnjega člena oddajo vlogo za odobritev na pristojni območni
urad VURS (v nadaljnjem besedilu: OU VURS) na obrazcu,
ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe, objavljen pa je tudi
na spletni strani VURS (http://www.vurs.gov.si).
(2) Vlogi za odobritev morata biti priložena:
– tloris obrata z vrisano opremo in tehnološkimi potmi
proizvodnje;
– program notranjih kontrol po sistemu spremljanja in
preverjanja kritičnih kontrolnih točk (HACCP), razen če gre
za skladiščne obrate.
(3) Direktor OU VURS imenuje komisijo, ki na kraju
samem preveri izpolnjevanje predpisanih pogojev iz Uredbe 1774/2002/ES in njenih izvedbenih predpisov Skupnosti.
Komisijo sestavljata najmanj dva člana, predsednik komisije
mora biti uradni veterinar.
(4) O odobritvi obrata odloči direktor OU VURS z odločbo na podlagi ugotovitev pregleda obrata in obrat vpiše v
evidenco odobrenih obratov pri OU VURS.
(5) Iz odločbe iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni
naslednji podatki:
– osebno ime oziroma firma in naslov nosilca dejavnosti;
– ime in naslov odobrenega obrata;
– številka odobritve;
– kategorija in vrsta živalskih stranskih proizvodov (v
nadaljnjem besedilu: ŽSP);
– odobrene dejavnosti in omejitve.
(6) Obratu se dodeli številka odobritve v skladu z obveznim navodilom, ki je objavljeno na spletni strani VURS.
(7) Nosilec dejavnosti mora v roku osmih dni obvestiti
OU VURS o vsaki spremembi podatkov iz petega odstavka
tega člena.
(8) Obratu, ki ne izpolnjuje več predpisanih pogojev in v
roku, ki mu ga na podlagi presoje resnosti vpliva nepravilnosti
na zdravje ljudi ali živali določi uradni veterinar, ugotovljenih
pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti ne odpravi, direktor OU
VURS odobritev začasno odvzame in obrat izbriše iz evidence
odobrenih obratov, dokler obrat ponovno ne izpolnjuje vseh
predpisanih pogojev. Direktor OU VURS odobritev obrata začasno odvzame tudi, če uradni veterinar OU VURS obratu v
obdobju 12 mesecev trikrat izreče ukrep iz točke (e) drugega
odstavka 54. člena Uredbe 882/2004/ES, za obdobje enega
meseca.
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(9) O začasnem odvzemu odobritve direktor OU VURS
obvesti glavni urad VURS, ki obrat začasno umakne oziroma ga izbriše s seznama odobrenih obratov v Republiki
Sloveniji.
(10) V primeru, da obrat začasno ne izvaja ene ali več
odobrenih dejavnosti in je to obdobje daljše od šestih mesecev, mora nosilec živilske dejavnosti najmanj 15 dni pred nameravanim ponovnim izvajanjem dejavnosti o tem obvestiti
OU VURS. Pred ponovnim začetkom izvajanja dejavnosti
mora uradni veterinar OU VURS opraviti pregled obrata, s
katerim preveri izpolnjevanje predpisanih pogojev.
(11) OU VURS sproti poroča glavnemu uradu VURS
o odobritvah in spremembah odobritev s podatki iz petega
odstavka tega člena.
6. člen
(postopek odobritve ARSO)
(1) Upravljavec obrata iz prvega odstavka 12. člena
Uredbe 1774/2002/ES mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisi o varstvu okolja, ki ga izda ARSO.
(2) Okoljevarstveno dovoljenje šteje za odobritev obratov
iz prejšnjega odstavka v skladu z Uredbo 1774/2002/ES.
7. člen
(evidenca in seznam)
(1) Glavni urad VURS vodi skupen seznam odobrenih
obratov po tej uredbi v skladu s četrtim odstavkom 26. člena
Uredbe 1774/2002/ES in tehničnimi specifikacijami, določenimi s predpisi Skupnosti, in ga posreduje Evropski komisiji
ter državam članicam EU, dostopen pa je tudi na spletni
strani VURS.
(2) ARSO vodi evidenco sežigalnic in sosežigalnic ŽSP
iz prejšnjega člena v skladu s pravnim aktom Evropske komisije, ki se nanaša na tehnične specifikacije.
(3) ARSO o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju ali
njegovi spremembi obvesti glavni urad VURS.
2. Registracija
8. člen
(postopek registracije)
(1) Obrati, zbirni centri in uporabniki, za katere je določena registracija po Uredbi 1774/2002/ES in njenih izvedbenih predpisih Skupnosti, oddajo vlogo za registracijo na
OU VURS na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, objavljen pa je tudi na spletni strani VURS.
(2) O registraciji odloči direktor OU VURS z odločbo
na podlagi podatkov iz vloge in obrat, zbirni center oziroma
uporabnika vpiše v evidenco nosilcev registracije.
(3) Iz odločbe iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni
naslednji podatki:
– osebno ime oziroma firma in naslov nosilca registracije;
– ime in naslov nosilca registracije;
– številka registracije;
– kategorija in vrsta ŽSP;
– način in pogoji uporabe ŽSP;
– morebitna izjemna uporaba ŽSP;
– omejitve.
(4) Nosilcu registracije se dodeli številka registracije
v skladu z obveznim navodilom, ki je objavljeno na spletni
strani VURS.
(5) Nosilec registracije mora v roku osmih dni obvestiti
OU VURS o vsaki spremembi podatkov iz tretjega odstavka
tega člena.
(6) Obratu ali zbirnemu centru, ki ne izpolnjuje več predpisanih pogojev in v roku, ki mu ga na podlagi presoje resno-
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sti vpliva nepravilnosti na zdravje ljudi ali živali določi uradni
veterinar, ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti
ne odpravi, direktor OU VURS registracijo začasno odvzame
in obrat ali center izbriše iz evidence registriranih obratov in
centrov, dokler obrat ali center ponovno ne izpolnjuje vseh
predpisanih pogojev. Direktor OU VURS začasno odvzame
registracijo tudi, če uradni veterinar OU VURS obratu ali
centru v obdobju 12 mesecev trikrat izreče ukrep iz točke (e)
drugega odstavka 54. člena Uredbe 882/2004/ES za obdobje
enega meseca.
(7) Uporabniku, ki ravna v nasprotju s pogoji ali načinom
uporabe ŽSP, določenimi v odločbi iz drugega odstavka tega
člena, direktor OU VURS registracijo odvzame in uporabnika
izbriše iz evidence nosilcev registracije v skladu s postopkom
in pod pogoji iz prejšnjega odstavka.
(8) O začasnem odvzemu registracije direktor
OU VURS obvesti glavni urad VURS, ki obrat začasno umakne oziroma ga izbriše iz evidence nosilcev registracije v
Republiki Sloveniji.
(9) OU VURS sproti poroča glavnemu uradu VURS o
registracijah in odvzemih registracije s podatki iz tretjega
odstavka tega člena.
9. člen
(seznam nosilcev registracije)
Glavni urad VURS vodi seznam nosilcev registracije
v skladu s tehničnimi specifikacijami, določenimi s predpisi
Skupnosti. Seznam je dostopen na spletni strani VURS.
3. Evidentiranje
10. člen
(evidentiranje prevoznikov)
(1) Fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost prevoza ŽSP (v nadaljnjem besedilu: prevozniki), morajo biti
evidentirane pri OU VURS in morajo izpolnjevati predpisane
pogoje prevoza iz 7. člena Uredbe 1774/2002/ES.
(2) Prevozniki morajo pred začetkom opravljanja dejavnosti oddati na OU VURS vlogo za evidentiranje na obrazcu,
ki je kot Priloga 3 sestavni del te uredbe, objavljen pa je tudi
na spletni strani VURS.
(3) Direktor OU VURS prevoznike evidentira tako, da jih
vpiše v evidenco prevoznikov, jim dodeli evidenčno številko
v skladu z obveznim navodilom, ki je objavljeno na spletni
strani VURS, ter prevoznika obvesti o vpisu v register s
potrdilom.
(4) Prevoznika, pri katerem je uradni veterinar OU VURS
v obdobju 12 mesecev več kot dvakrat ugotovil ravnanje v
nasprotju s pogoji prevoza ŽSP, ki lahko ogrožajo zdravje
ljudi ali živali pri prevozu ŽSP, direktor OU VURS izbriše iz
evidence. Prevoznik lahko ponovno zaprosi za registracijo po
preteku 3 mesecev po odvzemu dovoljenja.
(5) OU VURS sproti poroča o evidentiranju prevoznikov
glavnemu uradu VURS, ki vodi skupni seznam prevoznikov
in ga objavi na spletni strani VURS.
(6) Določbe tega člena ne veljajo za:
– prevozna sredstva odobrenih ali registriranih obratov po Uredbi 1774/2002/ES, ki izvajajo prevoz za lastne
potrebe;
– prevozna sredstva odobrenih ali registriranih obratov
na področju živil živalskega izvora, ki izvajajo prevoz za
lastne potrebe;
– prevoznike, ki prevažajo izključno gnoj na območju
Republike Slovenije.
(7) Določbe tega člena ne vplivajo na izdajo dovoljenj v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
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III. DOVOLJENJA
1. Druge vrste uporabe in odstranitve ŽSP
11. člen
(postopek)
(1) Direktor OU VURS izda dovoljenje v upravnem postopku za druge načine uporabe ali odstranitve ŽSP v skladu
z izvedbenimi predpisi Skupnosti, sprejetimi na podlagi točke
(e) drugega odstavka 4. člena, točke (g) drugega odstavka
5. člena, točke (i) drugega odstavka 6. člena, drugega odstavka 20. člena in drugega odstavka 22. člena Uredbe
1774/2002/ES, ki urejajo zdravstvena pravila za ŽSP, na
podlagi vloge za izdajo dovoljenja na obrazcu, ki je kot Priloga 4 sestavni del te uredbe, objavljen pa je tudi na spletni
strani VURS.
(2) V dovoljenju iz prejšnjega odstavka se natančneje
določijo drugi načini uporabe ali odstranitve ŽSP.
(3) Ob uporabi ali odstranitvi ŽSP v nasprotju s predpisanimi pogoji, ko je uradni veterinar OU VURS ali pristojni
inšpektor v obdobju 12 mesecev več kot dvakrat ugotovil
ravnanje v nasprotju s predpisanimi pogoji uporabe ali odstranitve ŽSP, ki lahko ogroža zdravje ljudi ali živali, direktor
OU VURS ali ARSO dovoljenje odvzame. Nosilec dejavnosti
lahko ponovno zaprosi za registracijo po preteku 3 mesecev
po odvzemu dovoljenja.
(4) OU VURS vodi seznam dovoljenj iz prvega odstavka
tega člena in o spremembah seznama sproti poroča glavnemu uradu VURS.
2. Izjemna uporaba ŽSP
12. člen
(postopek)
(1) Direktor OU VURS izda dovoljenje v upravnem postopku za izjemno uporabo ŽSP za namene iz prvega in drugega odstavka 23. člena Uredbe 1774/2002/ES na podlagi
vloge, v kateri so navedeni:
– namen uporabe ŽSP,
– kategorija in vrsta ŽSP,
– obrat izvora,
– prevoznik ter
– končni uporabnik ŽSP v skladu s 23. členom Uredbe
1774/2002/ES.
(2) Obrati, zbirni centri in uporabniki, ki se registrirajo v
skladu z 8. členom te uredbe, izjemno uporabo ŽSP uveljavljajo v vlogi za registracijo.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se odvzame ob uporabi ŽSP v nasprotju s predpisanimi pogoji.
Uradni veterinar OU VURS ali pristojni inšpektor na podlagi
presoje resnosti vpliva kake nepravilnosti na zdravje ljudi
ali živali, določi rok za odpravo te nepravilnosti oziroma
pomanjkljivosti. Če nosilec dejavnosti ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti, direktor OU VURS
dovoljenje odvzame, dokler obrat ponovno ne izpolnjuje vseh
predpisanih pogojev.
(4) OU VURS vodi evidenco dovoljenj iz tega člena
in o spremembah evidence sproti poroča glavnemu uradu
VURS.
3. Izjemno odstranjevanje ŽSP
13. člen
(odstranjevanje trupel hišnih živali)
(1) V skladu s točko (a) prvega odstavka 24. člena
Uredbe 1774/2002/ES je dovoljen posamičen zakop poginulih hišnih živali, pod pogojem da ni podan sum bolezni živali.
Tako žival je treba odjaviti v skladu s predpisi.
(2) V primerih zakopa iz prejšnjega odstavka morajo
biti poginule živali zakopane tako globoko, da jih ne morejo
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odkopati mesojede živali. Plast prsti, ki jih pokriva, mora biti
debela najmanj 50 cm. Zakopavanje se mora izvesti tako,
da se preprečuje onesnaženje podtalnice in obremenjevanje
okolja. Če je zaradi preprečevanja širjenja bolezni živali potrebno, morajo biti trupla poginulih živali pred zakopavanjem
razkužena z ustreznim razkužilom.
14. člen
(odstranjevanje ŽSP na oddaljenih in težko
dostopnih območjih)
(1) Direktor OU VURS izda dovoljenje v upravnem
postopku za izjemno odstranjevanje ŽSP v skladu s
točko (b) prvega odstavka 24. člena Uredbe 1774/2002/ES
na oddaljenih in težko dostopnih območjih na podlagi vloge
ali po uradni dolžnosti. Ob izdaji dovoljenja mora direktor
OU VURS upoštevati faktorje tveganja za preprečevanje
širjenja bolezni živali in ljudi ter obremenjevanja okolja.
(2) ŽSP iz točke (b) prvega odstavka 24. člena Uredbe
1774/2002/ES se na podlagi dovoljenja iz prejšnjega odstavka lahko zakopljejo ali sežgejo samo na oddaljenih in težko
dostopnih območjih, določenih v 15. členu te uredbe.
(3) Ob zakopu iz prejšnjega odstavka morajo biti ŽSP
zakopani tako globoko, da jih ne morejo odkopati mesojede
živali. Plast prsti, ki jih pokriva, mora biti debela najmanj
100 centimetrov. Zakopavanje se mora izvesti tako, da se
preprečuje onesnaženje podtalnice in obremenjevanje okolja.
Če je zaradi preprečevanja širjenja bolezni živali potrebno,
morajo biti ŽSP pred zakopavanjem razkuženi z ustreznim
razkužilom.
(4) OU VURS vodi seznam dovoljenj iz prvega odstavka
tega člena in o tem sproti obvešča glavni urad VURS.
15. člen
(oddaljena in težko dostopna območja)
(1) Za oddaljena in težko dostopna območja iz prejšnjega člena se štejejo območja občin iz Priloge 5, ki je
sestavni del te uredbe, na več kot 1000 metrih nadmorske
višine, če:
– niso dostopna s cestnimi prevoznimi sredstvi po javnih cestah;
– je poseljenost območja manj kot 50 prebivalcev
na km2;
– ne gre za vodovarstveno območje I. in II. kategorije.
(2) Pristojni organi iz tretjega odstavka 2. člena te uredbe izvajajo nadzor izjemnega odstranjevanja na oddaljenih
in težko dostopnih območjih v skladu s 7. členom Uredbe
Komisije (ES) št. 811/2003 z dne 12. maja 2003 o izvedbi
Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta
glede prepovedi recikliranja znotraj iste živalske vrste za
ribe, zakopavanja in sežiganja živalskih stranskih proizvodov
in nekaterih prehodnih ukrepov (UL L št. 117 z dne 13. 5.
2003, str. 14, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 811/2003/ES).
16. člen
(odstranjevanje ob pojavu bolezni živali)
(1) Direktor OU VURS izda dovoljenje v upravnem postopku za izjemno odstranjevanje ŽSP v skladu s točko (c)
prvega odstavka 24. člena Uredbe 1774/2002/ES ob pojavu
bolezni živali, navedenih v Prilogi 6, ki je sestavni del te uredbe, po uradni dolžnosti. Ob izdaji dovoljenja mora direktor
OU VURS upoštevati faktorje tveganja za preprečevanje
širjenja bolezni živali in ljudi ter obremenjevanja okolja.
(2) Odstranjevanje ŽSP ob izbruhu bolezni živali se
izvaja v skladu z Uredbo 811/2003/ES oziroma predpisi s
področja bolezni živali.
(3) Ob odstranitvi iz prvega in drugega odstavka tega
člena morajo biti ŽSP zakopani tako globoko, da jih ne morejo odkopati mesojede živali. Plast prsti, ki jih pokriva, mora
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biti debela najmanj 100 centimetrov. Zakopavanje se mora
izvesti tako, da se preprečuje onesnaženje podtalnice in
obremenjevanje okolja. Če je zaradi preprečevanja širjenja
bolezni živali potrebno, morajo biti ŽSP pred zakopavanjem
razkuženi z ustreznim razkužilom.
(4) Ob sežigu ali zakopu iz tega člena se upošteva poleg pogojev iz te uredbe tudi načrte ukrepov ob pojavu bolezni živali in navodila Državnega središča za nadzor bolezni.
17. člen
(odobritev izjemnega odstranjevanja ŽSP)
(1) O dovoljenjih iz 14. in 16. člena te uredbe odloči
direktor OU VURS z odločbo v upravnem postopku.
(2) Iz odločbe iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni
naslednji podatki:
– kategorija in vrsta ŽSP, namenjenih izjemni odstranitvi;
– opis izjeme v skladu s 24. členom Uredbe
1774/2002/ES;
– vrsta odstranitve (zakop ali sežig na kraju samem);
– mesto zakopa ali sežiga.
(3) Mesto zakopa iz 14. člena te uredbe določi na osnovi ocene tveganja stalna komisija, ki jo sestavljajo člani
VURS, Nacionalnega veterinarskega inštituta in ministrstva,
pristojnega za okolje, ki jo imenuje ministrica oziroma minister, pristojen za veterinarstvo.
(4) Mesto zakopa iz 16. člena te uredbe vnaprej določi Vlada Republike Slovenije. Če vnaprej določeno mesto
zakopa na podlagi ocene tveganja ne ustreza kriterijem za
preprečevanje širjenja bolezni, se ga na predlog Državnega
središča za nadzor bolezni določi z odločbo generalnega
direktorja VURS. V Državno središče za nadzor bolezni se v
teh primerih vključi strokovnjake stalne komisije iz prejšnjega
odstavka.
IV. NADZOR
18. člen
(nadzor v notranjem prometu, pri trgovanju in dajanju
na trg)
(1) VURS izvaja nadzor:
– vmesnih, skladiščnih, tehničnih, predelovalnih obratov,
obratov za proizvodnjo hrane za hišne živali, obratov za proizvodnjo bioplina in obratov za kompostiranje, oleokemijskih
obratov ter sežigalnic in sosežigalnic po Uredbi 1774/2002/ES
in v skladu s svojimi pristojnostmi po tej uredbi;
– izvajanja postopkov predelave in ravnanja z ŽSP iz
prejšnje alineje;
– zbiranja, prevoza in skladiščenja ŽSP, razen ŽSP iz
četrtega odstavka tega člena;
– uporabe ŽSP za krmljenje živali;
– izjemnih uporab in odstranjevanja ŽSP;
– trgovanja in pošiljanja ŽSP v tretje države;
– dajanja ŽSP na trg za namene krmljenja živali;
– ravnanja z ŽSP v živilskih obratih, ki so pod veterinarskim nadzorom in na mestu nastanka ŽSP;
– prepovedi uporabe odpadkov gostinskih dejavnosti za
krmljenje rejnih živali na kmetijskih gospodarstvih in uporabe odpadkov gostinskih dejavnosti za krmljenje drugih vrst
živali;
– odstranjevanja nekdanjih živil iz živilskih obratov, ki
so pod veterinarskim nadzorom, in grosističnih skladišč, prav
tako pod veterinarskim nadzorom;
– odstranjevanja odpadkov gostinskih dejavnosti iz prevoznih sredstev, registriranih v mednarodnem prometu;
– evidenc po Uredbi 1774/2002/ES in pravilniku, ki ureja
stranske živalske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi,
in se nanašajo na dejavnosti iz tega odstavka.
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(2) IRSOP izvaja nadzor:
– vmesnih, skladiščnih, tehničnih, predelovalnih obratov kategorije 1 in 2, obratov za proizvodnjo bioplina in
obratov za kompostiranje, oleokemijskih obratov po Uredbi
1774/2002/ES ter sežigalnic in sosežigalnic, če so ŽSP namenjeni odstranjevanju ali uničenju;
– zbiranja in skladiščenja predelanih ŽSP, ki so namenjeni neškodljivemu odstranjevanju;
– odlagališč odpadkov;
– evidenc po Uredbi 1774/2002/ES, ki se nanašajo na
dejavnosti iz tega odstavka.
(3) IRSKGH izvaja nadzor uporabe ŽSP in predelanih
proizvodov kot organskih gnojil in izboljševalcev prsti na obdelovalnih in pašnih površinah in s tem povezanih evidenc
po Uredbi 1774/2002/ES.
(4) ZIRS izvaja nadzor:
– zbiranja in načina oddaje odpadkov gostinskih dejavnosti kategorije 3 v obratih javne prehrane in kuhinjah;
– zbiranja in načina oddaje nekdanjih živil iz maloprodajnih trgovin, razen nepredpakiranega svežega mesa, surovih rib in drugih vodnih organizmov;
– evidenc po Uredbi 1774/2002/ES, ki se nanašajo na
dejavnosti iz tega odstavka in jih vodi povzročitelj.
19. člen
(nadzor v mednarodnem prometu)
Nadzor pri vnosu in tranzitu ŽSP izvajajo uradni veterinarji mejnih veterinarskih postaj VURS.
V. KAZENSKE DOLOČBE
20. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 2.000 eurov do 62.000 eurov se kaznuje
za prekršek pravna oseba, ki:
1. ne odstrani, ne predela ali ne uporabi snovi kategorije 1 v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe
1774/2002/ES;
2. ne shrani ali ne ravna s snovmi kategorije 1 v skladu
s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe 1774/2002/ES;
3. uvozi ali izvozi snovi kategorije 1 v nasprotju s četrtim
odstavkom 4. člena Uredbe 1774/2002/ES;
4. ne odstrani, ne predela ali ne uporabi snovi kategorije 2 v skladu z drugim odstavkom 5. člena Uredbe
1774/2002/ES;
5. ne shrani ali ne ravna s snovmi kategorije 2 v skladu
s tretjim odstavkom 5. člena Uredbe 1774/2002/ES;
6. odda na trg ali izvozi snovi kategorije 2 v nasprotju
četrtim odstavkom 5. člena Uredbe 1774/2002/ES;
7. pošlje ŽSP ali predelane proizvode v druge države
članice v nasprotju z 8. členom Uredbe 1774/2002/ES;
8. da na trg za prehrano ljudi meso divjadi, za katere je
odobreno izjemno krmljenje, v nasprotju z drugim odstavkom
23. člena Uredbe 1774/2002/ES;
9. vnese pošiljko ŽSP na ozemlje EU v nasprotju z
29. členom Uredbe 1774/2002/ES.
(2) Z globo od 2.000 eurov do 42.000 eurov se kaznuje
samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.200 eurov do 3.400 eurov se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
(4) Z globo od 1.200 eurov do 3.000 eurov se kaznuje
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 400 eurov do 1200 eurov se za prekršek
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi fizična oseba.
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21. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.600 eurov do 42.000 eurov se kaznuje
za prekršek pravna oseba, ki:
1. ne uporabi, ne predela ali ne odstrani snovi kategorije 3 v skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe
1774/2002/ES;
2. ne shrani ali ne ravna s snovmi kategorije 3 v skladu
s tretjim odstavkom 6. člena Uredbe 1774/2002/ES;
3. ne zbere, označi, prepelje ali ne shrani ŽSP v skladu
s 7. členom Uredbe 1774/2002/ES;
4. ne vodi registrov ali evidenc v skladu z 9. členom
Uredbe 1774/2002/ES;
5. uporabi ŽSP v nasprotju z 22. členom Uredbe
1774/2002/ES;
6. ravna z ŽSP, jih skladišči, predela, obdela ali sežge v
obratih, ki niso odobreni v skladu z 10., 11., 12., 13., 14., 15.,
17. ali 18. členom Uredbe 1774/2002/ES;
7. ne vzpostavi ali izvede postopkov v skladu s
25. členom Uredbe 1774/2002/ES.
(2) Z globo od 800 eurov do 33.000 eurov se kaznuje
samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 400 eurov do 2.400 eurov se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
(4) Z globo od 400 eurov do 2.000 eurov se kaznuje
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 120 eurov do 400 eurov se za prekršek
iz 1. do 6. točke prvega odstavka tega člena kaznuje tudi
fizična oseba.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(prehodno obdobje)
(1) Nosilci dejavnosti, ki imajo dovoljenje za izjemno
uporabo ŽSP v skladu s Pravilnikom o stranskih živalskih
proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Uradni list RS, št.
28/04 in 93/05 – ZVMS), morajo v skladu s to uredbo pridobiti
dovoljenje VURS. Vlogo v skladu s to uredbo morajo nasloviti
na VURS v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe.
(2) Obstoječi prevozniki ŽSP morajo oddati vlogo za
evidentiranje v skladu s to uredbo na pristojni OU VURS v
šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe.
(3) Vsi ostali obrati, odobreni v skladu s Pravilnikom
o stranskih živalskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani
ljudi (Uradni list RS, št. 28/04 in 93/05 – ZVMS), se štejejo
za odobrene po tej uredbi.
23. člen
(prehodno obdobje za prekrške)
Do uvedbe eura kot valute Republike Slovenije se v
20. in 21. členu te uredbe:
– namesto zneska »120 eurov« uporablja znesek
»30.000 tolarjev«;
– namesto zneska »400 eurov« uporablja znesek
»100.000 tolarjev«;
– namesto zneska »800 eurov« uporablja znesek
»200.000 tolarjev«;
– namesto zneska »1.200 eurov« uporablja znesek
»300.000 tolarjev«;
– namesto zneska »1.600 eurov« uporablja znesek
»400.000 tolarjev«;
– namesto zneska »2.000 eurov« uporablja znesek
»500.000 tolarjev«;
– namesto zneska »2.400 eurov« uporablja znesek
»600.000 tolarjev«;
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– namesto zneska »3.000 eurov« uporablja znesek
»700.000 tolarjev«;
– namesto zneska »3.400 eurov« uporablja znesek
»800.000 tolarjev«;
– namesto zneska »33.000 eurov« uporablja znesek »
8,000.000 tolarjev«;
– namesto zneska »42.000 eurov« uporablja znesek
»10,000.000 tolarjev«;
– namesto zneska »62.000 eurov« uporablja znesek
»15,000.000 tolarjev«.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o minimalnih higienskih in tehničnih pogojih prostorov,
v katerih se spravljajo ali skladiščijo kože (Uradni list SRS,
št. 21/81, Uradni list RS, št. 82/94 – ZVet, 33/01 – ZVet-1 in
93/05 – ZVMS).
25. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

24. člen
(prenehanje veljavnosti)

Št. 00715-35/2006/5
Ljubljana, dne 21. septembra 2006
EVA 2006-2311-0140

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati 4., 8.
in 9. člen ter prvi, drugi in četrti odstavek 14. člena Pravilnika
o stranskih živalskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani
ljudi (Uradni list RS, št. 28/04 in 93/05 – ZVMS).

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Priloga 1
VLOGA ZA ODOBRITEV OBRATA V SKLADU Z UREDBO 1774/2002/ES
I. Splošni podatki o nosilcu dejavnosti
1. Osebno ime / firma / naslov:

2. Podatki o obratu
2.1. Ime obrata:
2.2. Toþen naslov obrata:
2.3. Telefon/faks obrata:
2.4. Odgovorna oseba/Oseba za stike:
II. Podatki o vrsti obrata oziroma dejavnosti
3. Vrsta obrata:
Obrat v skladu z Uredbo 1774/2002/ES:

3.1.Vmesni obrat (10. þlen)
3.2. Skladišþni obrat (11. þlen)
3.3. Predelovalni obrat kategorije 1 ali 2 (13. þlen)
3.4. Oleokemijski obrat (14. þlen)
3.5. Obrat za proizvodnjo bioplina ali obrat za kompostiranje
(15.þlen)
3.6. Predelovalni obrat kategorije 3 (17. þlen)
3.7. Obrat za proizvodnjo hrane za hišne živali (18. þlen)

Priloga

Oznaþiti
polje:

Kategorija
surovine –
ŽSP
1, 2 ali 3

1

Uradni list Republike Slovenije

3.8. Tehniþni obrat (18. þlen)

Št.

3.8.1. Gnoj, predelan gnoj,
gnojila
3.8.2. Kri, proizvodi iz krvi,
medicinski pripomoþki
3.8.3. Serum ekvidov
3.8.4. Kože kopitarjev in
parkljarjev, strojarne
3.8.5. Lovske trofeje
3.8.6. Volna, dlaka, perje,
deli perja, prašiþje šþetine
3.8.7. Proizvodi
þebelarstva
3.8.8. Kosti, proizvodi iz
kosti, rogovi, proizvodi iz
rogov, proizvodi iz kopit
3.8.9. Kozmetiþni
proizvodi
3.8.10. Medicinski
3.8.11. Drugo (vpišite v
okence)
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Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

Datum: ________________
_____________________
Žig

____________________________________________
Podpis nosilca dejavnosti

Priloge*:



tloris obrata z vrisano opremo in tehnološkimi potmi proizvodnje,
program notranjih kontrol po sistemu spremljanja in preverjanja kritiþnih kontrolnih
toþk (HACCP).

*þrtaj neustrezno
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Priloga 2
VLOGA ZA REGISTRACIJO V SKLADU Z UREDBO (ES) ŠT. 1774/2002
I. Splošni podatki o nosilcu dejavnosti
1. Osebno ime / firma / naslov:

2. Podatki o obratu
2.1. Ime obrata:
2.2. Toþen naslov obrata:
2.3. Telefon/faks obrata:
2.4. Odgovorna oseba/Oseba za stike:

IZJEMNA UPORABA V SKLADU S 23. ýLENOM UREDBE 1774/2002/ES
II. Vrsta dejavnosti, za katero želim registriracijo (oznaþiti polje):
3.1. Uporabnik za namene iz 23. þlena Uredbe
3.2. Zbirni center za namene iz 23. þlena Uredbe

Ƒ
Ƒ

III. Namen uporabe v skladu s 23. þlenom Uredbe 1774/2002/ES:
4. Namen uporabe v skladu s 23. þlenom Uredbe
1774/2002/ES
4.1. Diagnostiþni
4.2. Izobraževalni
4.3. Taksidermiþni
4.4. Krmljenje živali

Oznaþiti
polje:
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

4.4.1. živali iz živalskih
vrtov
4.4.2. cirkuške živali
4.4.3. plazilci in ptice roparice
4.4.4. kožuharji
4.4.5. divjad, katere meso ni
namenjeno prehrani ljudi
4.4.6. þrvi za ribiške vabe

Kategorija
surovine –
ŽSP
2 ali 3

Vrsta
ŽSP
(opis)

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

IV. Predhodna obdelava in odstranitev ŽSP:
5.1. ŽSP so bili predhodno predlani

Da

Ne

5.2. Metoda predelave: ……………………………………………………………..
5.3. Naþin odstranitve morebitnih neuporabljenih ŽSP: ……………………………

Datum: ________________
_____________________
Žig

____________________________________________
Podpis nosilca dejavnosti

Uradni list Republike Slovenije
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Priloga 3
VLOGA ZA EVIDENTIRANJE PREVOZNIKOV

I. Splošni podatki o prevozniku
1. Osebno ime / firma / naslov:

2. Podatki o prevozniku:
2.1. Osebno ime prevoznika:
2.2. Toþen naslov prevoznika:
2.3. Telefon/faks prevoznika:
2.4. Odgovorna oseba/Oseba za stike:
II. Podatki o prevozu živalskih stranskih proizvodov
3. Prevoz živalskih stranskih proizvodov (oznaþi ustrezno) :
3.1. Prevoz nepredelanih živalskih stranskih proizvodov
(kategorija in opis ŽSP)
Ƒ

3.2. Prevoz nepredelanih
Gnoj, gnojevka
živalskih stranskih proizvodov
Vsebina prebavnega trakta
K2:
Mleko, kolostrum
Prevoz predelanih živalskih stranskih proizvodov
(opredeliti kategorijo in vrsto ŽSP):

Ƒ
Ƒ
Ƒ

Datum: ________________

_____________________
Žig

____________________________________________
Podpis odgovorne osebe prevoznika
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Priloga 4
VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA DRUGE VRSTE UPORABE
I. Splošni podatki o nosilcu dejavnosti
1. Osebno ime / firma / naslov:

2. Podatki o obratu
2.1. Ime obrata:
2.2. Toþen naslov obrata:
2.3. Telefon/faks obrata:
2.4. Odgovorna oseba/Oseba za stike:
3. Vrsta obstojeþe odobritve oziroma registracije obrata:

II. Vrsta dejavnosti:
1. Dovoljenje v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. ...............................v zvezi z uporabo ali
odstranjevanjem.....................................................................................................................
................................................................................................................................................
..
2. Kategorija in vrsta ŽSP, ki jo nameravam uporabiti ali odstraniti: .....................................
...............................................................................................................................................
3. Predvidena uporaba, obdelava ali odstranjevanje: ..............................................................
4. Metoda predhodne predelave ali obdelave: ..........................................................................
………………………………………………………………………………………………………...
5. Številka odobrenega ali registriranega izvornega obrata*:.....................................................
6. Predvidena oddaja uporabnikom (opredelite vrsto uporabnika)*….....................................
......................................................................................................................................................
.
7. Uporabniki ŽSP: ...................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Uradni list Republike Slovenije
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......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
* Opredelite, samo þe je potrebno.
Datum: ________________
_____________________
Žig

____________________________________________
Podpis nosilca dejavnosti

Priloga 5
SEZNAM OBýIN
AJDOVŠýINA
BLED
BOHINJ
BOVEC
CERKLJE NA GORENJSKEM
CERKNO
ýRNA NA KOROŠKEM
DRAVOGRAD
GORENJA VAS - POLJANE
GORNJI GRAD
IDRIJA
JESENICE
JEZERSKO
KAMNIK
KOBARID
KRANJSKA GORA
LJUBNO
LOVRENC NA POHORJU
LUýE
MARIBOR
MEŽICA
MISLINJA

MOZIRJE
MUTA
NAZARJE
OPLOTNICA
PODVELKA
PREDDVOR
PREVALJE
RADOVLJICA
RAVNE NA KOROŠKEM
RIBNICA NA POHORJU
RUŠE
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENJ GRADEC
SOLýAVA
ŠOŠTANJ
TOLMIN
TRŽIý
VELENJE
VIPAVA
ZREýE
ŽELEZNIKI
ŽIRI
ŽIROVNICA
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Priloga 6
SEZNAM BOLEZNI
Slinavka in parkljevka
Vezikularni stomatitis
Vezikularna bolezen prašiþev
Goveja kuga
Kuga drobnice
Pljuþna kuga govedi
Vozliþasti dermatits
Mrzlica doline Rift
Bolezen modrikastega jezika
Osepnice ovac in koz
Konjska kuga
Afriška prašiþja kuga
Klasiþna prašiþja kuga
Aviarna influenca
Atipiþna kokošja kuga

MINISTRSTVA
4254.

Pravilnik o območjih in imenih katastrskih
občin

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o območjih in imenih katastrskih občin
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet urejanja)
Ta pravilnik določa območja in imena katastrskih občin,
spremembe območij in imen ter način spreminjanja območij
in imen katastrskih občin.
II. OBMOČJA KATASTRSKIH OBČIN
2. člen
(območja katastrskih občin)
(1) Republika Slovenija je zaradi vodenja podatkov o
zemljiščih razdeljena na katastrske občine.

(2) Območja katastrskih občin so evidentirana v zemljiškem katastru.
3. člen
(sprememba območja katastrske občine)
Območje katastrske občine se lahko spremeni zaradi:
– izločitve ene ali več parcel iz ene katastrske občine in
priključitve teh parcel drugi katastrski občini;
– spremembe mej parcel, ki ležijo ob meji katastrske
občine, ali združitve dveh ali več parcel, ki ležijo ob meji
katastrske občine v različnih katastrskih občinah.
4. člen
(postopek spreminjanja območja katastrske občine zaradi
izločitve ene ali več parcel iz ene katastrske občine in
priključitev teh parcel drugi katastrski občini)
(1) Postopek spreminjanja območja katastrske občine
zaradi izločitve ene ali več parcel iz ene katastrske občine
in priključitve teh parcel drugi katastrski občini se uvede na
predlog vodje krajevno pristojne organizacijske enote Geodetske uprave Republike Slovenije.
(2) Če je predlog zaradi smotrnosti, urejenosti in večje preglednosti zemljiškega katastra utemeljen, Geodetska
uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) izda sklep o dovolitvi spremembe območja
katastrske občine.
5. člen
(postopek spreminjanja območja katastrske občine zaradi
spremembe mej parcel, ki ležijo ob meji katastrske občine,
ali zaradi združitev dveh ali več parcel, ki ležijo ob meji
katastrske občine v različnih katastrskih občinah)
Geodetska uprava na podlagi dokončne odločbe o evidentiranju urejene meje ali dokončne odločbe o evidentiranju
spremenjene meje po uradni dolžnosti evidentira spremembo
območja katastrske občine v zemljiškem katastru in registru
prostorskih enot.
III. IME IN IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA
KATASTRSKIH OBČIN
6. člen
(ime in identifikacijska številka katastrske občine)
(1) Katastrska občina ima ime in enolično, v okviru Republike Slovenije določeno identifikacijsko številko.
(2) Katastrske občine, določene po zaporednih identifikacijskih številkah in z imenom, so:
1 Hodoš, 2 Suhi Vrh, 3 Dolenci, 4 Budinci, 5 Markovci,
6 Čepinci, 7 Lucova, 8 Neradnovci, 9 Martinje, 10 Boreča, 11
Ženavlje, 12 Šulinci, 13 Stanjevci, 14 Gornji Petrovci, 15
Adrijanci, 16 Peskovci, 17 Šalovci, 18 Krplivnik, 19 Domanjševci, 20 Križevci, 21 Panovci, 22 Kukeč, 23 Trdkova, 24
Matjaševci, 25 Dolič, 26 Kuzma, 27 Gornji Slaveči, 28 Sotina,
29 Serdica, 30 Ocinje, 31 Kramarovci, 32 Nuskova, 33 Rogašovci, 34 Sveti Jurij, 35 Fikšinci, 36 Večeslavci, 37 Dolnji
Slaveči, 38 Grad, 39 Vidonci, 40 Otovci, 41 Mačkovci, 42
Prosečka vas, 43 Kovačevci, 44 Poznanovci, 45 Radovci, 46
Kruplivnik, 47 Motovilci, 48 Pertoča, 49 Ropoča, 50 Gerlinci,
51 Krašči, 52 Vadarci, 53 Bodonci, 54 Pečarovci, 55 Dankovci, 56 Kuštanovci, 57 Košarovci, 58 Dolina, 59 Moščanci, 60
Vaneča, 61 Šalamenci, 62 Zenkovci, 64 Beznovci, 65 Topolovci, 66 Domajinci, 67 Gornji Črnci, 68 Korovci, 69 Cankova,
70 Skakovci, 71 Strukovci, 72 Puževci, 73 Lemerje, 74 Brezovci, 75 Predanovci, 76 Gorica, 77 Puconci, 78 Sebeborci,
79 Bokrači, 80 Krnci, 81 Ivanovci, 82 Kančevci, 83 Lončarovci, 84 Ratkovci, 85 Berkovci, 86 Ivanjševci, 87 Središče, 88
Prosenjakovci, 89 Selo, 90 Fokovci, 91 Andrejci, 92 Moravci,
93 Tešanovci, 94 Vučja Gomila, 95 Čikečka vas, 96 Porda-
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šinci, 97 Motvarjevci, 98 Bukovnica, 99 Filovci, 100 Bogojina,
101 Ivanci, 102 Mlajtinci, 103 Lukačevci, 104 Rakičan, 105
Murska Sobota, 106 Noršinci, 107 Martjanci, 108 Nemčavci,
109 Markišavci, 110 Polana, 111 Černelavci, 112 Veščica,
113 Kupšinci, 114 Vanča vas, 115 Rankovci, 116 Borejci, 117
Krajna, 118 Gederovci, 119 Sodišinci, 120 Murski Petrovci,
121 Petanjci, 122 Tišina, 123 Tropovci, 124 Gradišče, 125
Murski Črnci, 126 Satahovci, 127 Krog, 128 Bakovci, 129
Gančani, 130 Lipa, 131 Beltinci, 132 Bratonci, 133 Lipovci,
134 Dokležovje, 135 Ižakovci, 136 Melinci, 137 Odranci, 138
Trnje v Prekmurju, 139 Žižki, 140 Črenšovci, 141 Gornja Bistrica, 142 Srednja Bistrica, 143 Dolnja Bistrica, 144 Kobilje,
145 Žitkovci, 146 Dobrovnik, 147 Strehovci, 148 Renkovci,
149 Turnišče, 150 Gomilica, 151 Brezovica v Prekmurju, 152
Nedelica, 153 Radmožanci, 154 Kamovci, 155 Genterovci,
156 Mostje pri Lendavi, 157 Dolga vas pri Lendavi, 158 Banuta, 159 Mala Polana, 160 Velika Polana, 161 Hotiza, 162
Kapca, 163 Kot pri Muri, 164 Gaberje, 165 Lakoš, 166 Lendava, 167 Čentiba, 168 Dolina pri Lendavi, 169 Petišovci,
170 Pince, 171 Vratji Vrh, 172 Vratja vas, 173 Podgorje, 174
Konjišče, 175 Drobtinci, 176 Grabe, 177 Nasova, 178 Žiberci, 179 Žepovci, 180 Črnci, 181 Apače, 182 Segovci, 183
Lutverci, 184 Gornja Radgona, 186 Mele, 187 Črešnjevci,
188 Police, 189 Hercegovščak, 190 Lomanoše, 191 Plitvica,
192 Plitvički Vrh, 193 Spodnja Ščavnica, 194 Lastomerci, 195
Zbigovci, 196 Orehovski Vrh, 197 Orehovci, 198 Boračeva,
199 Šratovci, 200 Radenci, 201 Rihtarovci, 202 Kapelski Vrh,
203 Očeslavci, 204 Janžev Vrh, 205 Stavešinci, 206 Ivanjševci, 207 Radvenci, 208 Negova, 209 Kunova, 210 Gornji
Ivanjci, 211 Spodnji Ivanjci, 212 Okoslavci, 213 Dragotinci,
214 Rožički Vrh, 215 Stanetinci, 216 Hrašenski – Rački Vrh,
217 Murščak, 218 Hrastje – Mota, 219 Murski Vrh, 220 Selišči, 221 Slaptinci, 222 Jamna, 223 Blaguš, 224 Grabonoš,
225 Kraljevci, 226 Sovjak, 227 Terbegovci, 228 Galušak, 229
Kokolajnščak, 230 Vučja vas, 231 Bučečovci, 232 Stara
Nova vas, 233 Bunčani, 234 Veržej, 235 Iljaševci, 236 Križevci, 237 Grlava, 238 Krištanci, 239 Krapje, 240 Mota, 241
Cven, 242 Babinci, 243 Noršinci, 244 Lukavci, 245 Ključarovci pri Ljutomeru, 246 Boreci, 247 Logarovci, 248 Precetinci,
249 Kuršinci, 250 Berkovci, 251 Bolehnečici, 252 Bučkovci,
253 Drakovci, 254 Moravci, 255 Godemarci, 256 Radoslavci,
257 Branoslavci, 258 Cezanjevci, 259 Ljutomer, 260 Kamenščak, 261 Stara Cesta, 262 Desnjak, 263 Mekotnjak, 264
Radomerje, 265 Gresovščak, 266 Plešivica, 267 Ilovci, 268
Slamnjak, 269 Rinčetova Graba, 270 Nunska Graba, 271
Presika, 272 Stročja vas, 273 Pristava, 274 Globoka, 275
Veščica, 276 Razkrižje, 277 Šafarsko, 278 Gibina, 279 Trnovci, 280 Rucmanci, 281 Rakovci, 282 Savci, 283 Tomaž,
284 Mala vas, 285 Bratonečice, 286 Senik pri Tomažu, 287
Ključarovci pri Ormožu, 288 Koračice, 289 Pršetinci, 290
Lahonci, 291 Žvab, 292 Runeč, 293 Stanovno, 294 Ivanjkovci, 295 Žerovinci, 296 Cerovec Stanka Vraza, 297 Veličane,
298 Mihalovci, 299 Mali Brebrovnik, 300 Veliki Brebrovnik,
301 Vinski Vrh, 302 Miklavž, 303 Hermanci, 304 Gomila, 305
Kog, 306 Vuzmetinci, 307 Kajžar, 308 Zasavci, 309 Lačaves,
310 Jastrebci, 311 Vodranci, 312 Vitan, 313 Šalovci pri Središču, 314 Hum, 315 Pavlovski Vrh, 316 Libanja, 317 Pavlovci, 318 Hardek, 319 Litmerk, 320 Lešnica pri Ormožu, 321
Šardinje, 322 Vičanci, 323 Senešci, 324 Sodinci, 325 Strjanci, 326 Bresnica, 327 Podgorci, 328 Osluševci, 329 Cvetkovci, 330 Trgovišče, 331 Velika Nedelja, 332 Ormož, 333 Pušenci, 334 Frankovci, 335 Loperšice, 336 Obrež, 337 Grabe
pri Središču, 338 Središče, 339 Novinci, 340 Slavšina, 341
Rjavci, 342 Hvaletinci, 343 Vitomarci, 344 Drbetinci, 345 Trnovska vas, 346 Biš, 347 Bišečki Vrh, 348 Trnovski Vrh, 349
Ločki Vrh, 350 Ločič, 351 Svetinci, 352 Desenci, 353 Grlinci,
354 Zagorci, 355 Senčak, 356 Sakušak, 357 Bodkovci, 358
Juršinci, 359 Dragovič, 360 Gradiščak, 361 Levanjci, 362
Dolič, 363 Destrnik, 364 Vintarovci, 365 Jiršovci, 366 Krčevina pri Vurbergu, 367 Grajenščak, 368 Drstelja, 369 Janežovci, 370 Janežovski Vrh, 371 Zgornji Velovlek, 372 Spodnji
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Velovlek, 373 Mostje, 374 Kukava, 375 Rotman, 376 Hlaponci, 377 Polenšak, 378 Bratislavci, 379 Polenci, 380 Prerad,
381 Tibolci, 382 Slomi, 383 Mezgovci, 384 Dornava, 385
Podvinci, 386 Pacinje, 387 Kicar, 388 Rogoznica, 389 Nova
vas pri Ptuju, 390 Mestni Vrh, 391 Grajena, 392 Krčevina pri
Ptuju, 393 Slovenja vas, 394 Gerečja vas, 395 Hajdoše, 396
Skorba, 397 Hajdina, 399 Draženci, 400 Ptuj, 401 Brstje, 402
Spuhlja, 403 Borovci, 404 Prvenci, 405 Sobetinci, 406 Zagojiči, 407 Moškanjci, 408 Gorišnica, 409 Zamušani, 410 Formin, 411 Gajevci, 412 Mala vas, 413 Muretinci, 414 Stojnci,
415 Bukovci, 416 Nova vas pri Markovcih, 417 Markovci, 418
Zabovci, 419 Šturmovci, 420 Pobrežje, 421 Lancova vas,
422 Sela, 423 Trnovec, 424 Apače, 425 Lovrenc na Dravskem polju, 426 Župečja vas, 427 Pleterje, 428 Mihovce,
429 Dragonja vas, 430 Cirkovce, 431 Starošince, 432 Spodnje Jablane, 433 Zgornje Jablane, 434 Pongrce, 435 Šikole,
436 Sestrže, 437 Podlože, 438 Lešje, 439 Ptujska Gora, 440
Doklece, 441 Stogovci, 442 Skrblje, 443 Janški Vrh, 444
Bolečka vas, 445 Zgornja Pristava, 446 Jurovci, 447 Dravinjski Vrh, 448 Vareja, 449 Ljubstava, 450 Majski Vrh, 451
Gorca, 452 Dolena, 453 Rodni Vrh, 454 Jablovec, 455 Zakl,
456 Dežno, 457 Podlehnik, 458 Spodnji Leskovec, 459 Repišče, 460 Dravci, 461 Gradišča, 462 Dolane, 463 Veliki Vrh,
464 Belski Vrh, 465 Hrastovec, 466 Zavrč, 467 Goričak, 468
Drenovec, 469 Turški Vrh, 470 Korenjak, 471 Pestike, 472
Gorenjski Vrh, 473 Brezovec, 474 Cirkulane, 475 Gruškovec,
476 Meje, 477 Medribnik, 478 Paradiž, 479 Pristava, 480
Pohorje, 481 Slatina, 482 Mali Okič, 483 Veliki Okič, 484
Gradišče, 485 Skorišnjak, 486 Belavšek, 487 Zgornji Leskovec, 488 Trdobojci, 489 Mala Varnica, 490 Velika Varnica,
491 Ložina, 492 Gruškovje, 493 Sedlašek, 494 Stanošina,
495 Kozminci, 496 Strajna, 497 Dobrina, 498 Kočice, 499
Sitež, 500 Bolfenk, 501 Sveča, 502 Stoperce, 503 Kupčinji
Vrh, 504 Nadole, 505 Čermožiše, 506 Žetale, 507 Lokavec,
508 Rožengrunt, 509 Zgornja Ščavnica, 510 Spodnji Dražen
Vrh, 511 Žitence, 512 Ledinek, 513 Kremberk, 514 Krivi Vrh,
515 Zgornja Ročica, 516 Drvanja, 517 Ihova, 518 Trije Kralji,
519 Trotkova, 520 Benedikt, 521 Spodnja Ročica, 522 Spodnji Žerjavci, 523 Zgornji Žerjavci, 524 Žice, 525 Spodnji
Gasteraj, 526 Srednji Gasteraj, 527 Zgornji Gasteraj, 528
Malna, 529 Jurovski Dol, 530 Partinje, 531 Varda, 532 Lenart
v Slovenskih goricah, 533 Spodnji Porčič, 534 Zgornji Porčič,
535 Stari Porčič, 536 Gradišče v Slovenskih Goricah, 537
Zgornje Verjane, 538 Osek, 539 Brengova, 540 Cogetinci,
541 Cerkvenjak, 542 Andrenci, 543 Župetinci, 544 Smolinci,
545 Čagona, 546 Spodnje Verjane, 547 Spodnja Senarska,
548 Zgornja Senarska, 549 Radehova, 550 Zamarkova, 551
Močna, 552 Vinička vas, 553 Zgornja Voličina, 554 Spodnja
Voličina, 555 Šetarova, 556 Gočova, 557 Nadbišec, 558
Zavrh, 559 Črmljenšak, 561 Straže, 562 Rogoznica, 563
Ceršak, 564 Šentilj v Slovenskih goricah, 565 Selnica ob
Muri, 566 Sladki Vrh, 567 Zgornja Velka, 568 Trate, 569
Spodnja Velka, 570 Ploderšnica, 571 Ročica, 572 Spodnje
Hlapje, 573 Zgornje Hlapje, 574 Počenik, 575 Šomat, 576
Srebotje, 577 Zgornji Jakobski Dol, 578 Polička vas, 579
Polički Vrh, 580 Vajgen, 581 Kaniža, 582 Štrihovec, 583
Cirknica, 584 Zgornje Dobrenje, 585 Kresnica, 586 Podigrac,
587 Ciringa, 588 Svečina, 589 Slatina, 590 Špičnik, 591
Slatinski Dol, 592 Plač, 593 Zgornje Vrtiče, 594 Spodnje Vrtiče, 595 Plintovec, 596 Zgornja Kungota, 597 Jedlovnik, 598
Grušena, 599 Jurski Vrh, 600 Pesnica, 601 Vršnik, 602 Gaj
nad Mariborom, 603 Kozjak, 604 Gradiška, 605 Spodnje
Dobrenje, 606 Ranca, 607 Jelenče, 608 Gačnik, 609 Jareninski Dol, 610 Jareninski Vrh, 611 Vukovski Vrh, 612 Vukovski Dol, 613 Flekušek, 614 Spodnji Jakobski Dol, 615 Vukovje, 616 Kušernik, 617 Vosek, 618 Pesniški Dvor, 619
Dolnja Počehova, 620 Mali Rošpoh, 621 Morski Jarek, 622
Šober, 623 Zgornji Slemen, 624 Veliki Boč, 625 Gradišče,
626 Zgornji Boč, 627 Spodnji Boč, 628 Zgornja Selnica, 629
Janževa Gora, 630 Gerečja vas, 631 Spodnja Selnica, 632
Spodnji Slemen, 633 Srednje, 634 Jelovec, 635 Brestrnica,
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636 Kamnica, 637 Rošpoh, 638 Krčevina, 639 Počehova,
640 Pekel, 641 Dragučova, 642 Pernica, 643 Ložane, 644
Ruperče, 645 Grušova, 646 Metava, 647 Trčova, 648 Nebova, 649 Celestrina, 650 Malečnik, 651 Hrenca, 652 Vodole,
653 Košaki, 654 Orešje, 655 Melje, 656 Brezje, 657 Maribor
grad, 658 Koroška vrata, 659 Tabor, 660 Studenci, 661 Limbuš, 662 Laznica, 663 Bistrica pri Limbušu, 664 Bistrica pri
Rušah, 665 Ruše, 666 Činžat, 667 Ruta, 668 Rdeči Breg,
669 Lovrenc na Pohorju, 670 Recenjak, 671 Kumen, 672
Smolnik, 673 Lobnica, 674 Zgornji Vrhov Dol, 675 Hrastje,
676 Pekre, 677 Zgornje Radvanje, 678 Spodnje Radvanje,
679 Razvanje, 680 Tezno, 681 Pobrežje, 682 Zrkovci, 683
Dogoše, 684 Zgornji Duplek, 685 Završka vas, 686 Zimica,
687 Jablance, 688 Zgornja Korena, 689 Spodnja Korena,
690 Žikarce, 691 Ciglence, 692 Spodnji Duplek, 693 Miklavž
na Dravskem polju, 694 Rogoza, 695 Bohova, 696 Spodnje
Hoče, 697 Zgornje Hoče, 698 Pivola, 699 Hočko Pohorje,
700 Slivniško Pohorje, 701 Polana, 702 Ranče, 703 Radizel,
704 Čreta, 705 Slivnica, 706 Orehova vas, 707 Hotinja vas,
708 Skoke, 709 Loka pri Rošnji, 710 Dvorjane, 711 Vurberk,
712 Starše, 713 Zlatoličje, 714 Prepolje, 715 Marjeta na
Dravskem polju, 716 Rače, 717 Fram, 718 Kopivnik, 719
Planica, 720 Loka pri Framu, 721 Morje, 722 Ješenca, 723
Podova, 724 Gorica, 725 Kot, 726 Planina, 727 Smrečno,
728 Bojtina, 729 Frajhajm, 730 Šmartno na Pohorju, 731
Ošelj, 732 Urh, 733 Rep, 734 Malo Tinje, 735 Tinjska Gora,
736 Visole, 737 Jurišna vas, 738 Prebukovje, 739 Kalše, 740
Ogljenšak, 741 Bukovec, 742 Zgornja Polskava, 743 Gabernik, 744 Ritoznoj, 745 Kovača vas, 746 Šentovec, 747 Pokoše, 748 Spodnja Polskava, 749 Stražgonjca, 750 Vrhloga,
751 Črešnjevec, 752 Spodnja Nova vas, 753 Slovenska Bistrica, 754 Zgornja Bistrica, 755 Spodnja Ložnica, 756 Zgornja Ložnica, 757 Gladomes, 758 Okoška vas, 759 Zlogona
Gora, 760 Koritno, 761 Božje, 762 Brezje pri Oplotnici, 763
Oplotnica, 764 Zgornje Grušovje, 765 Vrhole pri Konjicah,
766 Cigonca, 767 Žabljek, 768 Hošnica, 769 Laporje, 770
Vrhole pri Laporju, 771 Pretrež, 772 Štatenberg, 773 Pečke,
774 Stopno, 775 Dežno, 776 Jelovec, 777 Modraže, 778
Brezje pri Poljčanah, 779 Pekel, 780 Stanovsko, 781 Lušečka vas, 782 Poljčane, 783 Studenice, 784 Hrastovec, 785
Stari Grad, 786 Mlake, 787 Pernice, 788 Branik nad Muto,
789 Podlipje, 790 Brezovec, 791 Suhi Vrh pri Radljah, 792
Radelca, 793 Vas, 794 Remšnik, 795 Brezni Vrh, 796 Zgornja
Kapla, 797 Spodnja Kapla, 798 Zgornji Vurmat, 799 Ožbalt,
800 Javnik, 801 Brezno, 802 Kozji Vrh, 803 Spodnja Vižinga,
804 Radlje ob Dravi, 805 Dobrava, 806 Zgornja Vižinga, 807
Spodnja Muta, 808 Zgornja Muta, 809 Zgornja Gortina, 810
Spodnja Gortina, 811 Dravče, 812 Šentjanž nad Dravčami,
813 Vuzenica, 814 Šentvid, 815 Primož na Pohorju, 816
Planina, 817 Vuhred, 818 Orlica, 819 Janževski Vrh, 820
Podvelka, 821 Rdeči Breg II, 822 Lehen, 823 Ribnica na
Pohorju, 824 Hudi Kot, 825 Libeliče, 826 Libeliška Gora, 827
Črneška Gora, 828 Črneče, 829 Dravograd, 830 Grad, 831
Vič, 832 Goriški Vrh, 833 Ojstrica, 834 Duh na Ojstrici, 835
Velka, 836 Kozji Vrh, 837 Vrata, 838 Trbonje, 839 Danijel pri
Trbonjah, 840 Otiški Vrh I, 841 Otiški Vrh II, 842 Dobrova,
843 Selovec, 844 Šentjanž pri Dravogradu, 845 Pameče, 846
Gradišče, 847 Vrhe, 848 Sele, 849 Stari trg, 850 Slovenj
Gradec, 851 Legen, 852 Golavabuka, 853 Šmartno pri Slovenj Gradcu, 854 Podgorje, 855 Zgornji Razbor, 856 Spodnji
Razbor, 857 Veluna, 858 Graška Gora, 859 Vodriž, 860 Šmiklavž, 861 Dobrava, 862 Brda, 863 Šentilj pod Turjakom, 864
Mislinja, 865 Gornji Dolič, 866 Šentvid nad Valdekom, 867
Završe, 868 Kozjak, 869 Belšak, 870 Jamnica, 871 Strojna,
872 Zelen Breg, 873 Suhi Vrh, 874 Šentanel, 875 Dolga
Brda, 876 Breznica, 877 Stražišče, 878 Tolsti Vrh, 879 Koroški Selovec, 880 Brdinje, 882 Ravne, 883 Dobja vas, 884
Farna vas, 885 Poljana, 886 Lokovica, 887 Lom, 888 Meža
takraj, 889 Mežica, 890 Meža onkraj, 891 Prevalje, 892 Leše,
893 Zagrad, 894 Navrški Vrh, 895 Preški Vrh, 896 Kotlje, 897
Podgora, 898 Uršlja Gora I, 899 Uršlja Gora II, 900 Žerjav,
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901 Plat, 902 Podpeca, 903 Topla, 904 Koprivna, 905 Bistra,
906 Črna, 907 Ludranski Vrh, 908 Javorje, 909 Logarska
Dolina, 910 Solčava, 911 Raduha, 912 Konjski Vrh, 913 Primož pri Ljubnem, 914 Ter, 915 Radegunda, 916 Šmihel, 917
Lepa Njiva, 918 Ljubija, 919 Brezje, 920 Mozirje, 921 Rečica
ob Savinji, 922 Poljane, 923 Ljubno, 924 Savina, 925 Krnica,
926 Luče, 927 Podveža, 928 Podvolovljek, 929 Lenart pri
Gornjem Gradu, 930 Florjan pri Gornjem Gradu, 931 Radmirje, 932 Šentjanž, 933 Homec, 934 Zgornje Pobrežje, 935
Spodnja Rečica, 936 Prihova, 937 Loke, 938 Kokarje, 939
Pusto Polje, 940 Šmartno ob Dreti, 941 Bočna, 942 Gornji
Grad, 943 Šmiklavž, 944 Tirosek, 945 Bele Vode, 946 Šentvid pri Zavodnju, 947 Zavodnje, 948 Topolšica, 949 Ravne,
950 Plešivec, 951 Hrastovec, 952 Cirkovce, 953 Paka, 954
Lipje, 955 Bevče, 957 Škale, 958 Gaberke, 959 Šoštanj, 960
Florjan pri Šoštanju, 961 Skorno pri Šoštanju, 962 Gorenje,
963 Lokovica, 964 Velenje, 965 Laze, 966 Ložnica, 967 Kavče, 968 Podkraj, 969 Veliki Vrh, 970 Gavce, 971 Paška vas,
972 Šmartno ob Paki, 973 Rečica ob Paki, 974 Prelska, 975
Vinska Gora, 976 Črnova, 977 Železno, 978 Studence, 979
Ponikva, 980 Andraž, 981 Dobrič, 982 Podvin, 983 Male
Braslovče, 984 Letuš, 985 Dobrovlje, 986 Podvrh, 987 Braslovče, 988 Spodnje Gorče, 989 Šmatevž, 990 Trnava, 991
Orla vas, 992 Polzela, 993 Založe, 994 Zalog, 995 Šempeter
v Savinjski dolini, 996 Žalec, 997 Gotovlje, 998 Velika Pirešica, 999 Gorica, 1000 Levec, 1001 Petrovče, 1002 Kasaze,
1003 Zabukovica, 1004 Gornja vas, 1005 Prebold, 1006
Latkova vas, 1007 Grajska vas, 1008 Gomilsko, 1009 Ojstriška vas, 1010 Prekopa, 1011 Tešova, 1012 Vransko, 1013
Jeronim, 1014 Ločica, 1015 Zaplanina, 1016 Črni Vrh, 1017
Miklavž, 1018 Marija Reka, 1019 Matke, 1020 Pongrac, 1021
Liboje, 1022 Rečica, 1023 Slivno, 1024 Rifengozd, 1025
Reka, 1026 Laško, 1027 Šmihel, 1028 Sedraž, 1029 Lahomšek, 1030 Lahomno, 1031 Olešče, 1032 Šentrupert, 1033
Trobni Dol, 1034 Mrzlo Polje, 1035 Jurklošter, 1036 Vrh nad
Laškim, 1037 Lažiše, 1038 Plazovje, 1039 Rimske Toplice,
1040 Lože, 1041 Lokavec, 1042 Paneče, 1043 Marijina vas,
1044 Brdce nad Dobrno, 1045 Klanc, 1046 Zavrh, 1047
Čreškova, 1048 Socka, 1049 Lipa, 1050 Dol, 1051 Verpete,
1052 Podgorje, 1053 Loka, 1054 Novake, 1055 Homec, 1056
Dobrna, 1057 Rupe, 1058 Rožni Vrh, 1059 Lemberg, 1060
Strmec pri Vojniku, 1061 Višnja vas, 1062 Male Dole, 1063
Bezovica, 1064 Tomaž, 1065 Vojnik trg, 1066 Vojnik okolica,
1067 Brezova, 1068 Šmartno, 1069 Šentjungert, 1070 Arclin,
1071 Škofja vas, 1072 Šmiklavž, 1073 Trnovlje, 1074 Spodnja Hudinja, 1075 Ostrožno, 1076 Medlog, 1077 Celje, 1078
Lisce, 1079 Košnica, 1080 Tremerje, 1081 Zagrad, 1082
Teharje, 1083 Bukovžlak, 1084 Pečovje, 1085 Kompole,
1086 Prožinska vas, 1087 Svetina, 1088 Padeški Vrh, 1089
Resnik, 1090 Skomarje, 1091 Hudinja, 1092 Paka I, 1093
Spodnji Dolič, 1094 Brezen, 1095 Vitanje, 1096 Stenica,
1097 Ljubnica, 1098 Loška Gora, 1099 Gorenje pri Zrečah,
1100 Zreče, 1101 Radana vas, 1102 Križevec, 1103 Stranice,
1104 Preloge, 1105 Škalce, 1106 Bezina, 1107 Tepanje, 1108
Perovec, 1109 Spodnje Grušovje, 1110 Ličenca, 1111 Jernej
pri Ločah, 1112 Koble, 1113 Žiče, 1114 Konjiška vas, 1115
Slovenske Konjice, 1116 Slemene, 1117 Tolsti Vrh, 1118 Lipoglav, 1119 Loče, 1120 Zgornje Laže, 1121 Zbelovska Gora,
1122 Dramlje, 1123 Pletovarje, 1124 Slatina, 1125 Ostrožno,
1126 Dolga Gora, 1127 Ponkvica, 1128 Ponikva, 1129 Zagaj,
1130 Vodule, 1131 Marija Dobje, 1132 Primož, 1133 Goričica,
1134 Zlateče, 1135 Lokarje, 1136 Kameno, 1137 Grobelno,
1138 Šentjur pri Celju, 1139 Podgrad, 1140 Krajnčica, 1141
Rifnik, 1142 Tratna, 1143 Gorica pri Slivnici, 1144 Vodruž,
1145 Planinca, 1146 Vezovje, 1147 Slivnica pri Celju, 1148
Javorje, 1149 Voduce, 1150 Kalobje, 1151 Brezje, 1152 Suho,
1153 Paridol, 1154 Dobrina, 1155 Loka pri Žusmu, 1156 Lopaca, 1157 Straška Gorca, 1158 Presečno, 1159 Planinska
vas, 1160 Loke pri Planini, 1161 Planina, 1162 Golobinjek,
1163 Šentvid pri Planini, 1164 Zgornji Gabrnik, 1165 Drevenik, 1166 Čača vas, 1167 Negonje, 1168 Ratanska vas, 1169
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Cerovec, 1170 Spodnje Sečovo, 1171 Sv. Florijan, 1172
Strmec, 1173 Tlake, 1174 Trška Gorca, 1175 Donačka Gora,
1176 Trlično, 1177 Dobovec, 1178 Rogatec, 1179 Tržišče,
1180 Topole, 1181 Tekačevo, 1182 Spodnja Kostrivnica, 1183
Lemberg okolica, 1184 Lemberg trg, 1185 Pijovci, 1186 Sladka Gora, 1187 Vrh, 1188 Dvor, 1189 Bobovo, 1190 Preloge,
1191 Grliče, 1192 Kačji Dol, 1193 Male Rodne, 1194 Velike
Rodne, 1195 Rjavica, 1196 Brestovec, 1197 Ceste, 1198 Plat,
1199 Kristan Vrh, 1200 Šmarje pri Jelšah, 1201 Zadrže, 1202
Senovica, 1203 Bodrež, 1204 Zgornje selce, 1205 Platinovec, 1206 Ješovec, 1207 Brecljevo, 1208 Dol, 1209 Koretno,
1210 Pristava, 1211 Hajnsko, 1212 Nezbiše, 1213 Kamence,
1214 Rajnkovec, 1215 Nimno, 1216 Vidovica, 1217 Vonarje,
1218 Ema, 1219 Sodna vas, 1220 Roginska Gorca, 1221
Zibika, 1222 Vršna vas, 1223 Orehovec, 1224 Babna Reka,
1225 Grobelce, 1226 Babna Gora, 1227 Tinsko, 1228 Sopote, 1229 Podčetrtek, 1230 Imeno, 1231 Virštanj, 1232 Dobležiče, 1233 Verače, 1234 Buče, 1235 Drensko Rebro, 1236
Zagorje, 1237 Pilštanj, 1238 Zdole, 1239 Vrenska Gorca,
1240 Sedlarjevo, 1241 Lastnič, 1242 Kozje, 1243 Vetrnik,
1244 Gorjane, 1245 Podsreda, 1246 Dekmanca, 1247 Trebče, 1248 Hrastje, 1249 Ples, 1250 Kunšperk, 1251 Zagaj,
1252 Križe, 1253 Orešje, 1254 Bukovje, 1255 Drenovec,
1256 Brezovica, 1257 Bizeljsko, 1258 Podgorje, 1259 Pavlova vas, 1260 Silovec, 1261 Sromlje, 1262 Zgornja Pohanca,
1263 Oklukova Gora, 1264 Arnovo selo, 1265 Volčje, 1266
Curnovec, 1267 Blatno, 1268 Dednja vas, 1269 Pišece, 1270
Brezje, 1271 Vitna vas, 1272 Stara vas, 1273 Župelevec,
1274 Bojsno, 1275 Piršenbreg, 1276 Globoko, 1277 Mali Vrh,
1278 Dečno selo, 1279 Artiče, 1280 Zgornji Obrež, 1281
Šentlenart, 1282 Brezina, 1283 Črnc, 1284 Bukošek, 1285
Sela, 1286 Slogonsko, 1287 Vrhje, 1288 Jereslavec, 1289
Rakovec, 1290 Kapele, 1291 Podvinje, 1292 Gabrje, 1293
Veliki Obrež, 1294 Rigonce, 1295 Loče, 1296 Mihalovec,
1297 Mostec, 1298 Trnje, 1299 Zakot, 1300 Brežice, 1301
Krška vas, 1302 Cerklje, 1303 Bušeča vas, 1304 Stojanski
Vrh, 1305 Globočice, 1306 Čatež, 1307 Cerina, 1308 Velika
Dolina, 1309 Koritno, 1310 Nova vas, 1311 Kostanjek, 1312
Pleterje, 1313 Anovec, 1314 Sremič, 1315 Videm, 1316 Stara vas, 1317 Stari Grad, 1318 Dolenja vas, 1319 Pesje, 1320
Drnovo, 1321 Leskovec, 1322 Krško, 1323 Veliki Trn, 1324
Ravno, 1325 Senuše, 1326 Raka, 1327 Površje, 1328 Smednik, 1329 Veliki Podlog, 1330 Veliko Mraševo, 1331 Kostanjevica, 1332 Podbočje, 1333 Planina, 1334 Črneča vas,
1335 Oštrc, 1336 Orehovec, 1337 Stranje, 1338 Dobrova,
1339 Reštanj, 1340 Mrčna sela, 1341 Koprivnica, 1342 Veliki Dol, 1343 Veliki Kamen, 1344 Mali Kamen, 1345 Šedem,
1346 Gorenji Leskovec, 1347 Kališovec, 1348 Brezje, 1349
Dovško, 1350 Senovo, 1351 Armeško, 1352 Lokve, 1353
Raztez, 1354 Gorica, 1355 Anže, 1356 Stolovnik, 1357 Brestanica, 1358 Dolenji Leskovec, 1359 Presladol, 1360 Rožno, 1361 Podgorje, 1362 Okroglice, 1363 Radež, 1364 Loka
pri Zidanem Mostu, 1365 Breg, 1366 Ledina, 1367 Zabukovje, 1368 Poklek, 1369 Trnovec, 1370 Podvrh, 1371 Metni Vrh,
1372 Žurkov Dol, 1373 Žigrski Vrh, 1374 Krajna Brda, 1375
Selce, 1376 Kladje, 1377 Blanca, 1378 Brezovo, 1379 Sevnica, 1380 Šmarje, 1381 Boštanj, 1382 Kompolje, 1383 Cerovec, 1384 Šentjanž, 1385 Podboršt, 1386 Kal, 1387 Cirnik,
1388 Pijavice, 1389 Goveji Dol, 1390 Vrh, 1391 Log, 1392
Hubajnica, 1393 Studenec, 1394 Bučka, 1395 Telče, 1396
Krsinji Vrh, 1397 Tržišče, 1398 Bistrica, 1399 Šentrupert,
1400 Straža, 1401 Novo Zabukovje, 1402 Selo – Mirna, 1403
Čatež, 1404 Dolga Njiva, 1405 Mali Videm, 1406 Škovec,
1407 Roje, 1408 Ševnica, 1409 Brezovica, 1410 Mirna, 1411
Ostrožnik, 1412 Mokronog, 1413 Laknice, 1414 Jelševec,
1415 Trebelno, 1416 Staro Zabukovje, 1417 Ornuška vas,
1418 Lukovek, 1419 Ponikve, 1420 Češnjevek, 1421 Medvedje selo, 1422 Trebnje, 1423 Vrhtrebnje, 1424 Štefan,
1425 Velika Loka, 1426 Prapreče, 1427 Veliki Gaber, 1428
Zagorica, 1429 Stehanja vas, 1430 Knežja vas, 1431 Dobrnič, 1432 Korita, 1433 Sela pri Šumberku, 1434 Gornji Križ,
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1435 Reber, 1436 Žužemberk, 1437 Šmihel pri Žužemberku,
1438 Žvirče, 1439 Hinje, 1440 Sela pri Hinjah, 1441 Veliko
Lipje, 1442 Stavča vas, 1443 Dvor, 1444 Ajdovec, 1445 Brezova Reber, 1446 Gorenje Polje, 1447 Gorenja Straža, 1448
Prečna, 1449 Globodol, 1450 Golobinjek, 1451 Mirna Peč,
1452 Hmeljčič, 1453 Zagorica, 1454 Daljni Vrh, 1455 Bršljin,
1456 Novo mesto, 1457 Ždinja vas, 1458 Črešnjice, 1459
Herinja vas, 1460 Šentpeter, 1461 Žaloviče, 1462 Zbure,
1463 Zagrad, 1464 Dole, 1465 Stara vas, 1466 Gorenja vas,
1467 Družinska vas, 1468 Bela Cerkev, 1469 Tomažja vas,
1470 Dobrava, 1471 Mršeča vas, 1472 Ostrog, 1473 Gradišče, 1474 Polhovica, 1475 Gorenja Orehovica, 1476 Šentjernej, 1477 Vrhpolje, 1478 Gabrje, 1479 Brusnice, 1480 Potov
Vrh, 1481 Smolenja vas, 1482 Ragovo, 1483 Kandija, 1484
Šmihel pri Novem mestu, 1485 Gotna vas, 1486 Stopiče,
1487 Zajčji Vrh, 1488 Hrušica, 1489 Cerovec, 1490 Težka
Voda, 1491 Lakovnice, 1492 Stranska vas, 1493 Veliki Podljuben, 1494 Jurka vas, 1495 Toplice, 1496 Podturn, 1497
Podstenice, 1498 Poljane, 1499 Stare Žage, 1500 Dobindol,
1501 Vinja vas, 1502 Dole, 1503 Sekuliči, 1504 Hrast pri
Jugorju, 1505 Bušinja vas, 1506 Lokvica, 1507 Grabrovec,
1508 Bojanja vas, 1509 Radovica, 1510 Slamna vas, 1511
Drašiči, 1512 Božakovo, 1513 Radoviči, 1514 Rosalnice,
1515 Metlika, 1516 Primostek, 1517 Dobravice, 1518 Gradac, 1519 Podzemelj, 1520 Štale, 1521 Črmošnjice, 1522
Pribišje, 1523 Štrekljevec, 1524 Sodji Vrh, 1525 Črešnjevec,
1526 Vinji Vrh, 1527 Semič, 1528 Brezje pri Vinjem Vrhu,
1529 Kot, 1530 Blatnik, 1531 Golobinjek, 1532 Planina, 1533
Kleč, 1534 Petrova vas, 1535 Črnomelj, 1536 Talčji Vrh, 1537
Bukova Gora, 1538 Dolenja Podgora, 1539 Mavrlen, 1540
Dobliče, 1541 Loka, 1542 Zastava, 1543 Krasinec, 1544
Griblje, 1545 Bedenj, 1546 Tribuče, 1547 Butoraj, 1548 Golek, 1549 Tanča Gora, 1550 Dragatuš, 1551 Belčji Vrh, 1552
Adlešiči, 1553 Bojanci, 1554 Hrast pri Vinici, 1555 Nova Lipa,
1556 Stara Lipa, 1557 Stari trg ob Kolpi, 1558 Sodevci, 1559
Radenci, 1560 Sinji Vrh, 1561 Damelj, 1562 Učakovci, 1563
Vinica, 1564 Preloka, 1565 Marindol, 1566 Žuniči, 1567 Potiskavec, 1568 Podtabor, 1569 Polom, 1570 Stari Log, 1571
Smuka, 1572 Rog, 1573 Mala Gora, 1574 Koblarji, 1575
Stara Cerkev, 1576 Mahovnik, 1577 Kočevje, 1578 Željne,
1579 Rajhenav, 1580 Onek, 1581 Livold, 1582 Koče, 1583
Gotenica, 1584 Draga, 1585 Trava, 1586 Žurge, 1587 Osilnica, 1588 Bosljiva Loka, 1589 Borovec, 1590 Kočevska
Reka, 1591 Novi Lazi, 1592 Štalcerji, 1593 Črni Potok, 1594
Mozelj, 1595 Kumrova vas, 1596 Brezje, 1597 Koprivnik,
1598 Hrib, 1599 Nemška Loka, 1600 Knežja Lipa, 1601 Čeplje, 1602 Predgrad, 1603 Dol, 1604 Spodnji Log, 1605
Rajndol, 1606 Škrilj, 1607 Suhor, 1608 Briga, 1609 Banja
Loka, 1610 Vrh, 1611 Fara, 1612 Pirče, 1613 Kuželj, 1614
Slemena, 1615 Podpoljane, 1616 Velike Poljane, 1617 Sušje, 1618 Vinice, 1619 Sodražica, 1620 Žimarice, 1621 Gora,
1622 Zamostec, 1623 Jurjevica, 1624 Gorenja vas, 1625
Ribnica, 1626 Goriča vas, 1627 Prigorica, 1628 Dane, 1629
Dolenja vas, 1630 Rakitnica, 1631 Grčarice, 1632 Otok I,
1633 Gorenje Jezero, 1634 Dane, 1635 Podcerkev, 1636
Lož, 1637 Stari trg pri Ložu, 1638 Knežja Njiva, 1639 Vrhnika,
1640 Retje, 1641 Hrib, 1642 Travnik, 1643 Poljane, 1644 Iga
vas, 1645 Viševek, 1646 Pudob, 1647 Nadlesk, 1648 Kozarišče, 1649 Vrh, 1650 Babna Polica, 1651 Babno Polje, 1652
Rakitna, 1653 Osredek, 1654 Žilce, 1655 Kranjče, 1656
Otave, 1657 Kožljek, 1658 Bezuljak, 1659 Rakek, 1660
Unec, 1661 Begunje pri Cerknici, 1662 Selšček, 1663 Cajnarje, 1664 Štrukljeva vas, 1665 Jeršiče, 1666 Ravne pri
Žilcah, 1667 Hiteno, 1668 Zales, 1669 Kremenca, 1670 Ulaka, 1671 Gradiško, 1672 Ravnik, 1673 Velike Bloke, 1674
Radlek, 1675 Grahovo, 1676 Cerknica, 1677 Dolenja vas,
1678 Otok II, 1679 Lipsenj, 1680 Žerovnica, 1681 Bločice,
1682 Studeno, 1683 Nova vas, 1684 Volčje, 1685 Krajič,
1686 Strmca, 1687 Veliki Vrh, 1688 Runarsko, 1689 Benete,
1690 Studenec, 1691 Hudi Vrh, 1692 Metulje, 1693 Topol,
1694 Ravne pri Topolu, 1695 Karlovško predmestje, 1696
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Rudnik, 1697 Lanišče, 1698 Pijava Gorica, 1699 Dobravica,
1700 Ig, 1701 Iška Loka, 1702 Tomišelj, 1703 Jezero, 1704
Kamnik, 1705 Preserje, 1706 Vrbljene, 1707 Iška vas, 1708
Golo, 1709 Želimlje, 1710 Gradišče, 1711 Turjak, 1712 Zapotok, 1713 Krvava Peč, 1714 Selo pri Robu, 1715 Osolnik,
1716 Ulaka, 1717 Velike Lašče, 1718 Dvorska vas, 1719
Lužarji, 1720 Krakovsko predmestje, 1721 Gradišče I, 1722
Trnovsko predmestje, 1723 Vič, 1724 Brezovica, 1725 Ajdovščina, 1726 Šentpeter, 1727 Poljansko predmestje, 1728
Ljubljana mesto, 1729 Šmartno ob Savi, 1730 Moste, 1731
Udmat, 1732 Štepanja vas, 1733 Bizovik, 1734 Ježica, 1735
Stožice, 1736 Brinje I, 1737 Tabor, 1738 Dravlje, 1739 Zgornja Šiška, 1740 Spodnja Šiška, 1741 Vodice, 1742 Repnje,
1743 Bukovica, 1744 Šinkov Turn, 1745 Vesca, 1746 Rašica,
1747 Polje, 1748 Skaručna, 1749 Gameljne, 1750 Šmartno
pod Šmarno goro, 1751 Tacen, 1752 Stanežiče, 1753 Vižmarje, 1754 Šentvid nad Ljubljano, 1755 Glince, 1756 Črnuče, 1757 Nadgorica, 1758 Dragomelj, 1759 Podgorica, 1760
Beričevo, 1761 Dol pri Ljubljani, 1762 Podgora, 1763 Kleče,
1764 Križevska vas, 1765 Vinje, 1766 Petelinje, 1767 Dolsko,
1768 Senožeti, 1769 Laze, 1770 Kašelj, 1771 Zadobrova,
1772 Slape, 1773 Dobrunje, 1774 Podmolnik, 1775 Sostro,
1776 Lipoglav, 1777 Javor, 1778 Volavlje, 1779 Trebeljevo,
1780 Blečji Vrh, 1781 Polica, 1782 Stara vas, 1783 Grosuplje
naselje, 1784 Stranska vas, 1785 Sela, 1786 Šmarje, 1787
Mali Vrh, 1788 Vino, 1789 Ponova vas, 1790 Slivnica, 1791
Žalna, 1792 Luče, 1793 Ilova Gora, 1794 Račna, 1795 Velike
Lipljene, 1796 Cesta, 1797 Zdenska vas, 1798 Zagorica,
1799 Videm Dobrepolje, 1800 Podgora, 1801 Kompolje,
1802 Leskovec, 1803 Metnaj, 1804 Češnjice, 1805 Bukovica,
1806 Sobrače, 1807 Temenica, 1808 Male Dole, 1809 Šentvid, 1810 Stična, 1811 Dobrava, 1812 Dedni Dol, 1813 Višnja
Gora, 1814 Kriška vas, 1815 Draga, 1816 Hudo, 1817 Radohova vas, 1818 Podboršt, 1819 Velike Pece, 1820 Gorenja
vas, 1821 Vrhe, 1822 Muljava, 1823 Dob, 1824 Valična vas,
1825 Zagradec, 1826 Sušica, 1827 Krka, 1828 Podbukovje,
1829 Veliko Globoko, 1830 Ambrus, 1831 Višnje, 1832 Vače,
1833 Sava pri Litiji, 1834 Konj, 1835 Hotič, 1836 Kresnice,
1837 Kresniški Vrh, 1838 Litija, 1839 Jablanica, 1840 Polšnik, 1841 Velika Goba, 1842 Dole pri Litiji, 1843 Prelesje,
1844 Vodice, 1845 Moravče, 1846 Liberga, 1847 Šmartno,
1848 Štanga, 1849 Vintarjevec, 1850 Ježni Vrh, 1851 Gradišče, 1852 Poljane, 1853 Okrog, 1854 Tihaboj, 1855 Hrastnik
mesto, 1856 Dol pri Hrastniku, 1857 Marno, 1858 Turje, 1859
Gore, 1860 Širje, 1861 Obrežje, 1862 Radeče, 1863 Podkraj,
1864 Svibno, 1865 Njivice, 1866 Hotemež, 1867 Vrhovo,
1868 Knezdol, 1869 Čeče, 1870 Ojstro, 1871 Trbovlje, 1872
Dobovec, 1873 Hrastnik pri Trojanah, 1874 Brezje, 1875
Čemšenik, 1876 Jesenovo, 1877 Vrhe I, 1878 Kotredež,
1879 Ržiše, 1880 Kolovrat, 1881 Kandrše, 1882 Zabava,
1883 Šemnik, 1884 Loke pri Zagorju, 1885 Potoška vas,
1886 Zagorje mesto, 1887 Šentlambert, 1888 Konjšica, 1889
Podkum, 1890 Črna, 1891 Županje Njive, 1892 Bistričica,
1893 Stranje, 1894 Godič, 1895 Gozd, 1896 Tučna, 1897
Nevlje, 1898 Mekinje, 1899 Košiše, 1900 Tunjice, 1901 Mlaka, 1902 Klanec, 1903 Nasovče, 1904 Kaplja vas, 1905
Moste, 1906 Suhadole, 1907 Križ, 1908 Podgorje, 1909
Šmarca, 1910 Volčji Potok, 1911 Kamnik, 1912 Palovče,
1913 Podhruška, 1914 Znojile, 1915 Hruševka, 1916 Loke,
1917 Šmartno v Tuhinju, 1918 Pšajnovica, 1919 Zgornji Tuhinj, 1920 Hribi, 1921 Špitalič, 1922 Zgornji Motnik, 1923
Motnik, 1924 Trojane, 1925 Učak, 1926 Šentožbolt, 1927
Blagovica, 1928 Češnjice, 1929 Koreno, 1930 Žirovše, 1931
Krašnja, 1932 Zlato Polje, 1933 Lukovica, 1934 Rafolče,
1935 Rova, 1936 Radomlje, 1937 Homec, 1938 Mengeš,
1939 Dobeno, 1940 Loka, 1943 Dob, 1944 Prevoje, 1945
Krtina, 1946 Studenec, 1947 Spodnje Koseze, 1948 Krašce,
1949 Negastrn, 1950 Limbarska Gora, 1951 Zgornje Koseze,
1952 Peče, 1953 Drtija, 1954 Velika vas, 1955 Moravče,
1956 Vrhpolje, 1957 Trojica, 1958 Brezovica, 1959 Domžale,
1961 Trzin, 1962 Depala vas, 1963 Študa, 1964 Ihan, 1965
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Brdo, 1966 Selo, 1967 Moše, 1968 Hraše, 1969 Zapoge,
1970 Smlednik, 1971 Zbilje, 1972 Senica, 1973 Medvode,
1974 Zgornje Pirniče, 1975 Spodnje Pirniče, 1976 Preska,
1977 Sora, 1978 Studenčice, 1979 Žlebe, 1980 Topol, 1981
Golo Brdo, 1982 Šujica, 1983 Babna Gora, 1984 Selo nad
Polhovim Gradcem, 1985 Črni Vrh, 1986 Polhov Gradec,
1987 Setnik, 1988 Butajnova, 1989 Šentjošt, 1990 Žažar,
1991 Vrzdenec, 1992 Horjul, 1993 Zaklanec, 1994 Dobrova,
1995 Podsmreka, 1996 Log, 1997 Blatna Brezovica, 1998
Velika Ligojna, 1999 Podlipa, 2000 Zaplana, 2001 Stara
Vrhnika, 2002 Vrhnika, 2003 Verd, 2004 Borovnica, 2005
Breg, 2006 Zabočevo, 2007 Vrh, 2008 Rovte, 2009 Petkovec, 2010 Žibrše, 2011 Medvedje Brdo, 2012 Novi Svet, 2013
Hotedršica, 2014 Ravnik, 2015 Gorenji Logatec, 2016 Blekova vas, 2017 Dolenji Logatec, 2018 Laze, 2019 Grčarevec,
2020 Ledinica, 2021 Dobračeva, 2022 Žirovski Vrh, 2023 Žiri,
2024 Vrsnik II, 2025 Opale, 2026 Pevno, 2027 Stara Loka,
2028 Dorfarje, 2029 Stari dvor, 2030 Suha, 2031 Godešič,
2032 Reteče, 2033 Draga, 2034 Puštal, 2035 Škofja Loka,
2036 Sopotnica, 2037 Podvrh, 2038 Dolenčice, 2039 Gorenja Ravan, 2040 Podobeno, 2041 Visoko, 2042 Zminec,
2043 Barbara, 2044 Ožbolt, 2045 Staniše, 2046 Kovski Vrh,
2047 Dobje, 2048 Dolenje Brdo, 2049 Hotavlje, 2050 Leskovica, 2051 Podjelovo Brdo, 2052 Laniše, 2053 Javorjev Dol,
2054 Koprivnik, 2055 Stara Oselica, 2056 Trebija, 2057 Gorenja vas, 2058 Dolenja Dobrava, 2059 Lučine, 2060 Dražgoše, 2061 Podlonk, 2062 Studeno, 2063 Kališe, 2064 Selca,
2065 Bukovščica, 2066 Dolenja vas, 2067 Bukovica, 2068
Zgornja Luša, 2069 Lenart, 2070 Martinj Vrh, 2071 Železniki,
2072 Zali Log, 2073 Danje, 2074 Sorica, 2075 Davča, 2076
Zgornje Jezersko, 2077 Spodnje Jezersko, 2078 Kokra, 2079
Šenturška Gora, 2080 Štefanja Gora, 2081 Olševek, 2082
Tupaliče, 2083 Breg ob Kokri, 2084 Bela, 2085 Babni Vrt,
2086 Srednja vas, 2087 Golnik, 2088 Goriče, 2089 Tenetiše,
2090 Vojvodin boršt I, 2091 Vojvodin boršt II, 2092 Duplje,
2093 Podbrezje, 2094 Žeje, 2095 Strahinj, 2096 Naklo, 2097
Okroglo, 2098 Struževo, 2099 Pivka, 2100 Kranj, 2101 Rupa,
2102 Kokrica, 2103 Predoslje, 2104 Suha, 2105 Britof, 2106
Visoko, 2107 Luže, 2108 Velesovo, 2109 Češnjevek, 2110
Grad, 2111 Pšata, 2112 Šmartno, 2113 Zalog, 2114 Dobrava,
2115 Lahovče, 2116 Spodnji Brnik, 2117 Zgornji Brnik, 2118
Cerklje, 2119 Šenčur, 2120 Primskovo, 2121 Klanec, 2122
Huje, 2123 Čirče, 2124 Hrastje, 2125 Voglje, 2126 Trboje,
2127 Nemilje, 2128 Zgornja Besnica, 2129 Spodnja Besnica,
2130 Pševo, 2131 Stražišče, 2132 Bitnje, 2133 Križna Gora,
2134 Žabnica, 2135 Drulovka, 2136 Breg ob Savi, 2137
Jama, 2138 Praše, 2139 Mavčiče, 2140 Podreča, 2141 Podljubelj, 2142 Lom pod Storžičem, 2143 Tržič, 2144 Bistrica,
2145 Leše, 2146 Kovor, 2147 Križe, 2148 Senično, 2149
Žiganja vas, 2150 Zvirče, 2151 Begunje, 2152 Srednja vas,
2153 Otok, 2154 Nova vas, 2155 Hraše, 2156 Radovljica,
2157 Predtrg, 2158 Mošnje, 2159 Brezje, 2160 Ljubno, 2161
Zaloše, 2162 Dobrava pri Kropi, 2163 Kamna Gorica, 2164
Lancovo, 2165 Kropa, 2166 Češnjica pri Kropi, 2167 Rateče,
2168 Podkoren, 2169 Kranjska Gora, 2170 Gozd, 2171 Dovje, 2172 Hrušica, 2173 Plavški Rovt, 2174 Planina, 2175
Jesenice, 2176 Blejska Dobrava, 2177 Javorniški Rovt, 2178
Koroška Bela, 2179 Potoki, 2180 Žirovnica, 2181 Zabreznica,
2182 Doslovče, 2183 Zasip, 2184 Podhom, 2185 Spodnje
Gorje, 2186 Višelnica I, 2187 Zgornje Gorje, 2188 Poljšica,
2189 Rečica, 2190 Bled, 2191 Želeče, 2192 Ribno, 2193
Selo pri Bledu, 2194 Bohinjska Bela, 2195 Gorjuše, 2196
Bohinjska Češnjica, 2197 Bohinjska Srednja vas, 2198 Studor, 2199 Savica, 2200 Bohinjska Bistrica, 2201 Nomenj,
2202 Nemški Rovt, 2203 Trenta leva, 2204 Trenta desna,
2205 Strmec, 2206 Log pod Mangartom, 2207 Bovec, 2208
Koritnica, 2209 Soča desna, 2210 Soča leva, 2211 Čezsoča,
2212 Žaga, 2213 Srpenica, 2214 Breginj, 2215 Robidišče,
2216 Logje, 2217 Sedlo, 2218 Borjana, 2219 Kred, 2220
Staro selo, 2221 Sužid, 2222 Svino, 2223 Kobarid, 2224 Trnovo, 2225 Drežnica, 2226 Vrsno, 2227 Smast, 2228 Ladra,
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2229 Idrsko, 2230 Livek, 2231 Kamno, 2232 Volarje, 2233
Dolje, 2234 Zatolmin, 2235 Čadrg, 2236 Žabče, 2237 Ljubinj,
2238 Podmelec, 2239 Kneža, 2240 Rut, 2241 Stržišče, 2242
Podbrdo, 2243 Obloke, 2244 Grahovo, 2245 Ponikve, 2246
Most na Soči, 2247 Poljubinj, 2248 Tolmin, 2249 Volče, 2250
Modrejce, 2251 Kozaršče, 2252 Čiginj, 2253 Rute, 2254
Sela, 2255 Lom, 2256 Idrija pri Bači, 2257 Slap, 2258 Pečine,
2259 Šentviška Gora, 2260 Prapetno Brdo, 2261 Gorenja
Trebuša, 2262 Kal nad Kanalom, 2263 Avče, 2264 Doblar,
2265 Ročinj, 2266 Ajba, 2267 Bodrež, 2268 Vrh Kanalski,
2269 Kanal, 2270 Morsko, 2271 Gorenja vas, 2272 Idrija nad
Kanalom, 2273 Ukanje, 2274 Anhovo, 2275 Plave, 2276
Deskle, 2277 Mirnik, 2278 Kožbana, 2279 Krasno, 2280 Vrhovlje, 2281 Šmartno, 2282 Vedrijan, 2283 Višnjevik, 2284
Neblo, 2285 Biljana, 2286 Medana, 2287 Vipolže, 2288 Kozana, 2289 Cerovo, 2290 Kojsko, 2291 Podsabotin, 2292
Šmaver, 2293 Grgar, 2294 Bate, 2295 Banjšice, 2296 Lokovec, 2297 Čepovan, 2298 Lazna, 2299 Lokve, 2300 Trnovo,
2301 Ravnica, 2302 Kromberk, 2303 Solkan, 2304 Nova
Gorica, 2306 Rožna Dolina, 2307 Stara Gora, 2308 Loke,
2309 Šmihel, 2310 Ozeljan, 2311 Vitovlje, 2312 Osek, 2313
Šempas, 2314 Vogrsko, 2315 Šempeter, 2316 Vrtojba, 2318
Bilje, 2319 Bukovica, 2320 Prvačina, 2321 Gradišče, 2322
Renče, 2323 Vrtoče, 2324 Orehovlje, 2325 Miren, 2326
Rupa, 2327 Gabrje ob Vipavi, 2328 Opatje selo, 2329 Nova
vas, 2330 Sela na Krasu, 2331 Vojščica, 2332 Kostanjevica
na Krasu, 2333 Temnica, 2334 Lipa, 2335 Dornberk, 2336
Branik, 2337 Bukovo, 2338 Jesenica, 2339 Gorje, 2340 Labinje, 2341 Dolenji Novaki, 2342 Gorenji Novaki, 2343 Planina, 2344 Cerkno, 2345 Zakriž, 2346 Orehek, 2347 Police,
2348 Reka – Ravne, 2349 Šebrelje, 2350 Otalež, 2351 Idrijske Krnice, 2352 Spodnja Kanomlja, 2353 Srednja Kanomlja,
2354 Gorenja Kanomlja, 2355 Vojsko, 2356 Čekovnik, 2357
Idrija mesto, 2358 Spodnja Idrija, 2359 Ledine, 2360 Vrsnik
I, 2361 Dole, 2362 Jelični Vrh, 2363 Idrijski Log, 2364 Godovič, 2365 Črni Vrh, 2366 Zadlog, 2367 Kanji Dol, 2368 Lome,
2369 Javornik, 2370 Dol – Otlica, 2371 Kovk, 2372 Križna
Gora, 2373 Col, 2374 Vodice, 2375 Podkraj, 2376 Višnje,
2377 Sanabor, 2378 Vrhpolje, 2379 Budanje, 2380 Šturje,
2381 Lokavec, 2382 Stomaž, 2383 Vrtovin, 2384 Črniče,
2385 Gojače, 2386 Batuje, 2387 Selo, 2388 Kamnje, 2389
Skrilje, 2390 Dobravlje, 2391 Vipavski Križ, 2392 Ajdovščina,
2393 Ustje, 2394 Velike Žablje, 2395 Brje, 2396 Šmarje,
2397 Gaberje, 2398 Erzelj, 2399 Planina, 2400 Slap, 2401
Vipava, 2402 Lože, 2403 Goče, 2404 Podraga, 2405 Podnanos, 2406 Nanos, 2407 Lozice, 2408 Brestovica, 2409 Ivanji
Grad, 2410 Sveto, 2411 Škrbina, 2412 Komen, 2413 Mali
Dol, 2414 Tomačevica, 2415 Kobjeglava, 2416 Štanjel, 2417
Hruševica, 2418 Kobdilj, 2419 Koboli, 2420 Štjak, 2421 Avber, 2422 Kopriva, 2423 Gabrovica, 2424 Volčji Grad, 2425
Gorjansko, 2426 Brje, 2427 Veliki Dol, 2428 Salež, 2429
Pliskovica, 2430 Krajna vas, 2431 Skopo, 2432 Dutovlje,
2433 Veliki Repen, 2434 Voglje, 2435 Križ, 2436 Tomaj, 2437
Utovlje, 2438 Kazlje, 2439 Griže, 2440 Veliko Polje, 2441
Dolenja vas, 2442 Štorje, 2443 Senadole, 2444 Gabrče,
2445 Potoče, 2446 Laže, 2447 Senožeče, 2448 Gornje Vreme, 2449 Vremski Britof, 2450 Famlje, 2451 Dolnje Ležeče,
2452 Divača, 2453 Povir, 2454 Merče, 2455 Sežana, 2456
Trebče, 2457 Gropada, 2458 Bazovica, 2459 Lokev, 2460
Naklo, 2461 Dane, 2462 Podgrad, 2463 Škoflje, 2464 Barka,
2465 Vareje, 2466 Misliče, 2467 Vatovlje, 2468 Kozjane,
2469 Dolenja Planina, 2470 Gorenja Planina, 2471 Kačja
vas, 2472 Strmica, 2473 Studeno, 2474 Bukovje, 2475 Šmihel pod Nanosom, 2476 Landol, 2477 Zagon, 2478 Hrašče,
2479 Studenec, 2480 Hrenovice, 2481 Velika Brda, 2482
Strane, 2483 Razdrto, 2484 Hruševje, 2485 Rakulik, 2486
Orehek, 2487 Rakitnik, 2488 Zalog, 2489 Stara vas, 2490
Postojna, 2491 Matenja vas, 2492 Slavina, 2493 Volče, 2494
Košana, 2495 Suhorje, 2496 Stara Sušica, 2497 Nadanje
selo, 2498 Narin, 2499 Kal, 2500 Selce, 2501 Petelinje, 2502
Radohova vas, 2503 Parje, 2504 Zagorje, 2505 Jurišče,
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2506 Palčje, 2507 Trnje, 2508 Snežnik, 2509 Bač, 2510
Koritnice, 2511 Knežak, 2512 Šembije, 2513 Podstenje, 2514
Mereče, 2515 Ratečevo Brdo, 2516 Kilovče, 2517 Prem,
2518 Janeževo Brdo, 2519 Ostrožno Brdo, 2520 Prelože,
2521 Čelje, 2522 Smrje, 2523 Topolc, 2524 Trnovo, 2525
Ilirska Bistrica, 2526 Vrbovo, 2527 Jasen, 2528 Koseze,
2529 Zarečica, 2530 Dobropolje, 2531 Zarečje, 2532 Brce,
2533 Zajelšje, 2534 Tominje, 2535 Harije, 2536 Sabonje,
2537 Pavlica, 2538 Studena Gora, 2539 Velika Bukovica,
2540 Mala Bukovica, 2541 Dolnji Zemon, 2542 Gornji Zemon, 2543 Jablanica, 2544 Trpčane, 2545 Podgraje, 2546
Zabiče, 2547 Sušak, 2548 Novokračine, 2549 Jelšane, 2550
Dolenje, 2551 Veliko Brdo, 2552 Starod, 2553 Gročana, 2554
Rodik, 2555 Draga, 2557 Ocizla, 2558 Prešnica, 2559 Materija, 2560 Hrpelje, 2561 Brezovica, 2562 Artviže, 2563 Tatre,
2564 Rjavče, 2565 Pregarje, 2566 Gaberk, 2567 Huje, 2568
Male Loče, 2569 Javorje, 2570 Ritomeče, 2571 Kovčice,
2572 Hotična, 2573 Slivje, 2574 Markovščina, 2575 Gradišče, 2576 Obrov, 2577 Hrušica, 2578 Podbeže, 2579 Podgrad, 2580 Račice, 2581 Poljane, 2582 Golac, 2583 Podgorje, 2584 Zazid, 2585 Rakitovec, 2589 Plavje, 2590 Hribi,
2592 Jernej, 2593 Oltra, 2594 Ankaran, 2595 Škofije, 2596
Tinjan, 2597 Osp, 2598 Socerb, 2599 Črnotiče, 2600 Črni
Kal, 2601 Gabrovica, 2602 Rožar, 2603 Dekani, 2604 Bertoki, 2605 Koper, 2606 Semedela, 2607 Gažon, 2608 Šmarje,
2609 Pomjan, 2610 Vanganel, 2611 Marezige, 2612 Sveti
Anton, 2613 Truške, 2614 Kubed, 2615 Loka, 2616 Podpeč,
2617 Hrastovlje, 2618 Movraž, 2619 Sočerga, 2620 Pregara,
2621 Gradin, 2622 Topolovec, 2623 Boršt, 2624 Koštabona,
2625 Krkavče, 2626 Izola, 2628 Malija, 2629 Dvori nad Izolo,
2630 Piran, 2631 Portorož, 2632 Sečovlje, 2633 Raven,
2634 Nova vas, 2635 Rogaška Slatina, 2636 Bežigrad, 2637
Prihodi, 2638 Podmežaklja, 2639 Zvodno, 2640 Hrastnik,
2641 Zagorje, 2642 Grosuplje, 2643 Zasadi, 2644 Višelnica
II, 2645 Paka II, 2646 Srednji Dolič, 2647 Bezovje, 2648
Peračica, 2649 Izlake, 2650 Debro, 2651 Požnica, 2652
Ogorevc, 2653 Pšata, 2654 Gozd – Reka, 2655 Račica, 2656
Ribče, 2657 Pečice, 2658 Osredek, 2659 Spodnje selce,
2660 Spodnja Ponkvica, 2661 Gaj, 2662 Malkovec, 2663
Mravljevi, 2664 Spodnja Branica, 2665 Zgornji Dražen Vrh,
2666 Selce, 2667 Spodnji Vurmat, 2668 Gojška planina,
2669 Paški Kozjak, 2670 Lažiše, 2671 Podpeč, 2672 Prapretno, 2673 Spodnja Pohanca, 2674 Žavcerjev Vrh, 2675 Vranoviči, 2676 Cerkvišče, 2677 Prule, 2678 Golovec, 2679
Gradišče II, 2680 Nove Jarše, 2681 Brinje II, 2682 Brdo,
2683 Grič, 2684 Drenik, 2685 Šavna Peč, 2686 Zavrate,
2687 Boben, 2688 Studence, 2689 Čebine, 2690 Prapreče,
2691 Rakitovec, 2692 Smrečje, 2693 Log, 2695 Planica,
2696 Vojščica, 2697 Kanalski Lom, 2698 Bukovski Vrh, 2699
Utre, 2700 Rakov Škocjan, 2701 Dolanci, 2702 Kodreti, 2703
Hrušica, 2704 Jurjeva dolina, 2705 Leskova Dolina, 2706
Zelena jama, 2707 Bevško, 2708 Rodež, 2709 Javorje, 2710
Glažuta, 2711 Spodnji Vrhov Dol, 2712 Dobrava, 2713 Ob
železnici, 2714 Vrhe II, 2715 Cetore, 2716 Morje.
7. člen
(sprememba imena katastrske občine)
(1) Geodetska uprava spremeni ime katastrske občine
na predlog Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen.
(2) Pobudo za spremembo imena katastrske občine lahko da samoupravna lokalna skupnost, ki ji katastrska občina
delno ali v celoti teritorialno pripada.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
(uskladitev imen katastrskih občin)
Geodetska uprava v roku 30 dni po uveljavitvi tega
pravilnika opravi uskladitev imen katastrskih občin, določenih
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s tem pravilnikom, z imeni katastrskih občin, ki so določena
na podlagi Pravilnika o območjih in imenih katastrskih občin
(Uradni list RS, št. 7/03 in 47/06-ZEN), tako da v uradnih
evidencah spremeni zapis imena katastrske občine za:
– katastrsko občino z identifikacijsko številko 623 iz
Zgornja Slemen v Zgornji Slemen;
– katastrsko občino z identifikacijsko številko 630 iz
Gerečja Vas v Gerečja vas;
– katastrsko občino z identifikacijsko številko 1327 iz
Povrje v Površje;
– katastrsko občino z identifikacijsko številko 1454 iz
Daljnji Vrh v Daljni Vrh;
– katastrsko občino z identifikacijsko številko 1948 iz
Krace v Krašce;
– katastrsko občino z identifikacijsko številko 2123 iz
Čirčiče v Čirče.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin (Uradni list
RS, št. 7/03 in 47/06 – ZEN).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
24. novembra 2006.
Št. 0071-188/2006
Ljubljana, dne 21. septembra 2006
EVA 2006-2511-0017
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

4255.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
odredbe za energijsko označevanje
gospodinjskih električnih sušilnih strojev

Na podlagi drugega odstavka 68. in prvega odstavka
126. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za okolje in
prostor

PRAVIL NIK
o spremembah in dopolnitvah odredbe
za energijsko označevanje gospodinjskih
električnih sušilnih strojev
1. člen
V Odredbi za energijsko označevanje gospodinjskih
električnih sušilnih strojev (Uradni list RS, št. 104/01 in 4/02
– popr.) se v naslovu in členih beseda »Odredba« v različnih sklonih nadomesti z besedo »Pravilnik« v ustreznem
sklonu.
V naslovu se črta zvezdica in opomba pod črto.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Komisije 95/13/ES
z dne 23. maja 1995 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS

Uradni list Republike Slovenije
v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih električnih
sušilnih strojev (UL L št. 136 z dne 21. 6. 1995, str. 28; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 95/13/ES o energijskih nalepkah
za gospodinjske električne sušilne stroje) določa natančne
zahteve o navajanju podatkov o porabi energije ter drugih
bistvenih virov na nalepkah in podatkovnih karticah, kar omogoča kupcu izbiro energijsko učinkovitejšega aparata.
(2) Ta pravilnik se izdaja ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka
za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in
tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37,
z vsemi spremembami).
(3) Ta pravilnik se nanaša na gospodinjske električne
sušilne stroje, ki so napajani iz električnega omrežja, razen
za kombinirane pralno‑sušilne stroje.«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Podatki, ki jih zahteva ta pravilnik, se pridobijo z
meritvami, opravljenimi v skladu s harmoniziranimi standardi, katerih referenčne številke so objavljene v Uradnem listu
Evropskih skupnosti in za katere so države članice objavile
referenčne številke nacionalnih standardov, ki prenašajo te
harmonizirane standarde.
(2) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na podatke
o hrupu, se upoštevajo samo, če se zahtevajo na podlagi
Pravilnika o emisiji hrupa gospodinjskih strojev (Uradni list
RS, št. 13/01 in 43/05), vključno z zahtevami glede meritev
emisij hrupa.«.
4. člen
V Prilogi I se v vseh vzorcih za nalepke besedilo:
»SIST EN 61121:2001
Odredba za odredbe za energijsko označevanje gospodinjskih sušilnih strojev, Uradni list RS, št. 104/01«,
nadomesti z besedilom:
»Standard EN 61121
Direktiva 95/13/ES o energijskih nalepkah za gospodinjske električne sušilne stroje«.
V 2. točki se besedilo pod IV. spremeni tako, da se
glasi:
»IV. Grafični simbol znaka za okolje Evropske unije, če
je bil dodeljen v skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o spremenjenem sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje
(UL L št. 237 z dne 21. 9. 2000, str. 1).«.
5. člen
V Prilogi II se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Ime ali blagovno znamko in sedež proizvajalca«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. Proizvajalčevo identifikacijsko oznako modela«.
Prvi stavek 4. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Znak za okolje, če so podatki v obliki tabele in je bil kateremu od naštetih aparatov dodeljen znak za okolje v skladu
z Uredbo (ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o spremenjenem sistemu Skupnosti
za podeljevanje znaka za okolje (UL L št. 237 z dne 21. 9.
2000, str. 1), se podatke o tem lahko vključi pod to točko«.
Zadnji stavek 9. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Ta se izrazi kot: “Ocenjena letna poraba za štiričlansko
gospodinjstvo, ki redno uporablja sušilni stroj.”«.
6. člen
Nalepke, izdane v skladu z Odredbo za energijsko
označevanje gospodinjskih električnih sušilnih strojev (Uradni list RS, št. 104/01 in 4/02 – popr.), se lahko uporabljajo
še šest mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-86/2005
Ljubljana, dne 7. avgusta 2006
EVA 2006-2511-0141
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

4256.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
odredbe za energijsko označevanje
gospodinjskih pralno-sušilnih strojev

Na podlagi drugega odstavka 68. in prvega odstavka
126. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za okolje in
prostor

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah odredbe
za energijsko označevanje gospodinjskih
pralno-sušilnih strojev
1. člen
V Odredbi za energijsko označevanje gospodinjskih
pralno-sušilnih strojev (Uradni list RS, št. 104/01) se v naslovu in členih beseda »Odredba« v različnih sklonih nadomesti
z besedo »Pravilnik« v ustreznem sklonu.
V naslovu se črta zvezdica in opomba pod črto.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Komisije
96/60/ES z dne 19. septembra 1996 o izvajanju Direktive
Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralno-sušilnih strojev (UL L št. 226 z dne 18. 10.
1996, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 96/60/ES o
energijskih nalepkah za pralno-sušilne stroje) določa natančne zahteve o navajanju podatkov o porabi energije ter drugih
bistvenih virov na nalepkah in podatkovnih karticah, kar omogoča kupcu izbiro energijsko učinkovitejšega aparata.
(2) Ta pravilnik se izdaja ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka
za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in
tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37,
z vsemi spremembami).«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Podatki, ki jih zahteva ta pravilnik, se pridobijo z
meritvami, opravljenimi v skladu s harmoniziranimi standardi, katerih referenčne številke so objavljene v Uradnem listu
Evropskih skupnosti in za katere so države članice objavile
referenčne številke nacionalnih standardov, ki prenašajo te
harmonizirane standarde.
(2) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na podatke
o hrupu, se upoštevajo samo, če se zahtevajo na podlagi
Pravilnika o emisiji hrupa gospodinjskih strojev (Uradni list
RS, št. 13/01 in 43/05), vključno z zahtevami glede meritev
emisij hrupa.«.
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4. člen
V Prilogi I se v vseh vzorcih za nalepke besedilo:
»SIST EN 50229: 1998
Odredba za energijsko označevanje gospodinjskih pralno-sušilnih strojev, Uradni list RS, št. 104/01«,
nadomesti z besedilom:
»Standard EN 50229
Direktiva 96/60/ES o energijskih nalepkah za pralnosušilne stroje«.
V 2. točki se besedilo pod IV. spremeni tako, da se
glasi:
»IV. Grafični simbol znaka za okolje Evropske unije, če
je bil dodeljen v skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o spremenje
nem sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje
(UL L št. 237 z dne 21. 9. 2000, str. 1).«.
5. člen
V Prilogi II se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Ime ali blagovno znamko in sedež proizvajalca«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. Proizvajalčevo identifikacijsko oznako modela«.
Prvi stavek 4. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Znak za okolje, če so podatki v obliki tabele in je bil kateremu od naštetih aparatov dodeljen znak za okolje v skladu
z Uredbo (ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o spremenjenem sistemu Skupnosti
za podeljevanje znaka za okolje (UL L št. 237 z dne 21. 9.
2000, str. 1), se podatke o tem lahko vključi pod to točko«.
V 8. točki se besedilo »v razmerju s suho težo perila«
nadomesti z besedilom »v razmerju s težo suhega perila«.
6. člen
Nalepke, izdane v skladu z Odredbo za energijsko
označevanje gospodinjskih pralno-sušilnih strojev (Uradni
list RS, št. 104/01), se lahko uporabljajo še šest mesecev po
uveljavitvi tega pravilnika.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-87/2005
Ljubljana, dne 7. avgusta 2006
EVA 2006-2511-0143
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

4257.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
odredbe za energijsko označevanje
gospodinjskih pralnih strojev

Na podlagi drugega odstavka 68. in prvega odstavka
126. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za okolje in
prostor

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah odredbe
za energijsko označevanje gospodinjskih
pralnih strojev
1. člen
V Odredbi za energijsko označevanje gospodinjskih
pralnih strojev (Uradni list RS, št. 104/01) se v naslovu in
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členih beseda »Odredba« v različnih sklonih nadomesti z
besedo »Pravilnik« v ustreznem sklonu.
V naslovu se črtata zvezdica in opomba pod črto.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Komisije 95/12/ES
z dne 23. maja 1995 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS
v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralnih
strojev (UL L št. 136 z dne 21. 6. 1995, str. 1; v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 95/12/ES o energijskih nalepkah za pralne
stroje) in Direktivo Komisije 96/89/ES z dne 17. decembra
1996 o spremembi Direktive 95/12/ES o izvajanju Direktive
Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pralnih strojev (UL L št. 338 z dne 28. 12. 1996,
str. 85) določa natančne zahteve o navajanju podatkov o
porabi energije ter drugih bistvenih virov na nalepkah in
podatkovnih karticah, kar omogoča kupcu izbiro energijsko
učinkovitejšega aparata.
(2) Ta pravilnik se izdaja ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka
za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in
tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37,
z vsemi spremembami).
(3) Ta pravilnik se nanaša na gospodinjske električne
pralne stroje, ki so napajani iz javnega električnega omrežja,
razen za:
– stroje brez ožemanja,
– stroje, ki imajo ločeni posodi za pranje in ožemanje, in
– kombinirane pralno-sušilne stroje.«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Podatki, ki jih zahteva ta pravilnik, se pridobijo z
meritvami, opravljenimi v skladu s harmoniziranimi standardi, katerih referenčne številke so objavljene v Uradnem listu
Evropskih skupnosti in za katere so države članice objavile
referenčne številke nacionalnih standardov, ki prenašajo te
harmonizirane standarde.
(2) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na podatke
o hrupu, se upoštevajo samo, če se zahtevajo na podlagi
Pravilnika o emisiji hrupa gospodinjskih strojev (Uradni list
RS, št. 13/01 in 43/05), vključno z zahtevami glede meritev
emisij hrupa.«.
4. člen
V Prilogi I se v vseh vzorcih za nalepke besedilo:
»SIST EN 60456:2001
Odredba za energijsko označevanje gospodinjskih pralnih strojev, Uradni list RS, št. 104/01«,
nadomesti z besedilom:
»Standard EN 60456
Direktiva 95/12/ES o energijskih nalepkah za pralne
stroje«.
V 2. točki se besedilo pod IV. spremeni tako, da se
glasi:
»IV. Grafični simbol znaka za okolje Evropske unije, če
je bil dodeljen v skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o spremenjenem sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje
(UL L št. 237 z dne 21. 9. 2000, str. 1).«.
5. člen
V Prilogi II se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Ime ali blagovno znamko in sedež proizvajalca«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. Proizvajalčevo identifikacijsko oznako modela«.
Prvi stavek 4. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Znak za okolje, če so podatki v obliki tabele in je bil kateremu od naštetih aparatov dodeljen znak za okolje v skladu

Uradni list Republike Slovenije
z Uredbo (ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o spremenjenem sistemu Skupnosti
za podeljevanje znaka za okolje (UL L št. 237 z dne 21. 9.
2000, str. 1), se podatke o tem lahko vključi pod to točko«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. Porabo energije, določeno v skladu s standardi, navedenimi v 5. členu tega pravilnika, v kWh na program pranja
za standardni program pranja bombaža pri 60 °C, z napisom
„Poraba energije XYZ kWh na program, na podlagi rezultatov standardnega preskusa za program pranja bombaža pri
60 °C. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe stroja.”«.
V 14. točki se beseda »Povprečno« nadomesti z besedo »Ocenjeno«.
6. člen
Nalepke, izdane v skladu z Odredbo za energijsko
označevanje gospodinjskih pralnih strojev (Uradni list RS,
št. 104/01), se lahko uporabljajo še šest mesecev po uveljavitvi tega pravilnika.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-85/2005
Ljubljana, dne 21. avgusta 2006
EVA 2006-2511-0142
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

4258.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
odredbe za energijsko označevanje
gospodinjskih pomivalnih strojev

Na podlagi drugega odstavka 68. in prvega odstavka
126. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za okolje in
prostor

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah odredbe
za energijsko označevanje gospodinjskih
pomivalnih strojev
1. člen
V Odredbi za energijsko označevanje gospodinjskih
pomivalnih strojev (Uradni list RS, št. 104/01) se v naslovu
in členih beseda »Odredba« v različnih sklonih nadomesti z
besedo »Pravilnik« v ustreznem sklonu.
V naslovu se črta zvezdica in opomba pod črto.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Komisije 97/17/ES
z dne 16. aprila 1997 o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS
v zvezi z energijskim označevanjem gospodinjskih pomivalnih strojev (UL L št. 118 z dne 7. 5. 1997, str. 1; v nadaljnjem
besedilu: Direktiva 97/17/ES o energijskih nalepkah za gospodinjske pomivalne stroje) in Direktivo Komisije 1999/9/ES
z dne 26. februarja 1999 o spremembah Direktive 97/17/ES
o izvajanju Direktive Sveta 92/75/EGS v zvezi z energijskim
označevanjem gospodinjskih pomivalnih strojev (UL L št. 56
z dne 4. 3. 1999, str. 46) določa natančne zahteve o navajanju podatkov o porabi energije ter drugih bistvenih virov na
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nalepkah in podatkovnih karticah, kar omogoča kupcu izbiro
energijsko učinkovitejšega aparata.
(2) Ta pravilnik se izdaja ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka
za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in
tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37,
z vsemi spremembami).
(3) Ta pravilnik se nanaša na gospodinjske pomivalne
stroje, ki so napajani iz električnega omrežja.«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Podatki, ki jih zahteva ta pravilnik, se pridobijo z
meritvami, opravljenimi v skladu s harmoniziranimi standardi, katerih referenčne številke so objavljene v Uradnem listu
Evropskih skupnosti in za katere so države članice objavile
referenčne številke nacionalnih standardov, ki prenašajo te
harmonizirane standarde.
(2) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na podatke
o hrupu, se upoštevajo samo, če se zahtevajo na podlagi
Pravilnika o emisiji hrupa gospodinjskih strojev (Uradni list
RS, št. 13/01 in 43/05), vključno z zahtevami glede meritev
emisij hrupa.«.
4. člen
V Prilogi I se v vseh vzorcih za nalepke besedilo »Učinek pomivanja« nadomesti z besedilom »Pomivalni učinek«,
besedilo »Učinek sušenja« se nadomesti z besedilom »Sušilni učinek«, besedilo »Število pogrinjkov« se nadomesti z
besedilom »Standardni pogrinjki«.
V vseh vzorcih za nalepke se besedilo:
»SIST EN 50242
Odredba za energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev, Uradni list RS, št. 104/01«,
nadomesti z besedilom:
»Standard EN 50242
Direktiva 97/17/ES o energijskih nalepkah za gospodinjske pomivalne stroje«.
V 2. točki se besedilo pod I., II. in IV. spremeni tako,
da se glasi:
»I. Ime ali blagovno znamko in sedež proizvajalca.
II. Proizvajalčevo identifikacijsko oznako modela.
IV. Grafični simbol znaka za okolje Evropske unije,
če je bil dodeljen v skladu z Uredbo (ES) št. 1980/2000
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o
spremenjenem sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka
za okolje (UL L št. 237 z dne 21. 9. 2000, str. 1).«.
5. člen
V Prilogi II se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. Ime ali blagovno znamko in sedež proizvajalca«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. Proizvajalčevo identifikacijsko oznako modela«.
Prvi stavek 4. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Znak za okolje, če so podatki v obliki tabele in je bil kateremu od naštetih aparatov dodeljen znak za okolje v skladu
z Uredbo (ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o spremenjenem sistemu Skupnosti
za podeljevanje znaka za okolje (UL L št. 237 z dne 21. 9.
2000, str. 1), se podatke o tem lahko vključi pod to točko«.
(4) Prvi stavek 6. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Porabo energije, določeno v skladu s standardi, navedenimi v 5. členu tega pravilnika, v kWh na program pomivanja z uporabo standardnega programa, ki so opisani kot
“Poraba energije XYZ kWh na standardni program pomivanja
pri polnjenju s hladno vodo.“«.
(5) V točki 13. se beseda »Povprečno« nadomesti z
besedo »Ocenjeno«.
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6. člen
Nalepke, izdane v skladu z Odredbo za energijsko
označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev (Uradni list
RS, št. 104/01), se lahko uporabljajo še šest mesecev po
uveljavitvi tega pravilnika.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-88/2005
Ljubljana, dne 7. avgusta 2006
EVA 2006-2511-0144
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

4259.

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

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

PRAVILNIK
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju
Banke Slovenije in je 209,45 SIT.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni list RS, št. 90/06).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-14/2006
Ljubljana, dne 15. septembra 2006
EVA 2006-2511-0192
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

4260.

Pravilnik o obrazcu potrdila o dokončanju
programa Računalniška pismenost za odrasle

Na podlagi 71. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo
in šport

Stran
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PRAVILNIK
o obrazcu potrdila o dokončanju programa
Računalniška pismenost za odrasle
1. člen
S tem pravilnikom se določi oblika in vsebina potrdila o dokončanju javno veljavnega programa Računalniška
pismenost za odrasle (v nadaljnjem besedilu: potrdilo), ki
ga je minister za šolstvo in šport sprejel s Pravilnikom o izobraževalnem programu Računalniška pismenost za odrasle
(Uradni list RS, št. 54/05).
2. člen
Potrdilo je velikosti 21 cm x 27,9 cm, A4 format in se
izdaja na 125 g papirju.

nika.

3. člen
Obrazec potrdila je priloga in sestavni del tega pravil-

4. člen
Potrdila v skladu s tem pravilnikom se izdajo osebam,
ki so dokončale program Računalniška pismenost za odrasle
od 4. junija 2005 dalje.
5. člen
Potrdila izdajajo organizacije, ki so vpisane v razvid
organizacij za izobraževanje odraslih in izvajajo program
Računalniška pismenost za odrasle, tako, da vzorcu potrdila
dodajo še svoj logotip v enaki velikosti kot sta logotipa Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-10/2005
Ljubljana, dne 17. avgusta 2006
EVA 2006-3311-0077
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
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LOGOTIP IZDAJATELJA

Na podlagi 7. þlena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradi list RS, št. 12/96 in 69/06)
in 20. þlena Pravilnika o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih
(Uradni list RS, št. 32/00)
izdaja

(ime organizacije za izobraževanje odraslih)

(sedež ime organizacije za izobraževanje odraslih)

(številka in datum odloþbe o vpisu v razvid)

POTRDILO
o dokonþanju javno veljavnega programa
RAýUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE

(ime in priimek upraviþenca)

rojen/a

___________ , v/na
(datum rojstva)

je dne

________________
(kraj rojstva)

, država

_____________
(država rojstva)

uspešno opravil/a preverjanje znanja.

Številka potrdila:___________

______________,_______________

(kraj)

(datum)

Direktor/ica:
(peþat izdajatelja)

Priloga

__________________
(ime in priimek)

_____________________
(podpis)
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Pravilnik o preizkusu znanja učnega jezika na
narodno mešanih območjih

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na
področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01)
in za izvajanje petega odstavka 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo
in šport izdaja

PRAVILNIK
o preizkusu znanja učnega jezika
na narodno mešanih območjih
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja obseg, vsebino in način preizkusa
znanja učnega jezika (v nadaljevanju: preizkus znanja) za
opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih in šolah
v jeziku narodne skupnosti oziroma v dvojezičnih vrtcih in
šolah za tiste delavce, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega in
drugega odstavka 15. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01).
Opravljen preizkus znanja v skladu s tem pravilnikom
je pogoj za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu
ali šoli v jeziku narodne skupnosti in v dvojezičnem vrtcu ali
šoli.
II. OBSEG PREIZKUSA ZNANJA
2. člen
Preizkus znanja obsega pisni in ustni izpit.
Pisni in ustni izpit za strokovne delavce v vrtcu ali šoli v
jeziku narodne skupnosti obsegata izpitne teme, ki jih komisija iz 3. člena tega pravilnika izbere iz predmetnega izpitnega
kataloga za splošno maturo za italijanščino kot materni jezik,
izpitna vsebina – jezik, določenega v skladu z Zakonom o
maturi (Uradni list RS, št. 15/03).
Pisni in ustni izpit za strokovne delavce v dvojezičnem
vrtcu ali šoli obsegata izpitne teme, ki jih komisija iz 3. člena
tega pravilnika izbere iz predmetnega izpitnega kataloga za
splošno maturo za madžarščino kot materni jezik oziroma za
madžarščino kot drugi jezik v dvojezični slovensko-madžarski
gimnaziji na narodno mešanih območjih v Prekmurju, izpitna
vsebina – jezik oziroma slovenščino kot materni jezik, izpitna
vsebina – jezik, določenega v skladu z Zakonom o maturi.
Strokovni delavci iz prejšnjega odstavka navedejo nivo
opravljanja preizkusa znanja v prijavi.
III. KOMISIJA ZA PREIZKUS ZNANJA
3. člen
Preizkus znanja se opravlja pred pristojno komisijo za
preizkus znanja učnega jezika (v nadaljevanju: komisija):
– komisija za preizkus znanja italijanskega jezika kot
učnega jezika,
– komisija za preizkus znanja madžarskega jezika kot
učnega jezika in
– komisija za preizkus znanja slovenskega jezika kot
učnega jezika.
Sedež komisije določi minister, pristojen za šolstvo (v
nadaljevanju: minister).
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4. člen
Komisija se oblikuje iz liste članov, ki jo za posamezni
učni jezik določi minister.
Mandat članov komisije traja štiri leta. Z dnem imenovanja novih članov preneha mandat dotedanjim.
Komisijo sestavljajo: predsednik, namestnik predsednika, ki je izpraševalec učnega jezika, in tretji član. Predsednik, izpraševalec in član morajo imeti najmanj visokošolsko
izobrazbo.
Za opravljanje organizacijskega in administrativnega
dela za komisijo imenuje minister tajnika komisije, lahko tudi
iz liste članov.
Komisijo za posamezni preizkus znanja oblikuje iz liste
članov tajnik izpitne komisije.
5. člen
Članom komisije pripada plačilo za delo in za povračilo
stroškov v zvezi z delom v komisiji.
Višino zneskov iz prejšnjega odstavka določi minister.
IV. PRIJAVA K PREIZKUSU ZNANJA
6. člen
Opravljanje preizkusa znanja se organizira v času od
1. septembra do 20. junija.
7. člen
Kandidat se za opravljanje preizkusa znanja prijavi pisno na sedežu komisije, pri kateri želi opravljati izpit, tako da
prijavo vloži neposredno na sedežu komisije ali priporočeno
po pošti. Prijavi priloži dokazila o izobrazbi.
8. člen
Kandidat mora biti k opravljanju preizkusa znanja razporejen najkasneje v 30 dneh po vložitvi popolne prijave.
Tajnik komisije kandidata pisno obvesti o datumu in kraju
opravljanja preizkusa znanja.
Če se rok iz prejšnjega odstavka izteče na dan, ko se
v skladu s 6. členom tega pravilnika opravljanje preizkusa
znanja ne organizira, mora biti kandidat razporejen v skladu
s prejšnjim odstavkom, pri čemer se čas, ko se opravljanje
preizkusa znanja ne organizira, ne šteje v ta rok.
Če je prijava vložena v času, ko se v skladu s 6. členom
tega pravilnika opravljanje preizkusa znanja ne organizira,
mora biti kandidat razporejen k opravljanju preizkusa znanja
najkasneje do 30. septembra.
V. OPRAVLJANJE PREIZKUSA ZNANJA
9. člen
Pri pisnem izpitu se preverja sposobnost pisnega izražanja kandidata. Pisni izpit traja najmanj 90 minut in največ
135 minut. Uspeh kandidata pri pisnem izpitu oceni komisija
z oceno »opravil/a«, »ni opravil/a«.
Kandidat lahko opravlja ustni izpit po pozitivno ocenjenem pisnem izpitu. Ustni izpit opravlja praviloma naslednji
dan po opravljenem pisnem izpitu.
Pri ustnem izpitu se preverja sposobnost govornega izražanja kandidata. Ustni izpit traja največ 45 minut. Uspeh
kandidata pri ustnem izpitu oceni komisija z oceno »opravil/a«,
»ni opravil/a«.
10. člen
Kandidat je opravil preizkus znanja, če je bil uspešen pri
pisnem in pri ustnem izpitu.
Kandidatu se najkasneje v osmih dneh od dneva, ko
je uspešno opravil preizkus, vroči potrdilo o opravljenem
preizkusu znanja učnega jezika, ki ga podpiše predsednik
komisije. Obrazec potrdila določi minister.
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Kandidat, ki preizkusa znanja ni opravil, mora biti v
roku osmih dni od dneva, ko ga ni opravil, o tem tudi pisno
obveščen.
11. člen
Kandidat, ki ni opravil niti pisnega niti ustnega izpita,
lahko ponovno pristopi k opravljanju preizkusa po preteku
treh mesecev od dneva, ko je bil pisno seznanjen z oceno.
Kandidat, ki je opravil pisni izpit, ni pa opravil ustnega
izpita, lahko ponovno pristopi k opravljanju ustnega izpita po
preteku dveh mesecev od dneva, ko je bil pisno seznanjen
z oceno.
Če kandidat pri ponovnem opravljanju ustnega izpita v
skladu s prejšnjim odstavkom tega ne opravi, mora pri vsakem ponovnem pristopu opravljati celoten preizkus znanja v
skladu s prvim odstavkom tega člena.
Če se kandidat iz drugega odstavka ne prijavi k ponovnemu opravljanju ustnega izpita v roku treh mesecev od
dneva, ko je bil pisno seznanjen z oceno, opravlja celoten
preizkus znanja v skladu s prvim odstavkom tega člena.
12. člen
Kandidat, ki preizkusa znanja ni opravil, lahko v roku
treh dni od dne, ko je bil pisno seznanjen z oceno, vloži
obrazložen ugovor zoper oceno komisije tako, da ga vloži
neposredno na sedežu ministrstva, pristojnega za šolstvo,
ali pa ga pošlje priporočeno po pošti.
Minister v petnajstih dneh od prejema ugovora na podlagi dokumentacije o preizkusu znanja in po pridobitvi pisnih
izjav članov komisije, ki je kandidata ocenila, odloči o ugovoru.
Če ugovoru ugodi, lahko kandidat ponovno opravlja
preizkus znanja ne glede na določbe prejšnjega člena, na
zahtevo kandidata tudi pred drugo komisijo. Zoper oceno
komisije na podlagi ponovljenega preizkusa ni ugovora.
13. člen
Kandidat, ki je bil na podlagi vložene prijave razporejen
k opravljanju preizkusa, pa se ga iz neopravičenih razlogov
ni udeležil, se lahko k preizkusu ponovno prijavi po preteku
treh mesecev od dne, ko bi ga moral opravljati.
VI. EVIDENCA IN ZAPISNIK
14. člen
O preizkusu znanja učnega jezika se vodita zapisnik
in evidenca.
V zapisnik se vpiše datum opravljanja pisnega izpita, ocena pisnega izpita, datum opravljanja ustnega izpita,
vprašanja pri ustnem izpitu, ocena ustnega izpita ter končna
ocena preizkusa.
Zapisnik vodi predsednik komisije na obrazcu, ki ga
določi minister. Podpišejo ga predsednik in oba člana.
Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj rojstva,
– strokovni naslov kandidata,
– datum in številko potrdila o opravljenem preizkusu,
– naziv in sestava komisije.
Evidenca se vodi na obrazcu, ki ga določi minister.
VII. STROŠKI OPRAVLJANJA PREIZKUSA ZNANJA
15. člen
Stroške prvega opravljanja preizkusa znanja krije ministrstvo, pristojno za šolstvo.
Višino stroškov, ki jih pri ponovnem opravljanju celotnega preizkusa znanja krije kandidat, določi minister.
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VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Kandidati, ki so vložili prijavo za opravljanje preizkusa
znanja po uveljavitvi Zakona o posebnih pravicah italijanske
in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01), pa preizkusa še niso
opravili, ga opravljajo v skladu s tem pravilnikom.
17. člen
Šteje se, da imajo kandidati, ki so opravili preizkus znanja na podlagi Pravilnika o preizkusu znanja učnega jezika
za delavce v izobraževalnih organizacijah v jeziku narodnosti in v dvojezičnih izobraževalnih organizacijah (Uradni list
SRS, št. 17/82), opravljen preizkus znanja v skladu s tem
pravilnikom.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o preizkusu znanja učnega jezika za delavce v izobraževalnih organizacijah v jeziku narodnosti in v dvojezičnih
izobraževalnih organizacijah (Uradni list SRS, št. 17/82).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-8/2005
Ljubljana, dne 6. septembra 2006
EVA 2005-3311-0030
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

4262.

Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika
o materialih in izdelkih, namenjenih za stik
z živili

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik
z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ),
izdaja minister za zdravje

PRAVILNIK
o spremembi in dopolnitvi pravilnika
o materialih in izdelkih, namenjenih
za stik z živili
1. člen
V Pravilniku o materialih in izdelkih, namenjenih za stik
z živili (Uradni list RS, št. 36/05 in 38/06), se v 1. členu črta
peta alinea prvega odstavka.
2. člen
Črtajo se naslov »III. EPOKSI DERIVATI V MATERIALIH IN IZDELKIH« ter 14., 15. in 16. člen.
3. člen
Tesnila iz PVC, ki vsebujejo epoksidirano sojino olje z
referenčno številko 88640 v oddelku A Priloge III k Direktivi
2002/72/ES, ki se uporabljajo za tesnjenje steklenih kozarcev, polnjenih z začetnimi in nadaljevalnimi formulami, ki so
namenjene za prehrano dojenčkov in malih otrok, kakor je
določeno v predpisu, ki ureja formule za dojenčke, ali vsebujejo žitne kašice in živila, namenjena za prehrano zdravih
dojenčkov in malih otrok, kakor je določeno v predpisu, ki
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ureja žitne kašice in živila, namenjena dojenčkom in malim
otrokom, polnjenih pred 19. novembrom 2006, in so v skladu
z omejitvami in/ali zahtevami iz oddelka A Priloge III k Direktivi 2002/72/ES, kakor je bila pozneje spremenjena, se lahko
dajejo še naprej v promet, pod pogojem, da je na materialih
in izdelkih naveden datum polnjenja.
Datum polnjenja se lahko nadomesti z drugo označbo,
če je datum polnjenja iz te označbe mogoče ugotoviti. Na
zahtevo mora biti datum polnjenja na voljo zdravstvenemu inšpektorju in kateri koli osebi, ki uveljavlja zahteve iz Direktive
Komisije 2005/79/ES z dne 18. novembra 2005 o spremembi
Direktive 2002/72/ES o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (UL L št. 302 z dne 19. 11. 2005, str.
35; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2005/79/ES).
Prvi in drugi odstavek tega člena se uporabljata ne
glede na predpise, ki urejajo splošno označevanje predpakiranih živil.
4. člen
Priloge I do IV Direktive Komisije 2005/79/ES, ki spreminjajo priloge II, III, V in VI Direktive 2002/72/ES, se uporabljajo od 19. novembra 2006.
5. člen
Materiali in izdelki iz plastične mase, namenjeni za stik
z živili, ki izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika, so lahko v
prometu in uporabi od 19. novembra 2006.
Po 19. novembru 2007 je prepovedana proizvodnja in
uvoz v Skupnost materialov in izdelkov iz plastične mase,
namenjenih za stik z živili, ki ne izpolnjujejo pogojev iz tega
pravilnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-34/2006
Ljubljana, dne 30. avgusta 2006
EVA 2006-2711-0175
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

4263.

Program priprave državnega lokacijskega
načrta za avtocesto na odseku Postojna/
Divača–Jelšane

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1) sprejme minister za okolje in prostor v soglasju z
ministrom za promet

PROGRAM PRIPRAVE
državnega lokacijskega načrta za avtocesto na
odseku Postojna/Divača–Jelšane
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
državnega lokacijskega načrta
Glavni cilj nove avtocestne povezave na odseku Postojna/Divača–Jelšane je zagotoviti ustrezno medsebojno povezanost središč mednarodnega, nacionalnega in regionalnega
pomena na širšem območju jugozahodne Slovenije ter njihovo povezanost z mednarodnimi povezavami ustreznega pomena. Nova avtocestna povezava je opredeljena tudi kot del
omrežja daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena
v okviru Jadransko–Jonske pobude.

Uradni list Republike Slovenije
Nova avtocestna povezava bo omogočala preusmeritev
daljinskega cestnega prometa na obravnavanem območju
na sodobno, varno in zmogljivo prometnico. S predlagano
novo cestno povezavo bodo bistveno izboljšane prometne
razmere na obstoječem omrežju državnih cest na obravnavanem območju, razbremenjene bodo obstoječe prometnice,
izboljšana bo prometna varnost. Nova cestna povezava bo
prevzela tudi vlogo obvoznic Pivke, Ilirske Bistrice in drugih
naselij na tem območju.
Nova avtocestna povezava bo podpirala razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij v Sloveniji, skladen
razvoj območij s skupnimi prostorsko-razvojnimi značilnostmi, medsebojno dopolnjevanje vlog podeželskih in urbanih
območij ter njihovo povezanost z evropskimi prometnimi
sistemi in urbanim omrežjem. Izbor posameznih koridorjev
in tras cestne povezave bo omogočal uravnotežene in enakomerno obremenjene prometne podsisteme, prednost pa
bodo imele gospodarsko, družbeno, okoljsko in prostorsko
najsmotrnejše in najučinkovitejše oblike prometa ter poteki
koridorjev in tras.
Minister za promet je z dopisom št. 2644-8/2005/20032074 z dne 31. 5. 2005 dal pobudo za izdelavo državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Postojna/Divača–Jelšane. Pobuda je dokumentirana z grafičnim
prikazom koridorjev na območju med Postojno in Jelšanami
v merilu 1: 100 000.
Pobuda ministra za promet je utemeljena z:
– Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
(Uradni list RS, št. 76/04);
– Uredbo o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03 in 68/05);
– Resolucijo o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/04).
II. Predmet in programska izhodišča državnega lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje
Predmet izdelave državnega lokacijskega načrta za
avtocesto na odseku Postojna/Divača–Jelšane (v nadaljnjem
besedilu: državni lokacijski načrt) so vse prostorske ureditve,
povezane z gradnjo avtoceste, od obstoječe avtoceste A 1 na
območju med Postojno in Divačo do mednarodnega mejnega
prehoda Jelšane.
Predhodno izdelane študije so obravnavale več možnih
koridorjev poteka trase avtoceste. Iz sklepov izhaja, da je
primerna točka navezave nove prometnice na avtocesto A 1
na odseku med Divačo in Postojno ter končna točka nove
avtocestne smeri pri Jelšanah, ki je določena z državnim
lokacijskim načrtom za mednarodni mejni prehod Jelšane.
Glede na navedeno se v severnem delu proučuje potek
cestne povezave v več koridorjih z navezavo na avtocesto
A 1 pri Postojni, Razdrtem ali pri Divači, v južnem delu pa v
koridorju med Pivko in Jelšanami.
Obstoječe prometno omrežje sestavljata zgrajeni avtocesti A 1 med Ljubljano in Koprom ter A 3 med Divačo in
mejnim prehodom Fernetiči. Glavna cesta G 6, ki se v Postojni odcepi proti Jelšanam in poteka čez Ilirsko Bistrico, poleg regionalnega prometa prevzema tudi večino daljinskega
prometa iz osrednje Slovenije proti Reki. Zaradi elementov
obstoječe ceste so na njej omejitve za tovorni promet, ki zato
poteka po glavni cesti G 7 čez Kozino. Cesta G 7 trenutno
prevzema tudi večino daljinskega cestnega prometa v okviru
Jadransko–Jonskega koridorja.
Vloga nove cestne povezave A 1–Jelšane je predvsem:
1. zagotovitev medsebojne povezanosti središč mednarodnega, državnega in regionalnega pomena na širšem
območju jugozahodne Slovenije ter njihove povezanosti z
mednarodnimi središči in povezavami ustreznega pomena;
2. zagotovitev daljinske cestne povezave v Jadransko–
Jonskem koridorju in povezanosti tujih središč mednarodnega pomena čez ozemlje Slovenije;
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3. navezava prometnih vozlišč mednarodnega in nacionalnega pomena na daljinsko cestno povezavo v okviru
Jadransko–Jonskega koridorja;
4. navezava pomembnejših lokalnih središč obravnavanega območja na daljinske cestne povezave;
5. razbremenitev obeh sedanjih glavnih cest (G 6, Postojna–Jelšane, in G 7, Kozina–Starod), ki ne omogočata
ustreznih voznih razmer za daljinski promet;
6. izboljšanje kakovosti in časa potovanj ter prometne
varnosti.
Preučevani koridorji potekajo po območjih Občine Postojna, Občine Pivka, Občine Divača, Občine Hrpelje - Kozina in Občine Ilirska Bistrica.
Dne 18. 4. 2006 je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, v skladu z 28. členom Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju prostora)
sklicalo prostorsko konferenco, da bi se pridobila in uskladila
priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti,
gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti
glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve.
Priporočila in usmeritve so na prostorski konferenci
podali predstavniki občin Pivka, Postojna, Divača in Ilirska
Bistrica ter predstavniki Krajevne skupnosti Rečica, Ilirska
Bistrica, Zavoda za gozdove RS, Območne enote Postojna,
Zavoda RS za varstvo narave, Območne enote Nova Gorica,
in Društva za okolje, družbo, naravo in zdravje, Ljubljana.
Na podlagi priporočil se v postopku priprave državnega
lokacijskega načrta proučijo:
– potek trase med hribom Tabor in železnico, tako da
se ohrani vas Kal,
– možnost navezave območja industrijsko-obrtne cone
Neverka na avtocesto,
– potek trase skrajno vzhodno z navezavo na avtocesto
A 1 pri Stari vasi,
– potek trase, ki ne razpolavlja Krajevne skupnosti Vreme (Vremska dolina),
– možnosti za ohranitev in razvoj letališča Divača,
– pogoji in zahteve za varovanje Unescove dediščine,
– ureditev dostopov do kmetijskih zemljišč, ki bodo prekinjeni s traso,
– omogočenje migracije divjih živali čez predvideno
traso.
Druga priporočila ne vplivajo na vsebino tega programa
priprave.
III. Nosilci nalog in njihove obveznosti pri financiranju
priprave državnega lokacijskega načrta
Pripravljavec državnega lokacijskega načrta je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 21, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOP DP), ki naroči
in zagotovi sredstva za izdelavo strokovnih podlag iz prve,
druge, tretje in pete alinee točke VI.1 tega programa priprave
in za izdelavo recenzije presoje in medsebojne primerjave
variantnih rešitev (v nadaljnjem besedilu: študija variant), revizije okoljskega poročila, recenzije državnega lokacijskega
načrta in recenzije drugih morebiti potrebnih dokumentov.
Naročnik strokovnih podlag in državnega lokacijskega
načrta je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d.,
Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljnjem besedilu: DARS), ki
naroči in zagotovi sredstva za izdelavo strokovnih podlag iz
četrte alinee točke VI.1 ter iz točk VI.2 in VI.3 tega programa
priprave, študije variant, okoljskega poročila, geodetskega
načrta, poročila o vplivih nameravanega posega v okolje (v
nadaljnjem besedilu: poročilo o vplivih na okolje), revizije
poročila o vplivih na okolje ter vseh faz državnega lokacijskega načrta.
Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Republika
Slovenija, ki jo kot izvajalec naročila za opravljanje nalog v
zvezi z gradnjo in obnavljanjem avtocest zastopa DARS.
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Izdelovalec študije variant in izdelovalec državnega lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec), ki ju
DARS izbere po predpisih o oddaji javnega naročila, morata
izpolnjevati pogoje, določene v Zakonu o urejanju prostora.
MOP DP pred začetkom postopka javnega naročila za izbiro
načrtovalca potrdi projektno nalogo.
IV. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora so državni organi oziroma
organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki v
postopku priprave državnega lokacijskega načrta v skladu
z Zakonom o urejanju prostora odločajo ali soodločajo o
zadevah urejanja prostora.
Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci
javnih pooblastil, za katere se v postopku priprave državnega
lokacijskega načrta izkaže, da rešitve posegajo na njihovo
delovno področje.
IV.1 Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave
državnega lokacijskega načrta sodelujejo z dajanjem smernic
za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora in mnenj
k predlogu državnega lokacijskega načrta, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Urad glavnega inšpektorja;
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo;
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje;
4. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna
policijska uprava;
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
6. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo;
7. Javna agencija za železniški promet RS;
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami;
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje;
10. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Urad za meteorologijo;
11. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo;
12. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Sektor za rudarstvo;
13. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo;
14. Zavod RS za varstvo narave;
15. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije;
16. Zavod za ribištvo Slovenije;
17. Zavod za gozdove Slovenije;
18. ELES, d. o. o.;
19. Elektro Primorska, d. d.;
20. Geoplin plinovodi, d. o. o.;
21. Občina Postojna in njene javne gospodarske službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture;
22. Občina Divača in njene javne gospodarske službe v
delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture;
23. Občina Pivka in njene javne gospodarske službe v
delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture;
24. Občina Hrpelje - Kozina in njene javne gospodarske službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge
infrastrukture;
25. Občina Ilirska Bistrica in njene javne gospodarske
službe v delih, kjer so upravljavci komunalne in druge infrastrukture.
MOP DP pošlje ministrstvu, pristojnemu za kulturo, vloge za pridobitev smernic za načrtovanje, strokovnih podlag
urejanja prostora in mnenj k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta v vednost z vsemi prilogami.
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IV.2 Organizacija oziroma nosilec javnih pooblastil, ki
mora v postopku priprave državnega lokacijskega načrta
sodelovati le s predložitvijo podatkov o lastnem omrežju, je
Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.
IV.3 Nosilci urejanja prostora, ki v postopku izdelave
študije variant dajo stališče k predlogu najustreznejše variantne rešitve, so:
1. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo;
2. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste;
3. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo;
4. Ministrstvo za promet, Direktorat za železnice in žičnice;
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo;
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
MOP DP se v postopku priprave državnega lokacijskega načrta odloči, kateri od nosilcev urejanja prostora mora
dati stališče k predlogu najustreznejše variantne rešitve z
vidika razvoja posameznega resorja.
IV.4 Nosilec urejanja prostora, ki v postopku izdelave
študije variant ter celovite presoje vplivov na okolje da stališče k predlogu najustreznejše variantne rešitve in mnenje
o ustreznosti okoljskega poročila, je Ministrstvo za okolje
in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo
vplivov na okolje, in sicer na podlagi stališč in mnenj predvidoma:
1. Ministrstva za zdravje,
2. Zavoda RS za varstvo narave,
3. Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje,
Sektorja za vode,
4. Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
5. Ministrstva za kulturo, Direktorata za kulturno dediščino.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje se v postopku
celovite presoje vplivov na okolje odloči, kateri od nosilcev
urejanja prostora mora dati stališče k predlogu najustreznejše variantne rešitve in mnenje o ustreznosti okoljskega
poročila.
IV.5 Nosilec urejanja prostora, ki v postopku izdelave
predloga državnega lokacijskega načrta ter presoje vplivov
na okolje odloči o okoljevarstvenem soglasju, je Ministrstvo
za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje,
Urad za okolje, in sicer na podlagi mnenj o sprejemljivosti
nameravanega posega predvidoma:
1. Ministrstva za zdravje,
2. Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in
reševanje,
3. Zavoda RS za varstvo narave,
4. Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje, Urada za upravljanje z vodami,
5. Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
6. Ministrstva za kulturo.
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za okolje se v postopku presoje vplivov
na okolje odloči, kateri od nosilcev urejanja prostora mora
dati mnenje o sprejemljivosti nameravanega posega.
V. Način pridobitve strokovnih rešitev
Načrtovalec za najustreznejši prostorski scenarij koridorja na podlagi izdelanih strokovnih podlag iz točke VI.1
tega programa priprave, ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v II. točki tega programa priprave, na podlagi
priporočil s prve prostorske konference, analize prostora,
pridobljenih smernic in njihove analize, analiz stanja, teženj
in razvojnih možnosti v prostoru ter študije ranljivosti predlaga variantne poteke tras.
MOP DP, ministrstvo, pristojno za promet, in DARS
potrdijo predlagan obseg variant, za katere izdelovalec strokovnih podlag v primerni natančnosti izdela variantne rešitve
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kot celovite urbanistične, krajinske in arhitekturne oziroma
gradbeno-tehnične strokovne rešitve.
Načrtovalec izdela študijo variant, v kateri na podlagi
strokovnih podlag presodi in primerja variantne rešitve z vidika prostorskega razvoja (racionalna raba prostora), s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika
sprejemljivosti načrtovanih ureditev v lokalnem okolju.
V sklepnih ugotovitvah študije variant načrtovalec predlaga in utemelji najustreznejši potek trase in da usmeritve za
njeno optimizacijo pri izdelavi strokovnih podlag in predloga
državnega lokacijskega načrta.
VI. Seznam potrebnih strokovnih in geodetskih podlag
ter način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in državnega lokacijskega
načrta je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo
naloge.
VI.1 Pred postopkom izdelave študije variant se izdela:
– analiza prostorskih učinkov, v kateri se ob analizi
stanja in teženj v prostoru ter oceni tokov tovornega in potniškega prometa predlaga prostorske scenarije koridorjev;
– vrednotenje učinkov predlaganih prostorskih scenarijev koridorjev na razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij na mednarodni in nacionalni ravni skozi kazalnike
povezanosti, vrednotenje učinkov na regionalni razvoj skozi
kazalnike dostopnosti in primerjavo prostorskih učinkov glede
na različne prostorske scenarije koridorjev;
– predlog ustreznega prostorskega scenarija koridorja
na podlagi gradiv iz prve in druge alinee te točke;
– študija, v kateri se oceni tokove tovornega in potniškega prometa iz prve alinee te točke in v kateri se predlagane
prostorske scenarije koridorjev iz prve alinee te točke ter
koridorje, posredovane v pobudi, ovrednoti s prometno-ekonomskega vidika in predlaga ustrezni prostorski scenarij
koridorja s prometno-ekonomskega vidika;
– sintezno gradivo, v katerem se na podlagi rezultatov
študij iz tretje in četrte alinee te točke predlaga najustreznejši
prostorski scenarij koridorja, za katerega se izdelajo idejne
rešitve potekov tras, ki se presojajo in primerjajo v študiji
variant.
VI.2 V postopku izdelave študije variant se uporabijo ali
izdelajo naslednje strokovne podlage:
– analiza stanja in teženj v prostoru: analiza fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora, ter problemov, ki izhajajo
iz dosedanjega prostorskega razvoja, za območje izbranega
prostorskega scenarija koridorja;
– študija ranljivosti prostora: analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora,
vrednotenje in priprava predlogov strokovnih rešitev;
– elaborati, v katerih se variante vrednotijo in primerjajo:
razvojno-urbanistični, gradbeno-tehnični, prometno-ekonomski elaborat ter okoljsko poročilo;
– morebitne druge strokovne podlage, ki izhajajo iz
smernic nosilcev urejanja prostora.
VI.3 V postopku izdelave predloga državnega lokacijskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04);
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične,
krajinske, arhitekturne ter okoljevarstvene rešitve in ureditve,
z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova posameznih sestavin prostorske ureditve, izdelana kot posamezni načrti, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne ter okoljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznimi poročili in utemeljitvami;
– idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti
ipd.);
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– idejna zasnova novih ter zaščite, prestavitve ali ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih
infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno
rabo naravnih dobrin, za omilitev vplivov na rastlinske in
živalske vrste ter njihove habitate, vključno z idejno zasnovo
ureditve morebitnih izravnalnih ukrepov;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih
vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico;
– morebitne druge strokovne podlage, ki izhajajo iz
smernic nosilcev urejanja prostora, po potrebi tudi strokovne
podlage v zvezi z ukrepi med gradnjo.
Predlog državnega lokacijskega načrta mora vsebovati
tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na
nepremičninah.
VII. Postopek in roki za pripravo državnega lokacijskega načrta
VII.1 Postopek priprave državnega lokacijskega načrta
se vodi v skladu z Zakonom o urejanju prostora. Študija
variant, strokovne podlage iz točke VI.2 in točke VI.3 tega
programa priprave in državni lokacijski načrt se v vseh fazah
izdelajo v skladu z Zakonom o urejanju prostora, Uredbo o
prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in
Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in
občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih
podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
VII.2 V skladu z določbami Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD in 66/06 – odl. US) je Ministrstvo za okolje in prostor
z odločbo št. 35409-82/2005 z dne 15. 11. 2005 ugotovilo,
da lahko državni lokacijski načrt pomembno vpliva na okolje,
ker vsebuje posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
okolja, oziroma lahko v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje
narave, pomembno vpliva na zavarovana območja, posebna
varstvena območja ali potencialna posebna ohranitvena območja (v nadaljnjem besedilu: varovana območja).
V fazi izdelave študije variant se opravi celovita presoja
vplivov izvedbe predloga najustreznejše variantne rešitve na
okolje v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo okolja,
oziroma presojo sprejemljivosti njegovih vplivov na varovana
območja v skladu z določbami zakona, ki ureja ohranjanje
narave. Zagotovita se okoljsko poročilo in revizija okoljskega
poročila, ki morata biti izdelana v skladu s predpisi, ki določajo podrobnejšo vsebino in revizijo okoljskega poročila, ter
predpisi, ki določajo vsebino in podrobnejšo metodologijo
presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov v naravo na
varovanih območjih.
V fazi izdelave predloga državnega lokacijskega načrta
se izvede presoja vplivov na okolje v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo okolja, oziroma presoja sprejemljivosti
njegovih vplivov na varovana območja v skladu z določbami
zakona, ki ureja ohranjanje narave. Zagotovita se poročilo
o vplivih na okolje in revizija poročila o vplivih na okolje, ki
morata biti izdelana v skladu s predpisi, ki določajo podrobnejšo vsebino in način priprave poročila o vplivih na okolje in
revizije poročila o vplivih na okolje, ter predpisi, ki določajo
vsebino in podrobnejšo metodologijo presoje sprejemljivosti
vplivov izvedbe posegov v naravo na varovanih območjih.
VII.3 Predhodne študije
– MOP DP zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz prve,
druge in tretje alinee točke VI.1 tega programa priprave;
– DARS zagotovi podatke – oceno tovornega in potniškega prometa za izdelavo strokovne podlage iz prve alinee
točke VI.1 tega programa priprave;
– DARS zagotovi izdelavo strokovne podlage iz četrte
alinee točke VI.1 tega programa priprave;
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– MOP DP zagotovi izdelavo sinteznega gradiva iz pete
alinee točke VI.1 tega programa priprave;
– MOP DP, ministrstvo, pristojno za promet, in DARS
potrdijo predlagani prostorski scenarij koridorja;
– po pridobljenem sklepu o potrditvi iz prejšnje alinee na
predlog ministra, pristojnega za prostor, in ministra, pristojnega za promet, o predlogu najustreznejšega prostorskega
scenarija koridorja odloči Vlada Republike Slovenije.
VII.4 Faza študije variant in celovite presoje vplivov na
okolje
1. Pridobitev smernic za načrtovanje
– DARS zagotovi gradivo za pridobitev smernic (lega
prostorske ureditve v širšem prostoru s tehničnim poročilom
za izbrani prostorski scenarij koridorja);
– MOP DP pridobi smernice za načrtovanje in strokovne
podlage urejanja prostora od nosilcev urejanja prostora iz
točke IV.1 tega programa priprave in podatke od organizacij
oziroma nosilcev javnih pooblastil iz točke IV.2 tega programa priprave;
– nosilci urejanja prostora dajo smernice v 30 dneh
po prejemu vloge; nosilci urejanja prostora v tem roku pošljejo tudi strokovne podlage urejanja prostora, s katerimi
razpolagajo in se nanašajo na območje oziroma so predmet
načrtovanja. Če v 30 dneh ni mogoče strokovno pripraviti
naravovarstvenih smernic, se v skladu z zakonom, ki ureja
ohranjanje narave, rok lahko podaljša, vendar na največ
60 dni, o čemer pristojni zavod obvesti pripravljavca;
– načrtovalec pregleda smernice in strokovne podlage
urejanja prostora ter jih analizira;
– DARS zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz prve in
druge alinee točke VI.2 tega programa priprave;
– načrtovalec ob upoštevanju smernic in analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve in
predlaga variante tras;
– MOP DP, ministrstvo, pristojno za promet, in DARS
potrdijo usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve in predlagan obseg variant tras.
2. Izdelava študije variant
– DARS zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz tretje
alinee točke VI.2 tega programa priprave;
– načrtovalec izdela študijo variant s predlogom najustreznejše variantne rešitve;
– MOP DP zagotovi recenzijo študije variant in revizijo
okoljskega poročila;
– po prejemu recenzije študije variant in revizije okoljskega poročila načrtovalec dopolni študijo variant, predlog
najustreznejše variantne rešitve in okoljsko poročilo;
– k izdelani in po potrebi dopolnjeni študiji variant ter
predlogu najustreznejše variantne rešitve pridobi MOP DP
stališča ministrstva, pristojnega za promet, in DARS;
– MOP DP k predlogu najustreznejše variantne rešitve
pridobi stališče nosilcev urejanja prostora iz točke IV.3 tega
programa priprave; hkrati MOP DP predloži ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, predlog najustreznejše variantne
rešitve, okoljsko poročilo in revizijo okoljskega poročila, da v
30 dneh oblikuje mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, v
največ 36 dneh pa mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe
predloga najustreznejše variantne rešitve.
3. Javna seznanitev in prostorska konferenca
– minister, pristojen za prostor, po pridobljenem mnenju
o ustreznosti okoljskega poročila s sklepom odredi javno
seznanitev s predlogom najustreznejše variantne rešitve,
okoljskim poročilom in njegovo revizijo na sedežu pripravljavca ter v zadevnih občinah;
– MOP DP v času javne seznanitve organizira javno
obravnavo, ki mora biti v kraju načrtovane prostorske ureditve, in drugo prostorsko konferenco na sedežu MOP DP,
da se v zvezi s predlagano najustreznejšo variantno rešitvijo
pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni in-
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teresi oziroma mnenja lokalnih skupnosti, gospodarstva in
interesnih združenj ter organizirane javnosti;
– javna seznanitev traja najmanj 30 dni.
4. Potrditev najustreznejše variantne rešitve
– DARS zagotovi dopolnitev študije variant in predloga
najustreznejše variantne rešitve, tako da pri tem smiselno
upošteva stališča nosilcev urejanja prostora iz točke IV.3 tega
programa priprave, priporočila druge prostorske konference
ter v čim večji meri upošteva mnenja in pripombe javnosti in
nosilcev urejanja prostora iz točke IV.4 tega programa priprave, pri čemer mora obrazložiti način upoštevanja ali razloge
za neupoštevanje;
– MOP DP pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo
okolja, dopolnjeno študijo variant s predlogom najustreznejše
variantne rešitve, da v 30 dneh izda sklep o potrditvi predloga najustreznejše variantne rešitve oziroma izdajo potrdila
zavrne;
– po pridobljenem sklepu o potrditvi na predlog ministra,
pristojnega za prostor, in ministra, pristojnega za promet, o
variantni rešitvi odloči Vlada Republike Slovenije;
– s potrjenim predlogom najustreznejše variantne rešitve, za katero se izdela predlog državnega lokacijskega
načrta, MOP DP seznani nosilce urejanja prostora iz točke
IV.4 tega programa priprave z obvestilom, javnost pa z javnim
naznanilom v enem dnevnem časopisu, ki pokriva celotno
območje države, na krajevno običajen način in na svetovnem
spletu.
VII.5 Faza predloga državnega lokacijskega načrta in
presoje vplivov na okolje
1. Dopolnitev smernic za izbrano varianto
– DARS zagotovi gradivo za dopolnitev smernic za izbrano varianto (lega potrjene variantne rešitve prostorske
ureditve v ožjem prostoru s tehničnim poročilom);
– MOP DP pridobi dopolnitev smernic za izbrano varianto od nosilcev urejanja prostora iz točke IV.1 tega programa
priprave;
– nosilci urejanja prostora dajo smernice za izbrano
varianto v 30 dneh po prejemu vloge;
– načrtovalec pregleda dopolnitev smernic za izbrano
varianto in jih analizira.
2. Izdelava predloga državnega lokacijskega načrta
– DARS na podlagi usmeritev iz študije variant, smernic
in njihovih dopolnitev zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz
VI.3 točke tega programa priprave, vključno s poročilom o
vplivih na okolje;
– načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag,
vključno s poročilom o vplivih na okolje, izdela predlog državnega lokacijskega načrta;
– DARS zagotovi revizijo poročila o vplivih na okolje;
– MOP DP zagotovi recenzijo predloga državnega lokacijskega načrta;
– načrtovalec po prejemu pripomb MOP DP ter po prejemu revizije dopolnjenega poročila o vplivih na okolje dopolni predlog državnega lokacijskega načrta;
– MOP pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja,
predlog državnega lokacijskega načrta, poročilo o vplivih
na okolje in revizijo poročila o vplivih na okolje, da pripravi
osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju;
– MOP DP seznani zadevne občine z javno razgrnitvijo
predloga državnega lokacijskega načrta.
3. Javna razgrnitev in javne obravnave
– minister, pristojen za prostor, s sklepom odredi javno
razgrnitev predloga državnega lokacijskega načrta, poročila
o vplivih na okolje, mnenja o opravljeni reviziji poročila o
vplivih na okolje ter osnutka odločitve o okoljevarstvenem
soglasju na sedežu pripravljavca ter v zadevnih občinah;
– javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;
– MOP DP obvesti javnost o dejstvu, da je za načrtovane ureditve treba izvesti presojo vplivov na okolje, o ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta, o organu, ki bo
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izdal okoljevarstveno soglasje in predložil zahtevane podatke
o načrtovanih ureditvah, ter o kraju in času javne razgrnitve
in javne obravnave, kjer je omogočen vpogled v predlog
državnega lokacijskega načrta, poročilo o vplivih na okolje in
revizijo poročila o vplivih na okolje ter o načinu dajanja mnenj
in pripomb z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije, v
enem od dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje države, na svetovnem spletu ter na krajevno običajen način, in
sicer najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve;
– MOP DP v času javne razgrnitve organizira javno
obravnavo. Javna obravnava mora biti v občinah, na katere
se nanaša načrtovana prostorska ureditev;
– MOP DP v sodelovanju z zadevnimi občinami med
javno razgrnitvijo in javno obravnavo evidentira vse pisne
in ustne pripombe ter predloge organov, organizacij in posameznikov;
– MOP DP v sodelovanju z DARS, ministrstvom, pristojnim za promet, in načrtovalcem prouči pripombe in predloge;
– načrtovalec pripravi predlog stališč glede njihovega
upoštevanja;
– MOP DP s pripombami in predlogi ter predlogom
stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih
delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje;
– minister, pristojen za prostor, po predhodnem mnenju
ministra, pristojnega za promet, odloči o upoštevanju pripomb
in predlogov ter z odločitvijo seznani zadevne občine.
4. Izdelava dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta
– DARS zagotovi izdelavo potrebnih dopolnitev strokovnih podlag v skladu s sprejeto odločitvijo o upoštevanju
pripomb in predlogov;
– načrtovalec izdela dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta in poročila o vplivih na okolje po prevzemu
vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag;
– načrtovalec po potrebi dopolni analizo smernic, jo
konča ter priloži k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta in h gradivu za pridobitev mnenj;
– MOP DP zagotovi pregled predloga državnega lokacijskega načrta;
– MOP DP k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta pridobi stališče ministrstva, pristojnega za
promet;
– DARS zagotovi gradivo za pridobitev mnenj.
5. Pridobitev mnenj in okoljevarstvenega soglasja
– MOP DP od nosilcev urejanja prostora iz točke IV.1
tega programa priprave pridobi mnenja k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta;
– nosilci urejanja prostora dajo mnenje v 30 dneh po
prejemu vloge;
– MOP DP pošlje DARS mnenja nosilcev urejanja prostora in recenzijo, da načrtovalec izdela usklajen dopolnjen
predlog državnega lokacijskega načrta;
– MOP DP pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo
okolja, mnenja nosilcev urejanja prostora iz točke IV.5 tega
programa priprave, da na njihovi podlagi v roku treh mesecev od začetka postopka presoje vplivov na okolje po uradni
dolžnosti odloči o okoljevarstvenem soglasju.
6. Sprejetje državnega lokacijskega načrta
– po pridobljenem pravnomočnem okoljevarstvenem
soglasju minister, pristojen za prostor, v soglasju z ministrom,
pristojnim za promet, pošlje usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta Vladi Republike Slovenije v
sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila obeh prostorskih konferenc ter stališča do pripomb in predlogov z javne
razgrnitve;
– Vlada Republike Slovenije sprejme državni lokacijski
načrt z uredbo in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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VIII. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-08-63/2005-MM
Ljubljana, dne 12. septembra 2006
EVA 2005-2511-0241
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
Soglašam!
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

4264.

Program priprave sprememb in dopolnitev
lokacijskega načrta za avtocesto na odseku
Podtabor–Naklo za izpostavo avtocestne baze
Hrušica

Na podlagi drugega odstavka 27. člena in drugega odstavka 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejme minister za
okolje in prostor v soglasju z ministrom za promet

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
za avtocesto na odseku Podtabor–Naklo
za izpostavo avtocestne baze Hrušica
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
Junija 1996 je bila sprejeta Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Podtabor–Naklo (Uradni list
RS, št. 35/96 in 110/02 – ZUreP-1), februarja 2005 pa je
bila zaradi preureditve priključka Podtabor sprejeta Uredba
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu
za avtocesto na odseku Podtabor–Naklo (Uradni list RS,
št. 18/05), s katero sta se ukinili rampi na južni strani prvotne
hitre ceste (zdaj avtocesta) in nadomestili z novo rampo v
smeri Jesenice–Ljubelj.
Avtocestna baza Hrušica vzdržuje Karavanški predor
in avtocestni odsek Hrušica–Vrba. Na gorenjskem kraku
avtoceste sta edina nezgrajena odsek Vrba–Peračica, za
katerega se pridobiva gradbeno dovoljenje, in odsek avtoceste Peračica–Podtabor, ki je v gradnji. Ko bosta zgrajena,
bo treba postaviti izpostavo avtocestne baze Hrušica, ki bo
vzdrževala avtocesto od Vrbe do cestninske postaje Torovo.
Zdaj za odsek avtoceste Podtabor–Torovo skrbi avtocestna
baza Ljubljana.
Avtocestne baze so potrebne za vzdrževanje in obnavljanje avtocest. Omogočati morajo stalno prevoznost in
varnost ter vzdrževati vozišče, opremo, instalacije in naprave. Optimalna dolžina avtocestnega odseka, ki ga pokriva
avtocestna baza, je približno 50 km, saj mora biti očiščen
v dveh urah. Gradnja avtocestnih odsekov ter vzdrževalnih
avtocestnih baz in njihovih izpostav naj bi bila zaradi varnosti
in vzdrževanja avtocestnega sistema izvedena sočasno.
Ker sodi območje ukinjenih ramp priključka Podtabor
na ureditveno območje lokacijskega načrta za avtocesto na
odseku Podtabor–Naklo (v nadaljnjem besedilu: lokacijski
načrt) in ker je zaradi svoje lege primerno za zgraditev izpostave avtocestne baze Hrušica, je minister za promet z
dopisom št. 2644-3/2002/51-0032074 z dne 24. 1. 2006 dal
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pobudo za izdelavo sprememb in dopolnitev lokacijskega
načrta za avtocesto na odseku Podtabor–Naklo za izpostavo
avtocestne baze Hrušica na območju ukinjenega priključka
Podtabor. Pobuda ministra za promet je dokumentirana z
ureditveno situacijo v merilu 1: 1000 in s pregledno situacijo
v merilu 1: 5000. Navedeni situaciji je marca 2004 izdelal
Inženiring IBT Ljubljana, d. d.
Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, je z dopisom
št. 2644-3/2002/56-0032074 z dne 5. 4. 2006 in skladno
z odločbo Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za
okolje (dopis št. 35409-76/2006 z dne 3. 4. 2006), iz katere
izhaja, da ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje,
dopolnilo pobudo in navedlo, da v okviru avtocestne baze
ni predvidenih posegov, za katere je predpisana presoja
vplivov na okolje, ter predlagalo skrajšani postopek, kakor
to določa 34. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem
besedilu: Zakon o urejanju prostora). V dopolnitvi pobude je
navedeno, da so avtocestne baze nujno potrebne za vzdrževanje in obnavljanje avtocest, saj mora biti odsek očiščen
v dveh urah.
Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, je v dopolnitvi pobude z dopisom št. 2644-3/2002/60-0032074 z dne
28. 7. 2006 poslalo Ministrstvu za okolje in prostor gradivo
»Izpostava avtocestne baze Hrušica, Preveritev in primerjava možnih lokacij umestitve v prostor, izpostave AC-baze
Hrušica – Utemeljitev izbrane lokacije«, ki ga je v juniju
2006 izdelalo podjetje Domplan, d. d., Kranj (v nadaljnjem
besedilu: utemeljitev izbrane lokacije). V zaključku gradiva
je navedeno, da se je v postopku medsebojnega primerjanja
treh predlaganih variant umestitve izpostave avtocestne baze
Hrušica v prostor izkazalo, da je z vidika prometno-tehnične
rešitve oziroma funkcionalne povezave edina možna lokacija
v območju avtocestnega priključka Podtabor, ter da je navedena lokacija tudi najsprejemljivejša z vidika prostorskih in
varstvenih kriterijev ter kriterijev komunalne opremljenosti in
časovne izvedbe.
V skladu z določbami Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06
– ZMetD in 66/06 – odl. US) je Ministrstvo za okolje in prostor
z odločbo št. 35409-76/2006 z dne 3. 4. 2006 ugotovilo, da
v postopku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega
načrta ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje.
V obrazložitvi odločbe iz prejšnjega odstavka je navedeno:
– da za prostorsko ureditev ni treba izvesti presoje vplivov na okolje, ker se z njo ne bodo načrtovali okoljski posegi,
za katere je treba izvesti tako presojo,
– da načrtovana prostorska ureditev ne leži na varovanih območjih ali posebnem varstvenem območju ter ne more
pomembno vplivati na ta območja.
Ker je avtocestna baza nujno potrebna za vzdrževanje
in obnavljanje avtocest, ker je z vidika prometno-tehnične rešitve oziroma funkcionalne povezave edina možna lokacija v
območju avtocestnega priključka Podtabor in ker v postopku
priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta ni treba
izvesti celovite presoje vplivov na okolje, hkrati pa se skladno
z drugim odstavkom 34. člena Zakona o urejanju prostora
spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta nanašajo na
prostorsko načrtovanje posamičnih objektov, za katere ni
predpisana obveznost presoje vplivov na okolje, in ne vpliva
bistveno na kulturno dediščino ter na rabo sosednjih zemljišč
ali objektov, se spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta
pripravijo in sprejmejo po skrajšanem postopku.
Pobuda je utemeljena v:
– Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
(Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03 in 68/05),
– Resoluciji o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/04).
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II. Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje
Predmet izdelave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Podtabor–Naklo za izpostavo avtocestne baze Hrušica (v nadaljnjem besedilu:
spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta) je prostorska
ureditev znotraj območja lokacijskega načrta, vezana na
gradnjo izpostave avtocestne baze, ki zajema upravni stavbi,
skladišča, silose, delavnico, avtopralnico, ploščad za pranje
vozil, garaže, nadstrešnice, parkirišče osebnih vozil, čistilno
napravo, asfaltni plato, dovozne ceste in komunalno ureditev
območja.
Načrtovana prostorska ureditev zadeva območje občine
Naklo.
III. Nosilci nalog in njihove obveznosti pri financiranju
priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
Pripravljavec sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
Dunajska cesta 21, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec), ki zagotovi sredstva za izdelavo recenzije sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta ter recenzije drugih
morebiti potrebnih dokumentov.
Investitor načrtovane prostorske ureditve je Republika
Slovenija, ki jo kot izvajalka naročila za opravljanje nalog v
zvezi z gradnjo cest zastopa Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje (v nadaljnjem
besedilu: DARS).
Naročnik strokovnih podlag ter sprememb in dopolnitev
lokacijskega načrta je DARS, ki zagotovi vsa sredstva za
izdelavo strokovnih in geodetskih podlag iz VI. točke tega
programa priprave.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
(v nadaljnjem besedilu: načrtovalec), ki ga DARS izbere po
predpisih o oddaji javnega naročila, mora izpolnjevati pogoje,
določene v Zakonu o urejanju prostora.
IV. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora so državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki v postopku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta v
skladu z Zakonom o urejanju prostora odločajo ali soodločajo
o zadevah urejanja prostora.
Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci
javnih pooblastil, za katere se med pripravo sprememb in
dopolnitev lokacijskega načrta izkaže, da rešitve posegajo
na njihovo delovno področje.
IV.1 Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave
sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta sodelujejo pri
dajanju smernic za načrtovanje (pogojev in usmeritev), strokovnih in geodetskih podlag urejanja prostora in mnenj k
predlogu sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta, so:
1. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna
policijska uprava,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Gorenjska,
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije
za zaščito in reševanje,
5. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije
za ceste,
6. Ministrstvo za promet, Uprava Republike Slovenije
za civilno letalstvo,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje, Urad za okolje,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami,

Uradni list Republike Slovenije
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike
Slovenije za okolje, Urad za meteorologijo,
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo,
12. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
13. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
14. Zavod za ribištvo Slovenije,
15. Zavod za gozdove Slovenije,
16. ELES, d. o. o., Ljubljana,
17. Elektro Gorenjska, d. d., Kranj,
18. Geoplin plinovodi, d. o. o., Ljubljana,
19. občina Naklo in njene gospodarske javne službe.
Ministrstvu, pristojnemu za kulturo, pripravljavec predloži vloge za pridobitev smernic za načrtovanje (pogojev in
usmeritev), strokovnih podlag urejanja prostora in mnenj k
dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev lokacijskega
načrta v vednost z vsemi prilogami.
IV.2 Organizacije oziroma nosilci javnih pooblastil, ki
morajo v postopku priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta sodelovati le s predložitvijo podatkov o lastnem
omrežju, so:
1. Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana,
2. Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o.,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za vode.
V. Način pridobitve strokovnih rešitev
Ker iz gradiva »Izpostava avtocestne baze Hrušica«, ki
ga je v juniju 2006 izdelalo podjetje Domplan, d. d., izhaja, da
je s prometno-tehničnega vidika oziroma glede funkcionalne
povezave edina možna lokacija na območju avtocestnega
priključka Podtabor, se strokovna rešitev prostorske ureditve
v postopku priprave državnega lokacijskega načrta ne določi
s primerjavo več variantnih rešitev.
Na podlagi analize prostora, pridobljenih smernic in
njihove analize, na podlagi analiz stanja, teženj in razvojnih
možnosti v prostoru ter študije ranljivosti načrtovalec potrdi
in utemelji predlagano prostorsko ureditev.
Načrtovalec lahko predlaga optimizacijo predlagane
prostorske ureditve.
Pripravljavec, ministrstvo, pristojno za promet, in DARS
potrdijo predlog načrtovalca, za katerega izdelovalec strokovnih podlag v primerni natančnosti izdela celovito urbanistično,
krajinsko in arhitekturno ter gradbeno tehnično strokovno
rešitev.
VI. Seznam potrebnih strokovnih in geodetskih podlag
in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag ter sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta je treba upoštevati vse predhodno
izdelane strokovne podlage in vse drugo gradivo, pomembno
za izdelavo naloge.
V postopku izdelave predloga sprememb in dopolnitev
lokacijskega načrta se izdelajo naslednje strokovne in geodetske podlage:
– analiza stanja in teženj v prostoru: analiza fizičnih
lastnosti in pravnega stanja prostora, problemov, ki izhajajo
iz dosedanjega prostorskega razvoja;
– analiza razvojnih možnosti v prostoru: ugotovitev novih razvojnih potreb, teženj in različnih pobud na obravnavanem območju, analiza možnosti glede načrtovanja prostorske
ureditve;
– študija ranljivosti prostora: analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora,
vrednotenje in priprava predlogov strokovnih rešitev;
– geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04);
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– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana tako, da vključuje vse funkcionalne, urbanistične,
krajinske, arhitekturne ter okoljevarstvene rešitve in ureditve
z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova posameznih elementov prostorske
ureditve, izdelana kot posamezni načrti, ki vključuje vse
funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne ter okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznimi poročili in utemeljitvami;
– idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi glede na
obstoječo (ukinitev, preureditev obstoječih cest, poti ipd.);
– idejna zasnova novih ter zaščite, prestavitve ali ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih
infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno
rabo naravnih dobrin, za omilitev vplivov na rastlinske in
živalske vrste ter njihove habitate, vključno z idejno zasnovo
ureditve morebitnih izravnalnih ukrepov;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih
vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale
iz smernic za načrtovanje (pogojev in usmeritev) nosilcev
urejanja prostora, po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi
z ukrepi med gradnjo;
– predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih
stvarnih pravic na nepremičninah.
VII. Postopek in roki za pripravo sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
VII.1 Postopek priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta se vodi v skladu z drugim odstavkom 34. člena
Zakona o urejanju prostora. Strokovne in geodetske podlage
iz VI. točke tega programa priprave ter spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta se v vseh fazah izdelajo v skladu
z Zakonom o urejanju prostora, Uredbo o prostorskem redu
Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih
načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS,
št. 86/04).
Po določbah tretjega odstavka 34. člena Zakona o urejanju prostora se pri skrajšanem postopku ne uporabljajo
določbe 6. in 8. točke prvega odstavka 27. člena Zakona o
urejanju prostora, določbe prvega odstavka 29. člena Zakona o urejanju prostora, ki se nanašajo na roke in prostorsko
konferenco iz 28. člena Zakona o urejanju prostora, določbe
30. člena ter določbe prvih odstavkov 31. in 33. člena Zakona
o urejanju prostora.
VII.2 Priprava predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta:
1. Pridobitev smernic za načrtovanje (pogojev in usmeritev):
– DARS zagotovi gradivo za pridobitev smernic za načrtovanje (pogojev in usmeritev) (lega prostorske ureditve v
širšem in ožjem prostoru s tehničnim poročilom);
– pripravljavec pridobi smernice za načrtovanje (pogoje in usmeritve) in strokovne podlage urejanja prostora
od nosilcev urejanja prostora iz točke IV.1 ter podatke od
organizacij oziroma nosilcev javnih pooblastil iz točke IV.2
tega programa priprave;
– nosilci urejanja prostora predložijo smernice za načrtovanje (pogoje in usmeritve) v 15 dneh po prejemu vloge;
nosilci urejanja prostora v tem roku pošljejo tudi strokovne
podlage urejanja prostora, s katerimi razpolagajo in ki se
nanašajo na območje oziroma so predmet načrtovanja;
– načrtovalec pregleda smernice za načrtovanje (pogoje in usmeritve) in strokovne podlage urejanja prostora ter
jih analizira.
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2. Izdelava predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta:
– DARS na podlagi smernic za načrtovanje (pogojev in
usmeritev) zagotovi izdelavo strokovnih in geodetskih podlag
iz VI. točke tega programa priprave;
– načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih in geodetskih podlag izdela predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta;
– pripravljavec zagotovi strokovni pregled/recenzijo
posameznih strokovnih podlag ter predloga sprememb in
dopolnitev lokacijskega načrta;
– pripravljavec seznani občino z javno razgrnitvijo predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta.
3. Javna razgrnitev in javne obravnave:
– minister, pristojen za prostor, s sklepom odredi javno
razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega
načrta na sedežu pripravljavca in v občini;
– javna razgrnitev traja najmanj 15 dni;
– pripravljavec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave, na kateri je omogočen vpogled
v predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta, ter o
načinu dajanja mnenj in pripomb z objavo v sredstvih javnega obveščanja oziroma na krajevno običajen način, in sicer
najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve;
– pripravljavec med javno razgrnitvijo organizira javno
obravnavo, ki mora biti v občini, na katero se nanaša načrtovana prostorska ureditev;
– pripravljavec v sodelovanju z občino med javno razgrnitvijo in javno obravnavo evidentira vse pisne in ustne pripombe ter predloge organov, organizacij in posameznikov;
– pripravljavec v sodelovanju z DARS, ministrstvom,
pristojnim za promet, in načrtovalcem prouči pripombe in
predloge;
– načrtovalec pripravi predlog stališč glede njihovega
upoštevanja;
– pripravljavec s pripombami in predlogi ter predlogom
stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih
delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, in pridobi njihovo predhodno mnenje;
– minister, pristojen za prostor, po predhodnem mnenju
ministra, pristojnega za promet, odloči o upoštevanju pripomb in predlogov ter z odločitvijo seznani občino.
4. Izdelava dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta:
– DARS zagotovi izdelavo potrebnih dopolnitev strokovnih podlag v skladu s sprejeto odločitvijo o upoštevanju
pripomb in predlogov;
– načrtovalec izdela dopolnjen predlog sprememb in
dopolnitev lokacijskega načrta po prevzemu vseh morebiti
dopolnjenih strokovnih podlag;
– načrtovalec po potrebi dopolni in zaključi analizo
smernic za načrtovanje (pogojev in usmeritev) ter jo priloži k
dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev lokacijskega
načrta in h gradivu za pridobitev mnenj;
– pripravljavec zagotovi pregled predloga sprememb in
dopolnitev lokacijskega načrta;
– pripravljavec k dopolnjenemu predlogu sprememb in
dopolnitev lokacijskega načrta pridobi stališče ministrstva,
pristojnega za promet;
– DARS zagotovi gradivo za pridobitev mnenj.
5. Pridobitev mnenj:
– pripravljavec pridobi mnenja k dopolnjenemu predlogu
sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta s strani nosilcev
urejanja prostora iz točke IV.1 tega programa priprave;
– nosilci urejanja prostora izdajo mnenje v 15 dneh po
prejemu vloge;
– pripravljavec med pridobivanjem mnenj zagotovi pregled dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta;
– pripravljavec predloži DARS mnenja nosilcev urejanja
prostora in recenzijo zato, da načrtovalec izdela usklajen
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dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta.
6. Sprejetje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta:
– minister, pristojen za prostor, v soglasju z ministrom,
pristojnim za promet, predloži usklajen dopolnjen predlog
sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta Vladi Republike
Slovenije v sprejetje; sestavni del gradiva so stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve;
– Vlada Republike Slovenije sprejme spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta z uredbo in jo objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
VIII. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 55008-3/2006-AnK
Ljubljana, dne 12. septembra 2006
EVA 2006-2511-0184
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
Soglašam!
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

4265.

Soglasje k ustanovitvenemu aktu FUNDACIJE
ŠTUDENTSKI TOLAR, USTANOVE
ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V
LJUBLJANI

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na podlagi drugega odstavka 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni
list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja, da
je z odločbo št. 01704-27/2005/9 z dne 11. 8. 2006 izdalo

SOGLASJE
k ustanovitvenemu aktu FUNDACIJE
ŠTUDENTSKI TOLAR, USTANOVE ŠTUDENTSKE
ORGANIZACIJE UNIVERZE
V LJUBLJANI
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, je z odločbo št. 01704-27/2005/9 z dne 11. 8.
2006 izdalo soglasje k ustanovitvenemu aktu FUNDACIJE
ŠTUDENTSKI TOLAR, USTANOVE ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI, s katerim je ustanovitelj
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Kersnikova 4,
1000 Ljubljana, ustanovil ustanovo z imenom FUNDACIJA
ŠTUDENTSKI TOLAR, USTANOVA ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI, s sedežem v Ljubljani,
Kersnikova 4, o čemer je notar Boris Lepša, Slovenska cesta
55 c, 1000 Ljubljana, izdal notarski zapis št. SV 334/04 z dne
5. 3. 2004.
Št. 01704-27/2006/10
Ljubljana, dne 11. avgusta 2006
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
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BANKA SLOVENIJE
4266.

Navodilo o pošiljanju mesečnih poročil o
knjigovodskem stanju računov

Na podlagi 10. točke Sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 64/05
in 45/06) in tretjega odstavka 13. člena v povezavi s tretjim
odstavkom 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list
RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja guverner
Banke Slovenije

NAVODILO
o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovodskem
stanju računov
1. To navodilo določa: vsebino, način izpolnjevanja, obliko in način pošiljanja ter kontrolo podatkov o knjigovodskem
stanju računov.
I. Vsebina podatkov
2. Obveznik poročanja pošilja mesečno poročilo o knjigovodskem stanju računov na predpisanem obrazcu 01, ki
je priloga št. 1 teh navodil. Obrazec 01 je sestavljen iz štirih
skupin podatkov, in sicer:
1) Prva skupina z identifikacijskimi podatki vsebuje:
(1) matično številko obveznika,
(2) ime obveznika,
(3) oznako obrazca,
(4) vrsto podatkov,
(5) leto in
(6) mesec, za katerega obveznik sporoča podatke.
2) Druga skupina s podatki o prometu in stanju računov
vsebuje:
(7) oznako računa,
(8) kratko ime računa,
(9) promet v breme,
(10) promet v dobro,
(11) saldo.
3) Tretja skupina s podatki o rekapitulaciji računovodskih razredov vsebuje:
(12) oznako razreda,
(13) kratko ime razreda,
(14) promet razreda v breme,
(15) promet razreda v dobro,
(16) saldo razreda,
(17) seštevek prometa in salda vseh razredov.
4) Četrta skupina vsebuje:
(18) ime, priimek in telefonsko številko osebe, ki je
sestavila obrazec,
(19) ime, priimek in telefonsko številko osebe, ki je
kontrolirala podatke,
(20) ime, priimek in telefonsko številko osebe, ki je
odgovorna za podatke.
II. Način izpolnjevanja obrazca
3. Obveznik izpolni obrazec tako, da pod ustrezno zaporedno številko vpiše naslednje podatke:
(1) matično številko, ki jo ob vpisu v sodni register določi
Zavod Republike Slovenije za statistiko;
(2) ime pravne osebe, kot je vpisana v sodni register in
sedež pravne osebe;
(3) oznako obrazca: 01;
(4) znak 1, ko obveznik pošilja redno mesečno poročilo,
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znak 2, ko obveznik sestavlja periodični oziroma zaključni račun in je to poročilo sestavljeno po zaključnih knjiženjih;
znak 3, ko obveznik s poslovno enoto s sedežem v tujini
pošilja skupno mesečno poročilo,
znak 4, ko obveznik s poslovno enoto s sedežem v tujini
sestavlja skupno poročilo po zaključnih knjiženjih;
znak 5, ko obveznik pošilja zaključno poročilo v primeru
spremembe statusa ali likvidacije;
(5) leto, na katero se poročilo nanaša;
(6) mesec, za katerega je sestavljeno poročilo;
(7) do (11) podatke o računih (oznako računa, kratko
ime, računa, promet računa v breme in v dobro, saldo), ki jih
uporablja obveznik v svojem knjigovodstvu;
Saldo računa ima pozitivni predznak (+) oziroma je brez
predznaka v primeru, da je promet v breme večji od prometa
v dobro. V nasprotnem primeru ima saldo računa negativni
predznak (-).
Obveznik sporoča promet in stanje računov iz svojega
knjigovodstva po zadnjem nivoju računov, ki so predpisani
v kontnem okviru za banke in hranilnice. To pomeni, da
obveznik praviloma sporoča stanje in promet analitičnih,
štirištevilčnih računov. V primeru, da kontni plan za banke ni
razčlenjen na analitične račune, pa sporoča stanje in promet
sintetičnih, trištevilčnih računov.
(12) oznako razreda od 0 do 9;
(13) kratko ime razreda iz kontnega okvira za banke in
hranilnice;
(14) skupni promet v breme po posameznih razredih;
(15) skupni promet v dobro po posameznih razredih;
(16) saldo prometa razreda;
V primeru, da je skupni promet v breme večji od skupnega prometa v dobro, je saldo razreda s pozitivnim predznakom (+), oziroma je brez predznaka.
V primeru, da je skupni promet v dobro večji od prometa
v breme, je saldo razreda z negativnim predznakom (-).
(17) seštevki prometa v dobro, prometa v breme in
salda za vse razrede.
Zneske prometa v breme, v dobro in saldo vpisuje obveznik v tisočih eurov.
III. Oblika in način pošiljanja podatkov
4. Obveznik pošilja podatke na predpisanem obrazcu, ki
je priloga št. 1 teh navodil, na naslednje načine:
1) Po BSNET-u
Po BSNET-u so dolžne pošiljati poročila banke, hranilnice in podružnice, ki so vključene v BSNET (lokalno omrežje
med Banko Slovenije in poslovnimi bankami in nekaterimi
hranilnicami).
– Naslov za posredovanje mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov bank, hranilnic in podružnic
Country (C)
=
SI
Administrative_domain (A) =
MAIL
Private_domain (P)
=
BSLO
Organization (O)
=
BS
Organization_unit (OU1) =
APPSRVR
Surname (S)
=
KNB
– “SUBJECT” v elektronskem sporočilu se navede
v obliki:
KNBNNNNNNNLLLLMMPOBR01
kjer je:
KNB
Konstanten tekst (oznaka aplikacije
v BS)
NNNNNNN 7 mestna šifra banke iz registra poslovnih
subjektov v RS
LLLL
Leto na katerega se nanaša poročilo
MM
Mesec, na katerega se nanaša poročilo
P
Oznaka vrste podatkov
1 – redno mesečno poročilo

Št.
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2 – zaključno poročilo
3 – redno skupno poročilo (samo za
Novo LB)
4 – zaključno skupno poročilo (samo za
Novo LB)
5 – zaključno poročilo ob spremembi statusa in stečaju/likvidaciji
Konstanten tekst (oznaka obrazca).

2) Po Internet mail-u
Obveznik, ki ni vključen v BSNET, lahko v dogovoru z
Banko Slovenije posreduje podatke o knjigovodskem stanju
računov prek Internet mail-a, za to pa potrebuje programsko
opremo za enkripcijo in digitalni podpis (PGP). Podrobnosti
prenosa ter izmenjava ključev obveznik uskladi s predstavnikom oddelka Informacijska tehnologija Banke Slovenije.
3) Ostali načini posredovanja poročila
3a) Na disketi
Podatki poslani na PC-disketi z IBM kompatibilnimi
osebnimi računalniki morajo zadostiti naslednjim zahtevam:
– velikost diskete 3.5¨ (750 KB ali 1,44 MB),
– zapis v ASCII kodi.
3b) Obrazec na papirju
Obveznik, ki pošilja podatke na obrazcu v papirni obliki,
vpiše identifikacijske podatke (t.j. podatke od (1) do (06))
samo na prvi strani obrazca. Na nadaljnjih straneh vpisuje
podatke o stanju in prometu na računih (t.j. podatke od (7)
do (11)) in zaporedno številko strani obrazca.
Obrazec mora biti na strani Rekapitulacija po razredih
(tretja in četrta skupina podatkov) podatki od (12) do (20)
opremljen z žigom obveznika.
5. Pri prenosu podatkov v elektronski obliki (način pod
1, 2 in 3a) mora zapis vsebovati podatke od (1) do (8). Opis
zapisa v COBOL-skem formatu je naslednji:
Naziv polja
(1) matična številka
(2) oznaka obrazca
(3) vrsta podatkov
(4) leto (LLLL)
(5) mesec (MM)
(6) oznaka računa
(7) promet v breme
(8) promet v dobro

format
9 (7)
9 (2)
9 (1)
9 (4)
9 (2)
X (4)
9 (15)
9 (15)

vrednost
01
1 do 5

Dolžina zapisa je 50 znakov.
6. Obveznik, ki pošilja podatke v elektronski obliki, Banki
Slovenije obvezno pošlje tudi računalniški izpis (papir) Poročila
o knjigovodskem stanju računov – rekapitulacija po razredih
(tretja skupina podatkov). Izpis mora biti opremljen z imenom
osebe: ki je poročilo sestavila, ki je kontrolirala podatke, odgovorne osebe in njihovimi telefonskimi številkami (četrta skupina
podatkov) ter žigom.
7. Diskete, na katerih obveznik pošilja podatke, bodo po
končani obdelavi podatkov vrnjene obvezniku. Zato je potrebno
na disketo čitljivo napisati:
– naziv, naslov in matično številko obveznika,
– število zapisov.
IV. Kontrola podatkov
8. Obveznik mora pred posredovanjem podatkov Banki
Slovenije opraviti formalno, računsko in vsebinsko kontrolo
vseh podatkov, vpisanih v obrazec.
Formalna kontrola zajema preverjanje obveznih podatkov,
vpisanih v obrazec pod zaporednimi številkami od (1) do (17).
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Računska kontrola zajema:
– matematično pravilnost seštevka za razred in za vse
razrede skupaj,
– logične primerjave razlike prometa v breme in v dobro s
saldom pri posameznih računih,
– enakost seštevka aktive in pasive v vseh stolpcih druge
skupine podatkov s podatki v tretji skupini (rekapitulaciji).
Vsebinska kontrola zajema:
– pravilnost vpisanih podatkov,
– popolnost vpisa vseh računov, ki jih uporablja obveznik
v svojem knjigovodstvu,
– popolnost zajetja podatkov vseh organizacijskih enot v
sestavi obveznika.

knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic in veljavnim kontnim
okvirom za banke in hranilnice.
Prvo poročilo po teh navodilih sestavi obveznik po stanju
na dan 31. 1. 2007, ki ga pošlje Banki Slovenije v predpisanem
roku.
10. Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati Navodilo
o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov
(Uradni list RS, št. 43/04).
11. To navodilo začne veljati 1. januarja 2007.

Ljubljana, dne 4. septembra 2006
Guverner
Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

9. Obveznik sestavlja mesečno poročilo o knjigovodskem
stanju računov, v skladu s tem navodilom, Sklepom o poslovnih

Priloga št. 1: Obrazec 01
POROČILO O KNJIGOVODSKEM STANJU RAČUNOV
3 Oznaka obrazca
4 Vrsta podatkov
5 Leto
6 Mesec

1 Matična številka obveznika
2 Ime obveznika

Oznaka računa
7

Kratko ime računa
8

Promet v breme
9

01

v tisoč EUR
Saldo
11

Promet v dobro
10

POROČILO O KNJIGOVODSKEM STANJU RAČUNOV
(REKAPITULACIJA PO RAZREDIH)
3 Oznaka obrazca
4 Vrsta podatkov
5 Leto
6 Mesec

1 Matična številka obveznika
2 Ime obveznika

Oznaka računa
12
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SKUPAJ

Kratko ime računa
13
Opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva, zaloge
in druga sredstva
Finančna sredstva in obračunska sredstva
Tekoče obveznosti
Sredstva in naložbe v tuji valuti
Kratkoročne naložbe
Dolgoročne naložbe
Odhodki in prihodki
Dolgovi v tuji valuti
Kratkoročni dolgovi
Dolgoročni dolgovi in kapital

Promet v breme
14

0

01

v tisoč EUR
Saldo
16

Promet v dobro
15

0

0
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Št.

18 Sestavil
Ime in priimek:
19 Kontroliral
Ime in priimek:
20 Odgovorna oseba
Ime in priimek:
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telefon:
telefon:

Sklep o imenovanju državnih tožilcev na
položaj svetnikov

Na podlagi petega odstavka 23. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 50/06) je Državnotožilski
svet sprejel

SKLEP
o imenovanju državnih tožilcev na položaj
svetnikov
– Primož Trebežnik, višji državni tožilec na Zunanjem
oddelku Vrhovnega državnega tožilstva RS, se imenuje na
položaj višjega državnega tožilca svetnika.
– Alja Kramberger Kirbiš, okrožna državna tožilka na
Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru, se imenuje na
položaj okrožne državne tožilke svetnice.
Št. Dt 5/2006, Dt 7/2006
Ljubljana, dne 11. septembra 2006
Barbara Brezigar l.r.
generalna državna tožilka RS

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4268.
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Aneks k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe
zavarovalstva Slovenije

Na podlagi Kolektivne pogodbe za zavarovalstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 60/98)
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za storitve
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za zavarovalstvo
Slovensko zavarovalno združenje
kot predstavnik delodajalcev
in
Sindikat finančnih organizacij Slovenije
kot predstavnik delojemalcev
sklepata

ANEKS
k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe
zavarovalstva Slovenije
1. člen
Podpisniki kolektivne pogodbe dejavnosti zavarovalstva
določamo s tem aneksom rast osnovnih plač v letu 2006 za

delavce, zaposlene pri delodajalcih, za katere se uporablja
kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije.
2. člen
Izhodiščne plače, izplačane po kolektivni pogodbi zavarovalstva, se s 1. 8. 2006 povečajo za 2,0%.
Dodatno se oblikuje 0,2% od mase za osnovne plače
za izvajanje nagrajevanja delavcev.
3. člen
Zneska uskladitve za leto 2004 in 2005, določena v
Aneksu h KP za zavarovalstvo Slovenije (Uradni list RS,
št. 6/05 in 83/05), ki znašata skupaj 14.350,00 tolarjev, se
nadalje mesečno izplačujeta do izteka veljavnosti aneksa.
4. člen
Podpisniki se strinjamo, da se neto plača za september
2006 in dalje prikaže v valutah SIT in EUR, upoštevajoč
uradni menjalni tečaj.
5. člen
Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se na osnovi
produktivnosti dela lahko dogovorita za višje usklajevanje
plač, kot je določeno v 2. členu tega aneksa.
6. člen
V primeru spora se uporabljajo določbe te kolektivne
pogodbe.
7. člen
Aneks začne veljati z dnem podpisa in se uporablja do
31. 12. 2007. Aneks se objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 12. septembra 2006
Podpisniki:
Predstavnik delojemalcev:
Sindikat finančnih organizacij Slovenije
Sekretar
Drago Ščernjavič l.r.
Predstavniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za zavarovalstvo
mag. Miro Kaluža l.r.
Slovensko zavarovalno združenje
mag. Miro Kaluža l.r.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
12. 9. 2006 izdalo potrdilo št. 02047-3/2004/6 o tem, da je
Aneks k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe zavarovalstva
Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi
25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS,
št. 43/06) pod zap. št. 14.
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OBČINE

BELTINCI
4269.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Beltinci

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPBS 2) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03 in 46/06)
je Občinski svet Občine Beltinci na 30. redni seji, ki je bila
21. 9. 2006, sprejel naslednji

SKLEP

jejo:

I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Beltinci se imenu-

1. predsednik komisije:
Karel Makovecki, univ. dipl. pravnik, Mladinska ul. 2/c,
9231 Beltinci
namestnica predsednika komisije:
Valerija Mes Forjan, univ. dipl. pravnica, Pot ob Črncu 5,
9231 Beltinci
2. prvi član komisije:
Karel Krajcar, st. Panonska ul. 46, 9231 Beltinci
namestnica prvega člana komisije:
Vida Gjerek, Cvetno naselje 4, 9231 Beltinci
3. drugi član komisije:
Drago Jerebic, Lipovci 67, 9231 Beltinci
namestnik drugega člana komisije:
Slavko Ficko, Dokležovje, Murska ul. 16, 9231 Beltinci
4. tretji član komisije:
Avgust Farkaš, Ravenska c. 28/b, 9231 Beltinci
namestnica tretjega člana komisije:
Alenka Jerebic, Bratonci 82, 9231 Beltinci.
II.
Mandatna doba članov Občinske volilne komisije Občine Beltinci traja štiri leta.
III.
Sedež Občinske volilne komisije Občine Beltinci je v
upravni zgradbi Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2006-30-487/III
Beltinci, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

BLED
4270.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Bled

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94, 17/97) in 16. člena Statuta Občine Bled
(Uradni list RS, št. 119/03 in 84/06) je Občinski svet Občine
Bled na nadaljevanju 29. redne seje dne 21. 9. 2006 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Bled
I.
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Bled.
II.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca
v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
III.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
člane občinskega sveta, katerim listam so pripadli mandati
za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve
stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni
glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme
preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila
občinskemu svetu in računskemu sodišču.
IV.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev za dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena še do povrnitve
stroškov v višini 20 tolarjev za dobljeni glas na ponovnem
glasovanju.
V.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Bled v roku 30 dni po predložitvi poročila o vseh zbranih in
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, občinskemu svetu
in računskemu sodišču.
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VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 041-0005/2006
Bled, dne 21. septembra 2006

Št.

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Gorje
I.
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gorje.
II.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca
v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
III.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
člane občinskega sveta, katerim listam so pripadli mandati
za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve
stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni
glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme
preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila
občinskemu svetu in računskemu sodišču.
IV.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev za dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena še do povrnitve
stroškov v višini 20 tolarjev za dobljeni glas na ponovnem
glasovanju.
V.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Bled v roku 30 dni po predložitvi poročila o vseh zbranih in
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo, občinskemu svetu
in računskemu sodišču.
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Št. 041-0006/2006
Bled, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

BREŽICE

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Gorje

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94, 17/97) in 16. člena Statuta Občine Bled
(Uradni list RS, št. 119/03 in 84/06) je Občinski svet Občine
Bled na nadaljevanju 29. redne seje dne 21. 9. 2006 sprejel
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VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.
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Program priprave za spremembe in dopolnitve
ureditvenega načrta ob Cesti svobode – jug v
Brežicah (SDUN)

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) in 30. člena Statuta
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in naslednji) je
župan Občine Brežice dne 6. 9. 2006 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta
ob Cesti svobode – jug v Brežicah (SDUN)
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo SDUN
Ocena stanja
Osnovni ureditveni načrt Cesta svobode jug – v Brežicah je bil sprejet v letu 1996 in objavljen v Uradnem listu
RS, št. 70/96. Leta 2002 je bil sprejet program priprave za
spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta s ciljem, da
se omogoči gradnja večjih trgovskih centrov. V letu 2004
so sprejete spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem
načrtu Ob cesti svobode jug – v Brežicah – na območju prostorske enote Marof – Kare II (Uradni list RS, št. 121/04) za
namen gradnje trgovskega centra.
Lokacija, predvidena za gradnjo trgovskega centra, je
v naravi nepozidani travnik, ki na južni in zahodni strani meji
na individualno stanovanjsko gradnjo, na severu na poslovni
objekt višjih gabaritov in na vzhodu na vzhodno obvoznico
mesta – Cesto svobode.
Razlogi za pripravo SDUN
V dokumentu zadnje spremembe osnovnega ureditvenega načrta so bile natančno (brez toleranc) zapisane dimenzije ter materiali in način oblikovanja fasad predvidenega
objekta trgovskega centra. V nadaljnjih fazah projektiranja
je ugotovljeno, da dejanske dimenzije objekta imajo manjša
odstopanja (do ca. 3.00 m) od dimenzij, ki so zapisane v
veljavnem odloku, kar predstavlja neusklajenost s prostorsko izvedbenim aktom. Oblikovanje fasad tovrstnih trgovskih
objektov (LIDL) je enotno in prepoznavno za vse objekte v
širši regiji in ni usklajeno s pogoji zapisanimi v veljavnem
odloku. Po predhodni urbanistični preverbi prostora je ugotovljeno, da je predlagano oblikovanje objekta sprejemljivo v
prostoru, zato je bila sprejeta pobuda za izvedbo postopka
ponovne spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta.
Pravna podlaga SDUN
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02,
8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1),
– Dolgoročni in srednjeročni plan Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88 in Uradni
list RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98,
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10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/ 03,
58/03, 99/04, 104/04, 123/04).
SDUN se izvedejo skladno z ostalo veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti.
2. člen
Predmet in programska izhodišča za pripravo SDUN
Predmet
Zaradi navedenega v 1. členu tega programa priprave je
predmet SDUN določitev novih gabaritov in drugih oblikovnih
pogojev objekta trgovskega centra s tolerancami. Posledica
tega so manjše spremembe v grafičnem in tekstualnem delu
veljavnega dokumenta.
Programska izhodišča
Pri predlaganih spremembah in dopolnitvah veljavnega
dokumenta se ne menja program znotraj območja urejanja, ki
je poslovno trgovskega značaja z zunanjo ureditvijo parkirišč
in zelenic ter peš poti.
Predlagajo se spremembe in dopolnitve obstoječega
dokumenta glede meril in pogojev za:
– določitev horizontalnih gabaritov trgovskega objekta
»A« z možnostjo postavitve nadstrešnic – razlika v velikosti
objekta se opredeli v tolerancah,
– določitev vertikalnih gabaritov objekta – popravijo se
tolerance glede vertikalnih gabaritov, tako da se omogoči
postavitev reklamne table trgovskega centra,
– določitev oblikovnih pogojev fasad objekta – spremenijo se določila glede oblikovanja fasad objekta v pogledu
materiala in barve.
Zaradi spremenjenih dimenzij objekta in njegovih toleranc se preveri ustreznost števila predvidenih parkirnih
prostorov.
3. člen
Območje SDUN
Območje ureditvenega načrta ostane nespremenjeno.
Spremembe se nanašajo na lokacijo objekta »A« in sicer na
naslednje parc. št.: k.o. Trnje: 1/2, 1/7, 1/8, 1/90, 2/2.
4. člen
Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave SDUN veljajo tiste smernice za
načrtovanje, ki so že pridobljene na obstoječo veljavno spremembo osnovnega ureditvenega načrta (Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrta ob Cesti
svobode jug – v Brežicah, Uradni list RS, št. 121/04) in ni
potrebno pridobiti novih smernic iz naslednjih razlogov:
– s spremembami se ne spreminja osnovnega koncepta
ureditve,
– spremembe in dopolnitve se nanašajo le na manjše
popravke obstoječega veljavnega odloka glede oblikovanja
fasad in dimenzij objekta,
– s temi spremembami se ne posega v obstoječa območja in varstvene pasove prometne, komunalne, energetske,
telekomunikacijske in ostale javne gospodarske infrastrukture,
– prav tako območje sprememb in dopolnitev se ne nahaja v območju naravnih vrednot ali kulturne dediščine.
Kolikor se v postopku priprave SDUN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja od posameznih nosilcev
urejanja prostora ali drugih organov in organizacij, se le-ta
pridobijo v postopku. V tem primeru nosilci urejanja prostora
morajo v skladu s tretjim odstavkom 34. člena ZureP-1 podati
smernice za načrtovanje in mnenja k dopolnjenemu predlogu
v 15 dneh od podane zahteve.
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5. člen
Strokovne podlage za načrtovane prostorske ureditve in
način pridobitve geodetskih podlag
Strokovne podlage
Za namen izdelave SDUN se uporabijo obstoječe strokovne podlage narejene za osnovni UN in njegovo dopolnitev
v letu 2004.
Geodetske podlage
Geodetske podlage za obravnavano območje pred pričetkom priprave SDUN zagotovi naročnik tega dokumenta.
6. člen
Rok za pripravo SDUN
SDUN se pripravijo po skrajšanem postopku, na osnovi
34. člena ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in
58/03 – ZZK-1) iz razloga, ker:
– se ne spreminja osnovna in podrobnejša namenska
raba prostora, ki je določena s prostorskim planom,
– se ne spreminja osnovnega koncepta ureditve območja po obstoječem dokumentu sprejetem v letu 2004,
– se obravnavajo le manjše spremembe predvsem v
tekstualnem delu veljavnega odloka,
– predlagane spremembe ne vplivajo na kulturno dediščino in ne ogrožajo naravne vrednote, ker jih ni na obravnavanem območju, prav tako ne vplivajo na rabo sosednjih
zemljišč ali objektov.
Roki za izdelavo in sprejem SDUN:
– izdelava predloga za javno razgrnitev – september
2006,
– objava Sklepa o javni razgrnitvi – september 2006,
– izvedba javne razgrnitve in javne obravnave – september, oktober 2006,
– izdelava in sprejem stališč do pripomb – oktober
2006,
– izdelava dopolnjenega predloga – oktober, 2006,
– izdelava predloga za sprejem – oktober 2006,
– sprejem odloka o SDUN – november 2006,
– objava odloka o SDUN v Uradnem listu RS – november 2006.
Kolikor bo potrebno, se istočasno z izdelavo SDUN
pelje postopek CPVO.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem SDUN
Pripravljavec SDUN je Občina Brežice v sodelovanju z
izdelovalcem dokumenta.
Naročnik dokumenta in investitor je: LIDL, d.o.o.k.d. Pot
k sejmišču 26 a, 1000 Ljubljana.
Izdelovalec SDUN je: CRP, d.o.o., Finžgarjeva 1, 8250
Brežice.
Sredstva za izdelavo SDUN zagotovi naročnik.
8. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-8/2006
Brežice, dne 6. septembra 2006
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
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CELJE
4273.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
sprejetju zazidalnega načrta starega mestnega
jedra Celje – nadzidava poslovnega objekta
Gledališka 2

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1) ter 17. člena
Statuta Mestne Občine Celje (Uradni list RS, št. 45/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet Mestne
občine Celje na seji dne 19. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju
zazidalnega načrta starega mestnega jedra Celje
– nadzidava poslovnega objekta Gledališka 2
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o sprejetju zazidalnega načrta starega mestnega
jedra Celje, nadzidava poslovnega objekta Gledališka ul. 2.(v
nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve) po projektu
št. 221/2006, ki ga je izdelal Razvojni center PLANIRANJE
d.o.o. Celje. Le-ta vsebujejo:
– mejo in velikost ureditvenega območja sprememb in
dopolnitev ter seznam parcel
– urbanistični in arhitektonski pogoji za umestitev načrtovane ureditve v prostor
– prometna, komunalna, energetska in teleprenosna
infrastruktura
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih
dobrin
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji
in zahteve za izvajanje.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo s spremembami
in dopolnitvami)
S spremembami in dopolnitvami se predvidi prostorska
ureditev, ki omogoča v »kareju 4« starega mestnega jedra
Celja rekonstrukcijo (nadzidavo etaže in dozidavo osebnega
dvigala) poslovnega objekta Gledališka ul. 2.

črte:

3. člen
(sestavni deli sprememb in dopolnitev)
Besedilo odloka
1. Kartografski del, ki obsega naslednje grafične na-

1.1 Načrt namenske rabe prostora – izsek iz ZN SMJ
Celje 1: 1000
1.2 Načrt parcele 1: 500
1.3 Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor
1.3.1 Kotirana situacija nadzidave 1: 500
1.3.2 Situacija obstoječega stanja z mejo ureditvenega
območja 1: 500
1.3.3 Urbanistično arhitektonska zasnova in zasnova
prometne ureditve 1: 500
1.3.4 Situacija obstoječega stanja infrastrukture 1: 500
2. Priloge sprememb in dopolnitev so:
2.1 Povzetek za javnost
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2.2 Izvleček iz strateškega prostorskega akta
2.3 Obrazložitev sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta staro mestno jedro Celje, nadzidava poslovnega
objekta Gledališka ul. 2
2.4 Strokovne podlage
2.5 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
2.6 Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam
sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi
sprememb in dopolnitev
2.7 Spis postopka in sprejemanja akta.
II. MEJA IN VELIKOST UREDITVENEGA OBMOČJA
SPREMEMB IN DOPOLNITEV TER SEZNAM PARCEL
4. člen
(ureditveno območje)
V 2. členu Odloka o sprejetju ZN starega mestnega
jedra Celje (v nadaljnjem besedilu »Odlok«) se za zadnjim
odstavkom dodajo nove alineje:
»Izhodiščna točka opisa meje sprememb in dopolnitev
je severo zahodni vogal obravnavanega območja
(1) Opis meje topografsko
Smer neba

Opis

na severu

drevored katalp

na vzhodu

zahodni rob objekta Linhartova 5

na jugu

os dovoza na parkirišče

na zahodu

meja parcele 2058

(2) Seznam parcel in velikost površine obravnavanega
območja sprememb in dopolnitev
Predmet obravnave so deli zemljiških parcel št. 2058
in 2059, k.o. Celje, površina obravnavanega območja je
1754,0 m²«.

III. URBANISTIČNI IN ARHITEKTONSKI POGOJI ZA
UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

vek:

5. člen
(opis načrtovane rešitve)
V 3. členu »Odloka« se v četrti alineji doda nov odsta-

»Z nadzidavo poslovnega objekta Gledališka 2 se urbanistična ureditev kareja ne spreminja, namembnost objekta
ostaja nespremenjena – poslovna – z dodano etažo in dograjenim osebnim dvigalom se poveča uporabna (pisarniška)
površina objekta, ki omogoča gibalno oviranim osebam dostop do vseh etaž. Nova etaža oziroma nova višina objekta
nima vpliva (zaradi specifične lokacije izven ulične črte) na
sosednje objekte. Zaradi gradnje dvigala se zmanjša število
parkirnih mest za štiri.«.
6. člen
(pogoji za oblikovanje objekta)
V 4. členu »Odloka« se za zadnjim odstavkom dodajo
nove alineje:
»(1) Nova etaža s konkavno dvokapno streho in panoramsko dvigalo kot prizidek bodo dali obstoječemu objektu
nov značaj, zato je mogoče in zaželeno, da se vzporedno
z nadzidavo in gradnjo dvigala preoblikujejo tudi obstoječi
nadstreški objekta ob glavnem in stranskem vhodu in vhodu
v »optiko« v maniri nove arhitekture.
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(2) Nadzidava bo oblikovana kot transparenten kubus,
manjšega tlorisnega gabarita kot obstoječi objekt – stene
nadzidave bodo pomaknjene v notranjost za 1,30 m od
obstoječih fasadnih sten; tako nastala terasa bo zaključena
s transparentno ograjo. Streha bo dvokapna, konkavna (metuljasta) z napuščem, segajočim preko roba terase. Barve
novih delov objekta morajo biti usklajene z barvo obstoječega
objekta – pastelne – nianse rumene v kombinaciji z belo.
Barve fasade kasneje v sklopu vzdrževalnih del ni dovoljeno
spreminjati.«
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje)
»(3) Tlorisni gabarit nadzidave sledi obstoječemu
objektu s pomikom fasadne stene za 1,3 m v notranjost
objekta. Bruto površina nadzidave je 546 m². Višina obstoječega objekta je cca 11,0 metrov, nadzidava bo visoka
4,0 metre.«
IV. PROMETNA, KOMUNALNA, ENERGETSKA
IN TELEPRENOSNA INFRASTRUKTURA
7. člen
V 5. členu »Odloka« se dodajo nove alineje:
»(1) Pogoji za prometne ureditve: Objekt je prometno
dostopen s severne, zahodne in južne strani, na vseh straneh
so obstoječe parkirna mesta, peš dostopi so že izvedeni, nov
vhod bo realiziran na južni strani objekta.
(2) Vodovod: Oskrba objekta z vodo je možna preko
obstoječega priključka pod pogojem, da je rešeno odvodnjavanje odpadnih voda. V primeru povečane porabe odvzema
vode je priključek potrebno povečati na stroške investitorja.
Na mestu priključitve na javno vodovodno omrežje bo v normalnih razmerah zagotovljen pritisk 2-5 barov. Poraba vode
se odčitava preko skupnega vodomera za celoten objekt.
(3) Kanalizacija: Odpadne vode se speljejo preko obstoječega priključka v javno kanalizacijo. V primeru dotrajanosti kanalskega priključka se le ta obnovi na stroške
investitorja.
(4) Elektro omrežje: V nadaljnjem postopku mora investitor pridobiti projektne pogoje.
(5) Telefonsko omrežje: Priključek telefonskega omrežja
v objekt poteka na vzhodni strani predvidenega vetrolova.
Vse posege je potrebno izvajati v skladu s smernicami Telekoma Slovenije.
(6) Plinovodno omrežje:Objekt je že priključen na javno
plinovodno omrežje, ki poteka na vzhodni strani objekta.«.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJENJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH
DOBRIN
8. člen
Za 4. členom »Odloka« se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(varstvo kulturne dediščine in varovanje okolja)
(1) Varstvo kulturne dediščine: Obstoječi objekt, ki stoji v
zavarovanem območju naselbinske dediščine (staro mestno
jedro), nima lastnosti dediščine. Smernice za nadzidavo in
prizidek so vključene v pogoje oblikovanja objekta. Območje
obravnave se nahaja v zavarovanem arheološkem območju
Celje, ki je zaščiteno z odlokom o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov na območju občine Celje (Uradni
list LRS, št. 28/86), zato so na obravnavanem območju pred
vsemi posegi v zemeljske plasti obvezne predhodne zavarovalne arheološke raziskave.
(2) Varstvo narave: V območju obravnave ni naravnih
vrednot.
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(3) Varstvo okolja: Namembnost predvidene adaptacije
je poslovna. Širše območje obravnave je nestanovanjsko,
zato v času obratovanja ne bo vplivov, ki bi vplivali na poslabšanje kakovosti okolja. Varstvo zraka: Prezračevanje
vseh delov objekta se izvede naravno ali prisilno, pri čemer
je treba zagotoviti odvod dimnih plinov nad strehe ali terase
objektov. V času gradnje je potrebno gradnjo organizirati
časovno tako, da hrup ne bo motil delovnih prostorov v sosednjih objektih.
(4) Odvoz odpadkov je urejen v skladu z občinskim odlokom. Lokacije eventualno potrebnih novih posod za smeti
bodo ob obstoječi lokaciji posod za smeti.«.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
9. člen
Za 6. členom »Odloka« se doda nov 6.a člen:
»6.a člen
(požarna varnost)
Požarna varnost obstoječega objekta je urejena. Z
nadzidavo objekta obstoječe požarnovarnostne razmere ne
smejo biti zmanjšane.
Varen umik ljudi je možen na površine ob objektu.
Dostop do prometnih in delovnih površin za intervencijska vozila je možen po obstoječih asfaltiranih cestah in
parkirnih površinah oziroma morajo biti urejene skladno s
standardom SIST DIN 14090.
Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje so zagotovljeni
iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Upoštevati je potrebno Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje
in gašenje požarov – Uradni list RS, št. 30/91.
Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projektiranju in izvedbi objektov potrebno upoštevati takšne materiale in njih zaščite, ki so varni pred požarom in širjenjem
požara.«.
VII. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Za 8. členom »Odloka« se doda nov 8.a člen:
»8.a člen
(tolerance)
Dopustno je le zmanjšanje višine nadzidanega objekta
– manj kot 15,0 metrov višine merjeno od terena do kapi.«.
11. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti zazidalnega načrta)
Po končani predvideni izvedbi so dopustna samo investicijsko vzdrževalna dela. Eventualne spremembe barve
objekta so mogoče skladno z določili 8. člena »Odloka«.
12. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe za posamezna področja.
13. člen
(vpogled v izvedbeni prostorski akt)
Spremembe in dopolnitve so stalno na vpogled pri:
– Mestni občini Celje, Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske
zadeve
– Upravni enoti Celje.

Uradni list Republike Slovenije
14. člen
(uveljavitev)
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35005-0004/2006
Celje, dne 19. septembra 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
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(2) Sestavni del odloka sta tekstualni in grafični del
projekta.
1. Tekstualni del vsebuje:
– tekstualni del z opisom stanja in obrazložitvijo zasnove objektov in zunanjih površin, pogojev za urejanje komunalne, energetske in cestne infrastrukture, pogojev za
varstvo okolja, voda in požarnega varstva
– smernice in mnenja nosilcev planiranja.
(3) Grafični del vsebuje:
– izrez iz planskega akta in veljavnega izvedbeno prostorskega akta, situacija obstoječega stanja z inventarizacijo
in rušenji, arhitektonsko, geodetsko in komunalno situacijo.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
POVRŠIN

4274.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 23.
in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00,
108/01 in 70/06) na seji dne 19. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta Zgornja Hudinja, ki jih je pod številko
027/05 izdelal IUP d.o.o., Inštitut za urejanje prostora, Celje,
ki so sestavni del tega odloka in se nanašajo na spremembo osnovnega Zazidalnega načrta Zgornja Hudinja (projekt
Zavod za napredek gospodarstva Celje št. 149/74 in Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja Uradni list SRS,
št. 21/75. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Zgornja Hudinja so v skladu s spremembami in dopolnitvami
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje
– Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 in
Uradni list RS, št. 86/01).
II. OBSEG IN MEJE ZAZIDALNEGA
NAČRTA
2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Zgornja Hudinja se nanašajo na poslovni kompleks GRUDA-Jurmes, določitve gradbenih parcel stanovanjskih blokov ob Ulici
Frankolovskih žrtev št. 28, 30, 32, 34, kotlovnici Energetika
Celje, trafo postaji Elektro Celje, stanovanjski hiši Bezenškova 9, stanovanjskemu objektu Eve Simonič s.p. ter stanovanjskemu objektu Gačić Živko in zajemajo parcele 557/1, 557/3,
557/4, 557/5, 557/6, 505/1, 505/78, 505/79, 505/80, 505/81,
505/82, 505/6, 576/1, 576/3, 576/4, 576/5, 576/9, 5576/10,
576/11, 576/12, 576/13, 504/6, 504/7, 504/18, 504/19, 558/1,
559/21, 559/13, 1705/14, k.o. Spodnja Hudinja. Spremembe
in dopolnitve zazidalnega načrta Zgornja Hudinja so usklajene s Programom priprave objavljenim v Uradnem listu RS,
št. 16/05.

3. člen
3. člen Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja se
dopolni z novimi odstavki, ki glasijo:
(1) Območje spremembe zazidalnega načrta se nahaja
v osrednjem delu mestne četrti Hudinja, in je v skladu s planskimi dokumenti Mestne občine Celje namenjeno za centralne dejavnosti za oskrbo naselja in stanovanjskim objektom.
(2) Gruda-Jurmes: Kompleks Gruda Jurmes zajema obstoječ pritličen poslovni objekt z oznako P 1 in P2, ki je namenjen trgovskim, gostinskim in servisnim dejavnostim v skupni
tlorisni površini cca 38.00 m x 57.00 m. Objekt P1 je mogoče
v dimenzijah 10.00 m x 15.00 m + 12.50 m x 4.20 m legalizirati, ga tudi delno ali v celoti porušiti in zgraditi nadomestnega
v mejah gradbene meje oziroma v maksimalnih v dimenzijah
26.00 m x 31.00 m ter nadzidati v višinskem gabaritu P+1 v
odmiku od stanovanjskega bloka. Objekt mora imeti ravno
streho katere višina do venca ne sme presegati 7.50m.
Objekt P2 v dimenzijah 21.00 m x 34.00 m se lahko
nadzida ali zgradi nadomestni objekt za potrebe poslovnih
dejavnosti, ki dopolnjujejo ponudbo soseske, v enakih tlorisnih gabaritih ali manjših, višinski gabarit pa je P ali P +1.
Objekta P1 in P2 imata lahko kletno etažo namenjeno
parkiranju. Izvedba kletne etaže je mogoča ob upoštevanju
geomehanskih pogojev in višine talne vode.
Objekta P1 in P2 sta lahko zgrajena v masivni konstrukciji ali montažna s poudarkom na oblikovanju obcestnih
fasad, ki morajo biti izvedene v lahkih materialih z uporabo
stekla in sodobnih fasadnih oblog s katerimi je potrebno
optično zmanjšati gabarit objekta. Napise z označbami dejavnosti v objektu je potrebno oblikovati enotno in oglaševalske panoje vključiti v fasado objekta, vendar le do višine
strešnega venca.
(3) Stanovanjski objekt Simonič: Montažen pritličen gostinski objekt s teraso oziroma gostinskim vrtom z oznako
G v dimenzijah 15.50m x 5.50m + 9.00m x 4.80m se v
1. fazi legalizira, v 2. fazi pa se poruši in na tem mestu zgradi
stanovanjski objekt v višinskih gabaritih P+1+IP ter tlorisnih
dimenzijah 15.00m x 12.00m z dvokapno ali ravno streho.
(4) Legalizacija prizidka Gačič: Legalizira se prizidek za
potrebe povečanja stanovanja ter pomožnih prostorov-garaže, shrambe, deponije za kurjavo, kolesarnico v dimenzijah
10.55m x 11.00m in višinskim gabaritom pritličje in izzidano
podstrešje z enokapno streho v podaljšku obstoječe strehe
stanovanjske hiše. Gradbena parcela stanovanjske hiše je
skladna s prikazano ureditvijo in je namenjena samo za
potrebe stanovanjske dejavnosti ter parkiranju in garažiranju
osebnih vozil.
(5) Določitev gradbenih parcel: Gradbene parcele se
določijo k stanovanjski stolpnici Ulica Frankolovskih žrtev 34
z obstoječimi in predvidenimi parkirišči ter zelenimi površinami, k stanovanjskemu bloku Ulica Frankolovskih žrtev 28, 30,
32 z obstoječimi in predvidenimi parkirišči ter zelenimi površinami, h kotlovnici Energetika Celje in k trafo postaji Elektro
Celje ter določitev gradbene parcele javne dovozne ceste.

Stran

10254 /

Št.

100 / 29. 9. 2006

Gradbena parcela se določi tudi k stanovanjski hiši Vaš
v Bezenškovi ulici številka 9 v skladu z grafično prilogo.
Vse navedene objekte je mogoče po potrebi rekonstruirati, oziroma zgraditi nadomestno trafo postajo in kotlovnico,
k stanovanjskima hišama pa je ob pogoju upoštevanja obstoječe arhitekture mogoče prizidati manjše prizidke za potrebe
povečanja stanovanjskih površin.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE OBJEKTOV
4. člen
(1) Nov objekt Gruda Jurmes je lahko zasnovan kot
masivno zidan objekt ali montažen objekt z ravno streho.
Obcestne fasade morajo biti izvedene v lahkih materialih
z uporabo stekla in sodobnih fasadnih oblog. S členitvijo
fasade je potrebno doseči razgibanost in na ta način optično
zmanjšati gabarit objekta. Streha mora biti ravna, maksimalna višina do venca ne sme presegati 7.50m.
(2) Stanovanjski objekt Simonič je predviden kot klasična ali montažna zgradba z dvokapno streho v smeri S-J
in naklonom 25–30 stopinj in maksimalno višino slemena
10.00 m od kote terena, oziroma 7.00 m od kote terena do
venca strehe.
(3) Stanovanjski hiši na parcelah št. 559/13 in 576/9,
k. o. Sp. Hudinja imata etažnost: klet, pritličje in izzidano
podstrešje ter pritličje z etažo in simetrično dvokapno streho
v naklonu 25-30 stopinj; enaki pogoji veljajo tudi za prizidek
k hiši, ki ne sme presegati 50% tlorisne površine hiše.
5. člen
(1) Vsi objekti morajo imeti na lastnem dvorišču zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest za zaposlene in
obiskovalce ter potrebne manipulacijske površine za svojo
dejavnost. Utrjene površine znotraj gradbene parcele bodo
asfaltirane, tlakovane ali urejene s travnimi ploščami, preostale površine bodo obdelane kot zelenice.
(2) Vse objekte je mogoče ograditi s transparentno
ograjo ali živo mejo do maksimalne višine 1.20 m.
V. POŽARNA VARNOST
6. člen
Pri gradnji objektov je v skladu z 22. členom Zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01) potrebno upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe s
katerimi bodo zagotovljeni odmiki med objekti, zagotovljene
interventne površine, voda za gašenje, zadostno število hidrantov ter zagotovljen umik ljudi in premoženja.
Odmiki med objekti morajo zagotavljati omejevanje širjenje požara. Najmanjši odmik je cca 13.00 m. Oskrba za
gašenje z vodo je zagotovljena iz javnega vodovodnega in
hidrantnega omrežja.
VI. GOSPODARJENJE Z VODAMI
7. člen
Odpadne sanitarne vode iz predvidenih objektov je potrebno odvajati v javno kanalizacijsko omrežje.
Meteorne vode s strešin obstoječih objektov, ki ostajajo nespremenjeni, se odvajajo preko peskolovov v javno
kanalizacijo.
Odvajanje meteornih voda z novo predvidenih parkirnih in manipulacijskih površin, ki bodo tlakovane s travnimi
ploščami, je predvideno po meteorni kanalizaciji v javno
kanalizacijsko omrežje. Zadrževanje vod je predvideno v zadrževalnem bazenu izvedenem iz ustrezno dimenzioniranih
betonskih cevi.

Uradni list Republike Slovenije
Odvod padavinskih voda je potrebno urediti tako, da bo
v največji možni meri zmanjšan odtok iz urbanih površin, kar
bo izvedeno z zatravitvijo ali travnimi ploščami.
Pri izvedbi in načrtovanju objektov je prepovedano izvajati dela in ukrepe, ki bi pospeševali erozijo.
VII. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO
IN ENERGETSKO INFRASTRUKTURO
TER OMREŽJE ZVEZ
8. člen
Ceste:
(1) Dostop in napajanje obstoječih in predvidenih so že
izvedeni in sicer za poslovna objekta P1 in P2 iz Ulice Frankolovskih žrtev na severu in iz Kovačičive ulice na jugu; za
stanovanjsko stolpnico, kotlovnico, transformatorsko postajo,
stanovanjski blok in predviden stanovanjski objekt iz Ulice
Frankolovskih žrtev; stanovanjska objekta pa iz Bezenškove
ulice.
Stanovanjski bloki imajo za potrebe parkirnih površin
predvidena dodatna parkirišča. Parkirne površine morajo
biti izvedene s propustnimi povoznimi površinami-travnimi
ploščami.
Odvajanje sanitarnih in meteornih voda:
(2) Na območju Hudinje je že zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje na katerega so priključeni obravnavani objekti.
V primeru dotrajanosti le teh, bo potrebno zgraditi nove priključke; odpadne vode iz prostorov pod terenom morajo biti
speljane v kanalizacijo preko črpališča; interna kanalizacija,
ki poteka skozi prostore mora biti izvedena brez prekinitev
in priključkov in izvedena tako, da je preprečena povratna
zaplavitev objekta. Odvod meteornih vod s strešin mora biti
speljan v javno kanalizacijo preko peskolovov.
Odvodnjavanje meteornih voda z novih parkirnih in
manipulacijskih površin mora biti izvedeno preko meteorne
kanalizacije v javno kanalizacijsko omrežje. Zadrževanje meteornih vod je predvideno v zadrževalnem bazenu izvedenem
iz ustrezno dimenzioniranih betonskih cevi.
Vodovod:
(3) Oskrba z vodo na Hudinji je mogoča preko obstoječega priključka iz Osrednjega vodovodnega sistema Celje.
Na omenjeni vodovod so s hišnimi priključki že priključeni
obstoječi objekti, za predvidene poslovne objekte ob Ulici
Frankolovskih žrtev bo potrebno upoštevati minimalni odmik
3 m od obstoječega vodovoda Lž 100 mm.
V primeru povečanega odvzema vode bo na stroške investitorja potrebno povečati priključke. Na mestih priključitve
mora biti zagotovljen tlak 2-5 bar.
Elektro omrežje:
(4) Obravnavano območje je opremljeno z elektro
omrežjem. in se napaja iz transformatorskih postaj TP Samski dom in TP Hudinja center. Izvedeni so obstoječi nizkonapetostni električni hišni priključki. Za nadaljnje faze načrtovanja je po potrebi izdelati idejno rešitev elektrifikacije ob
upoštevanju, da je električna energija na voljo v TP Samski
dom in TP Hudinja center.
Telefonsko omrežje:
(5) Telefonsko omrežje za potrebe obstoječih objektov
je izvedeno s hišnimi priključki iz obstoječega TK zemeljskega omrežja. Za eventualne potrebe novih TK priključkov bo
potrebno izdelati ustrezen projekt. ob upoštevanju pogojev
soglasjedajavca in tehničnih predpisov in standardov iz tega
področja.
Plinovodno omrežje in ogrevanje:
(6) Ogrevanje obstoječih in predvidenih objektov bo iz
obstoječe infrastrukture daljinskega ogrevanja – toplovoda.

Uradni list Republike Slovenije
Za eventualne nove toplovode in priključne vode bo potrebno izdelati projekte in zanje pridobiti soglasje upravljavca. V
primeru, da bodo novogradnje tangirale obstoječi toplovod,
mora investitor na lastne stroške poskrbeti za zaščite in
prestavitve obstoječih vodov. Pri vseh izvedbah, ki zajemajo posege v obstoječe omrežje daljinskega ogrevanja,
je potrebno upoštevati pogoje soglasjedajavca in tehnične
predpise ter standarde. Na objektu Gruda Jurmes je treba
dokončati rekonstrukcijo direktne toplotne postaje in urediti
odjemna mesta.
Ravnanje z odpadki:
(7) Komunalni odpadki iz obstoječih objektov se zbirajo
v za to namenjenih posodah in zabojnikih in se odvažajo na
komunalno deponijo.
VIII. VARSTVO OKOLJA
9. člen

Zelene površine:
(1) Nezazidane in neutrjene površine ob blokih in stanovanjskih objektih morajo biti urejene kot zelenice, zasajene
s pokrovnimi grmovnicami, ki bodo omogočale prometno
preglednost
Hrup:
(2) V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) sodi stanovanjski
del obravnavanega območja severno od Ulice Frankolovskih žrtev v II. stopnjo varstva pred hrupom, za katero
veljajo mejne dnevne ravni 55 dBA in mejne nočne ravni
45 dBA. Območje centra mestne četrti južno od Ulice Frankolovskih žrtev je razvrščeno v III. stopnjo varstva pred hrupom
z dovoljenimi mejnimi vrednostmi 60 dBA podnevi in 50 dBA
ponoči. Pričakovati je, da predvideni posegi v prostor ne
bodo obremenjevali okolja s hrupom, ki bi presegal zakonsko
dovoljene ravni.
Zrak:
(3) Za zagotovitev čim nižje stopnje onesnaženosti zraka sta kot energetski vir predvidena zemeljski plin in lahko
kurilno olje.
Vode:
(4) Odpadne vode se odvajajo v javno kanalizacijsko
omrežje. Meteorne vode s strešin se morajo odvajati preko
peskolovov v mešano kanalizacijo. Meteorne vode s parkirišč, ki bodo iz travnih plošč, bodo speljane po interni meteorni kanalizaciji v javno kanalizacijsko omrežje. Zadrževanje
meteornih vod je predvideno v suhem zadrževalniku.
IX. FAZNOST IZGRADNJE
10. člen
Zazidalni načrt omogoča fazno izgradnjo posameznih
objektov in komunalne infrastrukture ob pogoju, da le te zagotavljajo dokončno realizacijo zazidalnega načrta.
X. TOLERANCE
11. člen
Kot tolerance so dovoljene spremembe tras komunalne
in prometne infrastrukture ob pogoju, da sprememba trase
ne spreminja koncepta zazidave in je usklajena z upravljavci
le-te. Pri tlorisnih gabaritih objektov so dopustne tolerance
v okviru gradbenih mej objektov, sprememba načrtovanih
višin ne pomeni dopustne tolerance, pač pa je kot toleranca
mogoča izvedba kleti pri posameznih objektih, če to dopu-
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ščajo geomehanske raziskave in priključevanje na obstoječo
komunalno infrastrukturo.
Kot toleranca je mogoča minimalna sprememba mej
gradbenih parcel ob pogoju, da ne vpliva na koncept zazidave in da je usklajena z vsemi mejaši zemljišča.
XI. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled
vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine
Celje.
13. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
14. člen
Ta odlok začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35003-00599/2004
Celje, dne 19. septembra 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

4275.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
občinskega lokacijskega načrta Čret MTC 1

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 17. člena Statuta Mestne
Občine Celje (Uradni list RS, št. 45/95, 77/96, 37/97, 50/98,
28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet Mestne občine Celje
na seji dne 19. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah občinskega
lokacijskega načrta Čret MTC 1
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne
občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta
1990-Celjskega prostorskega plana (Uradni list SRS, št. 4/88
in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98 in 86/01) sprejme
Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta
načrt Čret MTC 1, ki ga je pod št. 207/2006 izdelal Razvojni
center Planiranje d.o.o. Celje.
(2) Odlok o lokacijskem načrtu Čret MTC 1, ki je bil objavljen v Uradni listu RS, št. 29/06 se spremeni in dopolni po
projektu št. 207/2006 načrtovalca Razvojni center Planiranje
d.o.o. in zadeva gradbeno parcelo Baumax.
(3) Sestavni del odloka so tekstualni in grafični del projekta, smernice in mnenja.
1. Tekstualni del vsebuje:
– tekstualni del z opisom stanja in obrazložitvijo urbanistične zasnove, zasnove objektov in zunanjih površin ter po-
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goji oblikovanja, pogojev za urejanje komunalne, energetske,
teleprenosne in cestne infrastrukture, pogojev varstva okolja
in požarnega varstva.
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja.
2. Grafični del vsebuje:
1. načrt namenske rabe površinizsek iz grafičnega dela kartografskega dela prostorskega plana 1:5000
2. načrt parcele 1:1250
3. načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije in
tehničnimi elementi za zakoličenje parcel in objektov 1:500
4. načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor-situacija obstoječega stanja z mejo ureditvenega območja 1:500
5. načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor-urbanistična arhitektonska zasnova in zasnova prometne ureditve
1:500
6. načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor-zasnova energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture 1:500.
3. Sestavni del odloka so tudi priloge
– povzetek za javnost
– izvleček iz strateškega prostorskega akta
– obrazložitev in utemeljitev občinskega lokacijskega
načrta
– obrazložitev in utemeljitev zasnove prostorske ureditve
– strokovne podlage
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi
prostorskega akta
– ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta
– spis postopka priprave in sprejemanja.
II. MEJA IN VELIKOST UREDITVENEGA OBMOČJA
SPREMEMB IN DOPOLNITEV OLN TER SEZNAM
PARCEL
2. člen
Izhodiščna točka opisa meje je severno zahodni vogal
obravnavanega območja
(1) Opis meje topografsko
Smer neba

Opis

na severu
na vzhodu
na jugu
na zahodu

Kidričeva cesta
prečka v naravi obstoječ travnik
ca 150 metrov južno od Kidričeve ceste
Meja gradbene parcele objekta Cash&Carry
TUŠ

(2) Opis meje po obodni parcelaciji

Smer neba

Opis

na severu

severni rob 275, zavije proti jugu po
vzhodnem robu 275 k.o. Celje, po
severnem robu 257/7, po južnem robu
241/4 in 241/1 ter 264/2, zavije proti severu
po zahodni parcelni meji 264/1, 257/1,
225/6 in 1654/3 ter po severnem robu
1654/3 in 1654/4, vse k.o. Teharje;
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na vzhodu

poteka po vzhodnem robu parcel 1654/4,
245/7, 252, 254/5,243/1 in 300/18, vse k.o.
Teharje

na jugu

po južnem robu parcel 300/18 k.o. Teharje,
po južnem robu 382/1, 277/1 in 276/1 k.o.
Celje

na zahodu

po zahodnem robu 276/1 in 275 k.o.Celje

(3) Seznam parcel:
Predmet obravnave so vse parcele znotraj meje ureditvenega območja:
k.o. Celje: 275, 276/1, 277/1, 278/2, 281, 282/1;
k.o. Teharje: 268/1, 268/2, 225/7, 264/1, 264/3, 243/1,
256, 300/18, 257/1, 257/2, 245/5, 257/1, 252, 245/7, 1654/4,
1654/3, 264/4, 225/6, 227/2, 227/1;
Površina obravnavanega ureditvenega območja meri ca.
24.441, 60 m2.

3. člen
Spremeni se tretji odstavek 6. člena odloka, tako da se
pravilno glasi:
»(3). Objekt Baumax je umeščen na zahodni del
gradbene parcele v odmiku 5 m od fasadne linije objekta
Cash&Carry Tuš, gradbena linija objekta poteka vzporedno z
linijo ceste poravnana z linijo sosednjega objekta in je ustrezno odmaknjena od objekta bencinskega servisa. Vzhodni
del gradbene parcele je namenjen parkirni površini. Vhod v
objekt je na vzhodni fasadi objekta, južno od vhoda je dovoz
za vozila za »drive in« prodajalno. Napajanje objekta je predvideno na južni strani ob dostavni cesti, napajanje vrtnega
centra pa preko zemljišča s parc. št. 243/1 in 238/3 k.o. Celje,
ki predstavljata zunanjo ureditev ob objektu Cash&Carry, s
pogojem predhodnega medsebojnega dogovora. Ohranja se
prevoz s parkirišč Cash&Carry na bencinski servis Petrol.
Na severnem robu zemljišča vzdolž Kidričeve ceste in
ob vzhodnem robu parkirišča so predvidene zelene površine.
Zelenica ob Kidričevi cesti predstavlja kontinuiteto zelenice
od križišča Mariborske ceste z magistralno cesto in je sestavni del oblikovanja mestne vpadnice z vzhodne strani.
V arhitekturnem smislu je potrebno objekt oziroma
objekte oblikovati tako, da bodo predstavljali večjo kakovost
v prostoru in osmišljali prehod med območjem poslovne cone
v mestni prostor.
Numerični podatki: Tabelarični prikaz faktorja zazidanosti in faktorja izrabe«
Območje
obravnave
– površine

Površine
v m²

površina
gradbenih
parcel
zidana površina
objekta Baumax
bruto zidana
površina
objekta Baumax

24.441,60
12.330,00
12.660,00

Faktor
zazidanosti (z)

Faktor
izrabe
(i)

0,5
0,518

4. člen
Na koncu prvega odstavka 8. člena se tabela »Gabariti
objekta« nadomesti z novo tabelo in se tretji odstavek nadomesti z novim odstavkom, ki se glasi:
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»Tabela: Gabariti objekta
Podatki o objektu
Dimenzije v m
Zidana
dimenzije objekta
konstrukcija
površina v m²
so povzete po osi
osno
konstrukcije
mejne dimenzije
126x96
tlorisa vključno
(na V strani) in
z aneksi
112 (na Z strani)
višina venca objekta
10,0
višina vrtnega
6,0
centra
višina objekta
min. 5.0m
v območju koridorja
pod DV
daljnovoda
streha
10.0
zidana površina
12.330,00
površina objekta
12.660,00
skupaj je zaradi
kleti in medetaže
nekoliko večja
«
»(3) Oblikovanje objekta Baumax-s členitvijo volumna
objekta po vertikali in horizontali z elementi kot so vetrolovi,
fasadna oziroma strešna maska in podobno in uporabo več
materialov (steklo, beton, fasadna obloga iz pločevine ali podobno) je potrebno optično zmanjšati vizualno dolžino objekta.
Zaradi lege objekta, katerega severna fasada je vzporedna z
vzhodno mestno vpadnico, mora biti dan poseben poudarek
na oblikovanje fasade vrtnega centra objekta Baumax. Fasada tega dela bo pretežno steklena ali kako obdelana z drugo
primerno oblogo, pogled na z žično mrežo zaprto skladišče
vrtnega centra s ceste ni dopusten.
Napis z označbo objekta in oglaševalske panoje je dovoljeno vključiti v fasado objekta, načeloma do višine strešnega
venca.«.
5. člen
Prvi odstavek 9. člena se nadomesti z novim prvim odstavkom, ki se glasi:
»(1) Zelene površine-so predvidene ob Kidričevi in Kočevarjevi ulici in delno ob parkirnih površinah. Ob cesti je
predvidena zasaditev z javorjem (Acer platanoides), na zelenicah so drevesa različnih vrst (javor, platana, ambrovec,
ginko). Ozelenitev parkirišča južno od vhoda se izvede tako,
da se na vsako tretje parkirno mesto vgradi talna zaščitna
rešetka in zasadi drevesa z večjimi listi (platana), oblikovane
horizontalno, strižene na višino do 5 m, tako da dosegajo
dovoljeno višino v območju daljnovoda 2x110 kV.
Pogoji za pripravo zemljišča in saditev dreves so opisani v tekstualnem delu – poglavje 1.5.1.3.«
6. člen
V petem odstavku 10. člena se v prvem stavku nadomesti »260 parkirnih mest« s pravilno »240 parkirnih mest«.
7. člen
Na koncu tretjega odstavka 11. člena se doda besedilo,
ki se glasi:
»Na severnem delu območju je pod parkirnimi površinami predviden zadrževalnik za meteorne vode. dimenzije
zadrževalnika bodo določene z izračunom v fazi izdelave
projektne dokumentacije PGD.«
8. člen
Šesti odstavek 12. člena se nadomesti z novim odstavkom, ki se glasi:
»(6) Obstoječe stanje – Območje obravnave na vzhodni
strani prečka DV 2x 110 Kv Maribor Selce. Na severnem
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delu obravnavanega območja Industrija jug je izvedena TP
Kolmanova iz katere so napajani bližnji odjemalci električne
energije locirani južno od Kidričeve ceste. Omenjena TP
je napajana s pomočjo 10 kV kablovoda RTP Selce – TP
Kosova –TP Tovorna postaja Čret – TP Kolmanova – RTP
Trnovlje. Vzporedno s tem kablovodom poteka še kablovod
RTP Selce – RTP Trnovlje.
Predvideni poslovno trgovski objekt je lociran na obeh
opisanih kablovodih 10 kV. TP Kolmanova je locirana na
delu predvidenih parkirišč. Za izvedbo načrtovane ureditve
je predvidena prestavitev tras SN kablovoda na rob parcele,
transformatorske postaje pa na predvideno parkirišče.
Objekt je možno izgraditi pod koridorjem daljnovoda pod
pogoji Elesa (4417/71/ubi, z dne 14. 6. 2006), višina objekta
v območju koridorja je max. 5.0m pod višino dalnovoda. na
parkingu so drevesa vrste platana, oblikovane horizontalno,
strižene na višino do 5.0 m, tako da ne presegajo dovoljene
višine v območju daljnovoda. Za predvideno ureditev je Elektrotehniško društvo Celje izdelalo Idejne zasnove za elektro
omrežje za ZN industrija jug – območje Čret MTC1 v Celju,
št. elaborata 55/05, oktober 2005.«.
9. člen
V desetem odstavku 13. člena odloka se za prvim stavkom doda novi stavek, ki glasi:
»projekt je bil izdelan za potrebe osnovnega OLN.«
10. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Mestne občine Celje in na Upravni enoti Oddelku
za okolje in prostor.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe za posamezna področja.
12. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 35005-007/2006
Celje, dne 19. septembra 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

4276.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja (Stopinšek)

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 23. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03)
in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS,
št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) na
seji dne 19. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja (Stopinšek)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta Zgornja Hudinja, ki jih je pod številko
30/2006 izdelala Vizura-Vitez d.o.o. Celje in se nanašajo
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na spremembo Zazidalnega načrta Zgornja Hudinja (projekt
Zavod za napredek gospodarstva Celje št. 149/74, Uradni
list SRS št. 21/75 ter dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja projekt RC Celje št. 21/78, Uradni list SRS,
št. 22/79). Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
Zgornja Hudinja so usklajene s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje
– Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88 in
Uradni list RS, št. 86/01).

(10) Kot tolerance so mogoče manjše tlorisne dimenzije
objekta od predlaganih z upoštevanjem gradbene linije ob
Skaletovi ulici, odmiki od sosednjih meja in objektov morajo
biti takšne, da ob upoštevanju dopustnih toleranc niso poslabšani bivalni pogoji sosedov. Kot toleranca je mogoča tudi
izvedba kleti ob pogoju, da višina objekta ne presega višin
sosednjih legalno zgrajenih objektov ter sprememba tras
komunalnih vodov zaradi izboljšanja tehničnih in strokovnih
rešitev in ob upoštevanju, da so načrtovane spremembe
usklajene z upravljavci le-teh.

II. OBSEG IN MEJA ZAZIDALNEGA NAČRTA, POGOJI
ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
OBJEKTA TER POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO
IN ENERGETSKO INFRASTRUKTURO

3. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled
vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine
Celje.

2. člen
1. člen Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja
(Uradni list SRS, št. 21/75) se dopolni z novimi odstavki, ki
glasijo:
(1) Meja ureditvenega območja Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja se nanaša na parcele
539/12, 539/10 in 539/11 k.o. Spodnja Hudinja na katerih je
predvidena gradnja enodružinske stanovanjske hiše v tlorisnih dimenzijah cca 21.50 m x 13.50 m in višinskem gabaritu
P+IP ali P+1.
Streha je predvidena kot dvokapnica v naklonu 35–45
stopinj z možnostjo čopastih zaključkov prilagojenih tlorisni
zasnovi objekta. Zasnova objekta se mora s členitvijo stavbne mase prilagoditi oblikovanju sosednjih objektov. Oblikovanje objekta je dopustno tudi v sodobnejši izvedbi, ki pa mora
slediti zakonitostim obstoječe arhitekture.
Obdelava fasad, barva in kritina morajo biti usklajene s
sosednjimi objekti.
Na gradbeni parceli stanovanjske hiše so mogoče tudi
gradnje enostavnih objektov v skladu s pogoji veljavnega
pravilnika (Uradni list RS, št. 114/03 in 130/04).
Načrtovani odmiki predlagane stanovanjske hiše od sosednjih meja morajo zagotavljati vzdrževanje objekta tako, da
ni motena sosednja posest, da niso poslabšani bivalni pogoji
sosedov in da so upoštevani odmiki od obstoječe prometne
in komunalne infrastrukture.
(2) Predlagani stanovanjski objekt se bo navezoval na
obstoječo komunalno in prometno infrastrukturo.
Dovozni priključek je predviden iz Skaletove ulice, odmik objekta od prometne površine mora zagotavljati varnost
prometa in možnost parkiranja na lastnem dvorišču.
(3) Vodovodni priključek bo izveden iz javnega vodovoda PVC profila 80 mm s pogojem odmika stanovanjske hiše
od osi javnega vodovoda najmanj 3.00 m.
(4) Utrjene površine okoli objekta morajo biti izvedene
iz betonskih tlakovcev ali travnih plošč. Komunalne vode
morajo biti speljane preko obstoječega priključka v javno kanalizacijo. Predvidena fekalna kanalizacija se priključuje na
rekonstruirano kanalizacijo obstoječega objekta, meteorne
vode s streh in povoznih površin je potrebno predvideti za
ponikovanje.
(5) Stanovanjsko hišo je mogoče priključiti na obstoječe
TK omrežje po pogojih upravljavca.
(6) Elektrika je na razpolago v PS – RO in NN omrežju
Cesta v Lahovno in TP Frankolovskih žrtev.
(7) Zagotovljeni vir ogrevanja je zemeljski plin.
(8) Za odpadke je potrebno na gradbeni parceli urediti
zbirno mesto za odpadke.
(9) Območje spremembe zazidalnega načrta sodi v
skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 15/05) v III. stopnjo varstva pred
hrupom.

4. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

III. KONČNE DOLOČBE

5. člen
Ta odlok začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00028/2005
Celje, dne 19. septembra 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

CERKNICA
4277.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Cerknica
v letu 2006

Na podlagi 19.a, 21. in 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 18. člena Statuta
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je župan Občine
Cerknica dne 21. 9. 2006 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Cerknica v letu 2006
I.
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za
delno povrnitev stroškov volilne kampanje iz občinskega
proračuna za lokalne volitve v letu 2006 v Občini Cerknica.
II.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca
v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
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III.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati
za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve
stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za vsak dobljeni
glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme
preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila
občinskemu svetu in računskemu sodišču v skladu s prvim
odstavkom 19. člena Zakona o volilni kampanji.
IV.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.
Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom
za župana se povrnejo stroški v višini 40 tolarjev za vsak
dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljeni glas le na osnovi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu
svetu in računskemu sodišču, v skladu s prvim odstavkom
19. člena Zakona o volilni kampanji.
V.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Cerknica v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu
svetu in računskemu sodišču.
VI.
V primeru, da Državni zbor Republike Slovenije revalorizira zneske, ki določajo višino dovoljene porabe sredstev za
volilno kampanjo in omogočajo povrnitev stroškov za volilno
kampanjo na podlagi 32. člena Zakona o volilni kampanji,
se vsi zneski iz tega sklepa revalorizirajo skladno z aktom
državnega zbora.
VII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za lokalne
volitve v letu 2006.
Št. 0411-6/2006-5
Cerknica, dne 21. septembra 2006
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Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Cerkno

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 25. člena Statuta Občine Cerkno
(Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet Občine Cerkno na
24. redni seji dne 21. 9. 2006 sprejel
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SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Cerkno
1.
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerkno.
2.
Stroški volilne kampanje za volitve članov občinskega
sveta in za volitve župana ne smejo preseči zneska, ki ga
določa zakon.
3.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za
člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov
volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu
svetu in računskemu sodišču.
4.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev za dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljeni glas le na osnovi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.
5.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Cerkno v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu
svetu in računskemu sodišču.
6.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Občini Cerkno št. 00607-01/98 z dne 22. 9. 1998 (Uradni list
RS, št. 69/98).
7.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-0001/2006
Cerkno, dne 21. septembra 2006

Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

CERKNO

100 / 29. 9. 2006 /

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

CERKVENJAK
4279.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini
Cerkvenjak

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94, 17/97 in 51/02) in 15. člena Statuta Občine
Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet Občine
Cerkvenjak na 20. redni seji dne 13. 9. 2006 sprejel
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SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve 2006 v Občini Cerkvenjak
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini
Cerkvenjak.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini oziroma revalorizirane vrednosti določene.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca
v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
člana občinskega sveta, katerim listam so pripadali mandati
za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči
zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz proračuna občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev na posameznega upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljeni glas le na osnovi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine
Cerkvenjak v roku 30 dni po predložitvi poročila o občinskem
svetu in računskem sodišču.
6. člen
V primeru revalorizacije zneskov dovoljene porabe sredstev za volilno kampanjo podlagi 32. člena zakona o volilni
kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97), so organizatorji
volilne kampanje za volitve župana in občinskih svetnikov v
Občini Cerkvenjak upravičeni do povračil v višini v zakonu o
volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97) določenih
zneskov dovoljene porabe sredstev za volilne kampanje, kot
bodo veljali na dan pričetka volilne kampanje, to je 22. 9.
2006.
7. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na seji občinskega sveta in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-01/2006
Cerkvenjak, dne 13. septembra 2006
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l.r.

Uradni list Republike Slovenije
DRAVOGRAD
4280.

Tarifni sistem za dobavo in odjem zemeljskega
plina iz distribucijskega omrežja na območju
Občine Dravograd

Na podlagi 96. člena Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo), 11. člena
Akta o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS,
št. 74/05) in po predhodnem soglasju Občinskega sveta
Občine Dravograd, št. 062-2/2002-35, z dne 27. 7. 2006,
je družba Petrol Energetika, d.o.o., s sedežem na naslovu
Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, sprejela

TARIFNI SISTEM
za dobavo in odjem zemeljskega plina
iz distribucijskega omrežja na območju
Občine Dravograd
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem tarifnim sistemom koncesionar Petrol Energetika, d.o.o., določa tarifne elemente in postavke za zemeljski
plin na območju Občine Dravograd. Koncesionar opravlja
dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja
in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem.
2. POJMI IN DEFINICIJE
2. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (v nadaljnjem besedilu: EZ) in podzakonskih
predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg teh pa imajo v
tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
Dobavitelj tarifnim odjemalcem: je pravna ali fizična
oseba, ki je s strani lokalne skupnosti pooblaščena za izvajanje izbirne lokalne javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem na območju določene lokalne skupnosti.
Sistemski operater distribucijskega omrežja: je pravna ali fizična oseba, ki je v skladu z Energetskim zakonom
določena za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja
na distribucijskem omrežju zemeljskega plina.
Distribucijsko omrežje zemeljskega plina: je omrežje
plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju, določenem s strani lokalne skupnosti
kot območje izvajanja javne službe dejavnosti sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, in po
katerem se izvaja tudi distribucija zemeljskega plina do končnih odjemalcev.
Tarifni odjemalec: je gospodinjski odjemalec, ki je
oskrbovan z zemeljskim plinom za lastno domačo rabo in
po določbah EZ ni upravičen odjemalec, ter skupne kotlovnice v večstanovanjskih stavbah ali kot del druge stavbe, ki
služijo večstanovanjskim stavbam kot celoti ali večstanovanjskim stavbam ali drugim nepremičninam in imajo v skladu z
zakonom, ki ureja stanovanjska razmerja, poseben pravni
status.
Tarifna postavka: je v denarni enoti izražena cena za
tarifni element, ki jo plačujejo tarifni odjemalci zemeljskega
plina v posamezni tarifni skupini.
Tarifna skupina: je skupina tarifnih odjemalcev, za
katere veljajo enake tarifne postavke.
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3. TARIFNI ELEMENTI IN TARIFNE POSTAVKE

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

3. člen
Tarifni elementi, za katere se določajo tarifne postavke, so:
– omrežnina za distribucijsko omrežje,
– dobavljen zemeljski plin.

11. člen
Tarifni sistem prične veljati dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

4. člen
Tarifne postavke so v denarni vrednosti izraženi elementi tarifnega sistema, ki omogočajo izračun stroškov za
dobavljeni zemeljski plin. Tarifne postavke za posamezne
tarifne elemente so:
– omrežnina za prenosno omrežje, izražena v
[SIT/Sm3]
– omrežnina za distribucijsko omrežje
– variabilni del, izražen v [SIT/Sm3]
– fiksni del, izražen na enoto priključne moči v
[SIT/kW, mesec]
– dobavljen zemeljski plin
– plin, izražen v [SIT/Sm3]
– takse in trošarine, izražene v [SIT/Sm3]
– davek na dodano vrednost.
5. člen
Tarifne postavke se oblikujejo na podlagi upravičenih
stroškov za oskrbo z zemeljskim plinom. Na predlog koncesionarja jih potrjuje koncendent skladno z metodologijo, ki je
določena s Koncesijsko pogodbo.
6. člen
Dobavljena količina zemeljskega plina na odjemnem
mestu se izmeri s plinomeri in izraža v Sm3. Zaokroži se na
celo število.
7. člen
Priključna moč na enem odjemnem mestu je enaka
seštevku nazivnih inštaliranih moči vseh plinskih trošil, ki se
oskrbujejo z zemeljskim plinom preko tega odjemnega mesta. Izraža se v kW. Zaokroži se na eno decimalno mesto.
Za stanovanja v večstanovanjskih stavbah se za priključno moč privzame 20 kW, za individualno hišo 30 kW, v
skupnih kotlovnicah pa je enaka dejanski inštalirani moči.

Ravne na Koroškem, dne 21. septembra 2006
Petrol Energetika, d.o.o.
Direktorica
Mojca Kert Kos l.r.

GROSUPLJE
4281.

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 98. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 79/99) in 18. člena
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02)
je Občinski svet Občine Grosuplje na 43. redni seji dne 20. 9.
2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Grosuplje za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosuplje
za leto 2005.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto
2005 izkazuje:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v tisoč SIT
Trimestni konto

9. člen
Količina prevzetega zemeljskega plina se ugotovi na
osnovi odčitkov merilne naprave. Za obdobje, ko je bila
merilna naprava v okvari, pa na osnovi ocenjene porabe, izračunane na podlagi podatkov iz primerljivih preteklih obdobij
oziroma kot to določajo Splošni pogoji.
Priključna moč se določi skladno s 7. členom tega Tarifnega sistema.
10. člen
Tarifnim odjemalcem se opravi popis in obračun zemeljskega plina po dejanski porabi.
Tarifni odjemalci lahko poravnajo stroške za porabljeni
zemeljski plin tudi mesečno pavšalno glede na preteklo primerljivo obdobje. Poračun se izvede na koncu obračunskega
obdobja.

Realizacija
2005

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.456.577

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.173.526

70

DAVČNI PRIHODKI

1.804.876

700

Davki na dohodek in dobiček

1.285.821

703

Davki na premoženje

266.825

704

Domači davki na blago in storitve

252.230

71

NEDAVČNI PRIHODKI

368.650

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

57.176

711

Takse in pristojbine

10.047

712

Denarne kazni

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

714

Drugi nedavčni prihodki

293.366

72

KAPITALSKI PRIHODKI

73.386

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

22.597

4. RAZVRSTITEV ODJEMALCEV V TARIFNE SKUPINE
8. člen
Pri obračunu stroškov dobave zemeljskega plina se
tarifni odjemalci razvrstijo v enotno tarifno skupino, za katero
veljajo enaki tarifni elementi in enake tarifne postavke.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Grosuplje za leto 2005

797
7.264
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722

Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

73

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

50.789

209.665
209.665

TEKOČI ODHODKI

466.408

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

131.594

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

6.522

409

Rezerve

2.000

41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

412

Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

20.983

Kupnine iz naslova privatizacije

2.654

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

2.565.797

40

411

752

VI. PREJETA MINUS DANA POSO.IN
SPREMEM.KAPITAL.DELEŽ. (IV.-V.)

11.271

C. RAČUN FINANCIRANJA

305.309

990.715
18.477

VII. ZADOLŽEVANJE

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500

Domače zadolževanje

0

530.500
149.701

VIII. ODPLAČILA DOLGA

33.194

55

ODPLAČILA DOLGA

33.194

550

Odplačila domačega dolga

33.194

413

Drugi tekoči domači transferi

292.037

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

570.532

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

570.532

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

43

INVESICIJSKI TRANSFERI

538.142

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–33.194

430

Investicijski transferi

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) =
– (III.)

109.220

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. 2004

400.805

431
432

Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.)

0
373.632
164.510

–109.220

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN
PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV

11.271

75

PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750

Prejeta vračila danih posojil

8.617

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

11.271

–131.143

3. člen
Sredstva na postavki povečanje sredstev na računu,
ugotovljena v prejšnjem členu, se prenesejo v proračun Občine Grosuplje za leto 2006, in sicer na postavko sredstva
na računih.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0003/03
Grosuplje, dne 20. septembra 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Grosuplje

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02 in 92/05), 6. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 14/00) in 7. člena
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02)
je Občinski svet Občine Grosuplje na svoji 43. redni seji dne
20. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih
cest v Občini Grosuplje
1. člen
V 4. členu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Grosuplje (Uradni list RS, št. 44/01) se:
– zaradi uskladitve dolžine kategorizirane ceste s potekom ceste v naravi spremeni dolžina lokalne ceste pod zaporedno št. 19 št. 111230,
– pod zaporedno št. 24 doda nov odsek lokalne ceste
št. 111323,
– spremeni dolžina lokalne ceste št. 111230 in 111320 ter
skupna dolžina lokalnih cest.
Sprememba se glasi:

Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

19

111230
111231

24

Zač.
ceste ali
odseka

Grosuplje–Brezje–Benat
C 646

111320
111323

Potek ceste

Konec
ceste ali
odseka

Grosuplje–Brezje

O 611101

Polica–Peč–Zaver–Jerova vas
O 111320 Zaver–Sp. Duplice–Stehan

C 646
Skupaj:

Dolžina ceste v občini
(v m)

Namen
uporabe

2476

V

984

V

6952

V

1668
114316

Preostala
dolžina ceste v sosednji občini
(v m)

V
metrov

2. člen
V 5. členu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 44/01) se:
– pod zaporedno št. 4 se doda nov odsek zbirne krajevne ceste št. 112142,
– pod zaporedno št. 9.1 doda nova zbirna krajevna cesta št. 112200,
– spremeni se dolžina zbirne krajevne ceste št. 112140 in skupna dolžina zbirnih krajevnih cest.

Sprememba se glasi:

Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

4

112140

9.1

Zač.
ceste ali
odseka

Potek ceste

Konec
ceste ali
odseka

Dolžina ceste v občini
(v m)

Namen
uporabe

816

V

110

V

508

V

O 111171

508

V

Skupaj:

8839

Erjavčeva, Cankarjeve b., Hribarjeva

112142

O 112141 Hribarjeva cesta

11200

Slomškova ulica

112201

O 113731 Slomškova ulica

O 113191

Preostala
dolžina ceste v sosednji občini
(v m)

metrov

3. člen
V 6. členu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 44/01) se:
– za zaporedno št. 64 doda nova krajevna cesta z zaporedno št. 64.1 št. 113740 z odsekoma št. 113741 in 113742,
– za zaporedno št. 64.1 doda nova krajevna cesta z zaporedno št. 64.2 št. 113750 z odseki št. 113751, 113752, 113753
in 113754,
– pod zaporedno št. 19 se doda nova vrstica za odsek krajevne ceste št. 113281 in doda se nov odsek krajevne ceste
št. 113282,
– zaradi uskladitve dolžine kategorizirane ceste s potekom ceste v naravi spremeni dolžina krajevnih cest pod zaporedno
št. 52 št. 113610 in pod zaporedno št. 54 št. 113630,
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– spremeni se dolžina krajevne ceste št. 113280 in skupna dolžina krajevnih cest.
Sprememba se glasi:
Zač.
ceste ali
odseka

Konec
ceste ali
odseka

Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

64.1

113740

Pod Jelšami

113741
113742

O 111171 Pod Jelšami
O 113741 Pod Jelšami – Bossplast

64.2

113750
113751
113752
113753
113754

19

Potek ceste

O 113742
O 113741

Slomškova – Maistrova
O 112551
O 112551
O 113752
O 112551

113280

Slomškova ulica – slepa
Maistrova ulica – slepa
Maistrova ulica – povezovalna
Maistrova ulica ob LC 111171

Z HŠ 46
Z HŠ 6
O 113754
Z HŠ

Za gasilskim domom

Dolžina ceste v občini
(v m)

Namen
uporabe

597

V

373
224

V
V

423

V

120
95
101
107

V
V
V
V

Preostala
dolžina ceste v sosednji občini
(v m)

484

113281
113282

O 111170 Za gasilskim domom
O 113281 Za GD od HŠ 2c do HŠ 3g

Z HŠ 12
Z HŠ 3g

326
158

V
V

52

113610

O 111011 Taborska cesta

Z HŠ 37

285

V

54

113630

O 111062 Ljubljanska cesta v TOC II

C 647
Skupaj:

225
19344

V
metrov

4. člen
V 7. členu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 44/01) se:
– pod zaporedno št. 4 iz odloka izvzame javna pot št. 611040,
– pod zaporedno št. 17 iz odloka izvzame javna pot št. 611170,
– pod zaporedno št. 134 iz odloka izvzame javna pot št. 616640,
– pod zaporedno št. 133 iz odloka izvzame javna pot št. 616630,
– pod zaporedno št. 1 doda nova vrstica za odsek javne poti št. 611010 in doda nov odsek javne poti št. 611012 ter zaradi
uskladitve dolžine kategorizirane ceste s potekom ceste v naravi spremeni dolžina odseka javne poti št. 611011,
– zaradi uskladitve dolžine kategorizirane ceste s potekom ceste v naravi spremeni dolžina javne poti št. 611050,
– pod zaporedno št. 8 doda nova vrstica za odsek javne poti št. 611081 in doda nov odsek javne poti št. 611082 ter zaradi
uskladitve dolžine kategorizirane ceste s potekom ceste v naravi spremeni dolžina odseka javne poti št. 611081,
– pod zaporedno št. 21 doda nova vrstica za odsek javne poti št. 611210 in doda se nov odsek javne poti št. 611212,
– pod zaporedno št. 23.1 doda nova javna pot št. 611240,
– zaradi uskladitve dolžine kategorizirane ceste s potekom ceste v naravi spremeni dolžina odseka javne poti pod zaporedno
št. 60 št. 614120,
– pod zaporedno št. 68 doda nova vrstica za odsek javne poti št. 614530 in doda se nov odsek javne poti št. 614532,
– pod zaporedno št. 83.1 doda nova javna pot št. 614700 z odseki 614701, 614702 in 614703,
– pod zaporedno št. 89 doda nov odsek javne poti št. 615063,
– spremeni se dolžina javnih poti št. 611010, 611080, 611210, 614530 in 615060 ter skupna dolžina javnih poti.
Sprememba se glasi:
Zač.
ceste ali
odseka

Konec
ceste ali
odseka

Dolžina ceste v občini
(v m)

Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

1

611010

Zg. Brvace do Kadunca

611011
611012

C 646
Zg. Brvace do Kadunca
O 611011 Zg. Brvace – Hrastje

Z HŠ 8
O 111061

411
349

V
V

5

611050

O 111122 Javna pot na Perovem

O 111121

79

V

8

611080

497

V

339
158

V
V

200

V

118
82

V
V

611081
611082
21

23.1
60

Potek ceste

611210

Odcep pod zadrževalnikom

611211
611212

O 111231 Odcep pod zadrževalnikom
O 111231 Brezje od HŠ 49 do HŠ 55

611240

760

111320 – Erjavec
C 111320 111320 – Erjavec
O 611081 Jerova vas HŠ 25-30

Namen
uporabe

Z HŠ 22A
Z HŠ 30
Z HŠ 20
Z HŠ 55

Perovo proti Črnim dolinam

260

611241

O 111121 Perovo do HŠ 61

Z HŠ 61

260

V

614120

O 614111 Dolenja vas – Vovk

Z HŠ 3B

1508

V

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji občini (v m)

Uradni list Republike Slovenije

Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

68

614530
614531
614532

83.1

614700
614701
614702
614703

89

615060
615 063

Zač.
ceste ali
odseka

Št.
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Konec
ceste ali
odseka

Potek ceste

Mala vas – Št. Jurij
O 111012
Z HŠ 12

Pece
O 111131
Z HŠ 14
Z HŠ 16

Mala Račna
Z HŠ 55
Skupaj:

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

4283.

Sklep o imenovanju nadomestnega člana
občinske volilne komisije

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06 – UPB) in 18. člena Statuta Občine
Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet
Občine Grosuplje na 43. seji dne 20. 9. 2006 sprejel

SKLEP
o imenovanju nadomestnega člana občinske
volilne komisije
1. člen
Ugotovi se, da je članici občinske volilne komisije, Barbari
Godec, roj. 4. 11. 1979, Brinje cesta I/51, Grosuplje na podlagi
odstopne izjave, s katero izjavlja, da bo kandidirala v občinski
svet na lokalnih volitvah 2006 in na podlagi zakona prenehal
mandat članice Občinske volilne komisije Občine Grosuplje.
2. člen
Za člana občinske volilne komisije se do konca mandatnega obdobja občinske volilne komisije imenuje Joško Tominec, roj. 4. 7. 1964, Ulica Ane Galetove 2, 1290 Grosuplje.
3. člen
Sklep prične veljati z dnem sprejema na občinskem svetu
in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 008-2/95
Grosuplje, dne 20. septembra 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

731
70

V
V

49
55
44

V
V
V

419

O 615071 Mala Račna od HŠ 41 do HŠ 50

Št. 344-1/01
Grosuplje, dne 20. septembra 2006

Preostala
dolžina
ceste v
sosednji občini (v m)

148

O 111131 Pece HŠ 4
O 111131 Pece HŠ 14
O 111131 Pece HŠ 16

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

Namen
uporabe

10265

801

O 111012 Mala vas – Št. Jurij
O 111012 Mala vas od HŠ 8 do HŠ 12

5. člen
K spremembi občinskih cest, določenimi s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste
št. 37162-2/2006 z dne 17. 7. 2006.

Dolžina ceste v občini
(v m)

Stran

4284.

77
89821

V
metrov

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 2024/10 k.o. Sela

Na podlagi 23. člena Zakona o gaditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.)
ter odločba Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski
svet Občine Grosuplje na 43. seji dne 20. 9. 2006 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na
zemljišču parc. št. 2024/10 k.o. Sela
1.
Na zemljišču parc. št. 2024/10, pot v izmeri 221 m2, pripisano pri vl. št. 663, k.o. Sela, se s tem sklepom ukinja status
grajenega javnega dobra.
Zemljišče parc. št. 2024/10, k.o. Sela, tako preneha biti
zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in postane last
Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-117/2006
Grosuplje, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

4285.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra parc. št. 902/5 in parc. št. 902/7, obe k.o.
Grosuplje – naselje

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popravek) in 18. člena
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02),
je Občinski svet Občine Grosuplje na 43. redni seji dne 20. 9.
2006 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc.
št. 902/5 in parc. št. 902/7, obe k.o. Grosuplje
– naselje
1.
Zemljiščem parc. št. 902/5 pot v izmeri 42 m2 in parc.
št. 902/7 pot v izmeri 22 m2, obe pripisani pri vl. št. 775 k.o.
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ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Idrija za leto 2006

Grosuplje – naselje, se s tem sklepom ukinja status grajenega
javnega dobra.
2.
Zemljišči parc. št. 902/5 pot v izmeri 42 m2 in parc.
št. 902/7 pot v izmeri 22 m2, obe k.o. Grosuplje – naselje
tako prenehajo biti zemljišči s statusom grajenega javnega
dobra in postanejo last Občine Grosuplje, Taborska c. 2,
Grosuplje.
3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-37/2006
Grosuplje, dne 20. septembra 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

4286.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra na zemljišču parc. št. 334/6, k.o. Sela

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05
– popr.), 92/05 – ZJC-B in 93/05 – ZVMS ter odločba Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje
na 43. seji dne 20. 9. 2006 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na
zemljišču parc. št. 334/6, k.o. Sela
1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi zemljišče parc. št. 334/6 travnik 4. k. r. v izmeri 217 m2,
k.o. Sela.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0108/2006-05/UH
Grosuplje, dne 20. septembra 2006
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2006 (Uradni
list RS, št. 52/06) se spremeni peti odstavek 3. člena tako, da
se glasi:
»Občinski proračun za leto 2006 se določa v naslednjih
zneskih:
A

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

Skupaj prihodki

2.523.379.000

II.

Skupaj odhodki

2.875.230.000

III.

Proračunski presežek (primanjkljaj)

–351.851.000

B

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

Prejeta vračila danih posojil

22.280.000

V.

Dana posojila in povečanje kap.
deležev

23.100.000

VI.

Prejeta minus dana posojila

VII. Skupni presežek (primanjkljaj)
C

–820.000
–352.671.000

RAČUN FINANCIRANJA

VIII. Zadolževanje proračuna
IX.

Odplačilo dolga

X.

Neto zadolževanje

XI.

Povečanje (zmanjšanje) sredstev na
računih

163.685.000
43.771.000
119.914.000

XII. Stanje prihodkov iz leta 2005

–232.757.000
232.757.000«

2. člen
V odloku se spremeni prvi odstavek 7. člena tako, da
se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2006 oblikuje v višini
12.621.000 SIT. Uporablja se za namene opredeljene v prvem
odstavku 107. člena Statuta Občine Idrija.«.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 40302-0002/2005
Idrija, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.

IDRIJA
4287.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Idrija za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00 in 51/02, 72/05), 40. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98, 90/05),
23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01,
135/04 in 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 28. redni seji
dne 21. 9. 2006 sprejel

4288.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Ureditvenem načrtu »Pri Likarici« – Idrija

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 58/03), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05) ter 16. in 23. člena Statuta
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) je
Občinski svet Občine Idrija na 28. redni seji dne 21. 9. 2006
sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
Ureditvenem načrtu »Pri Likarici« – Idrija
1. člen
V prvem odstavku 1. člena Odloka o ureditvenem načrtu
»Pri Likarici« – Idrija (Uradni list RS, št. 38/92, 135/04) se doda
nov tretji stavek, ki se glasi:
»Spremembo ureditvenega načrta je izdelala družba
BOŽIČ d. o. o. Inženiring Idrija pod št. 21/05, februar 2006 in
vsebuje tekstualni in grafični del.«.
2. člen
V 4. členu se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. gradnja in sanacija na območju Zidgrad.«.
3. člen
V 5. členu se dodata nov peti in šesti odstavek, ki se
glasita:
»Gradnja in sanacija na območju Zidgrad (parcele
št. 2443, 2441/2, 2441/3, 2441/4, 2441/5, 2441/6, 2434/1,
2439/4, 2439/5, 2437/2 in 2448/1 vse k. o. Idrija mesto)
Zgradijo oziroma sanirajo se poslovno proizvodni objekti,
ki so v grafičnih prilogah označeni s številkami, načelnimi dimenzijami in namembnostjo:
– Objekt št. 1 je poslovno administrativni objekt, tlorisnih
dimenzij 20x20 + 23X10 m in višine do 15 m, višinski gabarit
je P + 2. Dostop do objekta je iz Partizanske in iz notranje
prometnice,
– Objekt št. 2 je proizvodni objekt tlorisnih dimenzij 43x35
m in višine do 12 m, višinski gabarit P + 1 z dostopom iz notranje prometnice,
– Objekt št. 3 je proizvodni objekt s parkirno garažo v
nadstropju, tlorisnih dimenzij 32X45 m, višine do 12 m, višinski
gabarit P + 1. Dostop v nadstropje je iz Partizanske ceste, v
pritlični del pa iz notranje prometnice,
– Objekt št. 4/1 je obrtna delavnica, tlorisnih dimenzij
10x18 m in višine do 10 m, višinski gabarit P + 1, dostop je iz
notranje prometnice,
– Objekt št. 4/2 je obrtna delavnica, tlorisnih dimenzij
8x18 m in višine do 10 m, višinski gabarit P + 1, dostop je iz
notranje prometnice,
– Objekt št. 4/3 je obrtna delavnica, tlorisnih dimenzij
10x28 m in višine do 10 m, višinski gabarit P + 1, dostop je iz
notranje prometnice,
– Objekt št. 5 je nadstrešnica za hrambo gradbenih elementov z možnostjo ureditve 6 parkirnih mest za tovorna
vozila, tlorisnih dimenzij 15x23 m višine do 8 m,
– Obstoječa betonarna ostane v funkciji. V primeru odstranitve betonarne je dovoljena sprememba namembnosti
parkirne garaže (nadstropna etaža v objektu št. 3) v proizvodne ali poslovne prostore, na mestu betonarne pa se zgradi
parkirišče za ca. 120 parkirnih mest.
– Manipulativne in ostale površine se protiprašno obdela
(asfalt, zatravitev).
– Po potrebi se zgradi nova transformatorska postaja.
Objekti so predvideni v maksimalnem gabaritu (horizontalnem in vertikalnem) z gradbeno linijo. Odstopanje je možno
samo navznoter od gradbene linije, ki je določena s pravokotnimi koordinatami (y,x).
Objekti so od sosednjih parcel oddaljeni:
– od parcelne meje 2713/1 k.o. Idrija mesto (Partizanska ulica) so objekti št. 1, št. 2, št. 3 in št. 5 oddaljeni min.
3,80 m,
– od parcelne meje 2713/1 k.o. Idrija mesto (Partizanska
ulica) so obrtne delavnice št. 4/1, 4/2 in 4/3 oddaljeni min.
1,20 m,
– od potoka Ljubevščica min 5,00 m,
Notranja prometnica je od potoka Ljubevščica oddaljena
min. 5,00 m.
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Do izgradnje zgoraj navedenih objektov so dovoljeni posegi v zvezi z rednim vzdrževanjem obstoječih objektov, rekonstrukcije in odstranitve objektov ter spremembe namembnosti
objektov ali dela objektov. Dovoljene so nadomestitve objektov
ali dela objektov, ki jih zaradi dotrajanosti, nefunkcionalnosti,
naravnih nesreč in drugo, ekonomsko ni smotrno obnavljati.
Gradnja izven gabaritnih dodatkov na celotnem območju UN »Pri Likarici« – Idrija
Na celotnem ureditvenem območju je dovoljena gradnja
izven gabaritnih dodatkov horizontalno do 5 m od osnovne
gradbene linije objekta in do 3 m nad višino objekta ter gradnja
pomožnih objektov, za katere ni potrebno predhodno pridobiti
gradbenega dovoljenja, če je gradnja v skladu s predpisano
namensko rabo prostora in ne posega v varovalni pas lokalne
ceste (8 m) in v priobalni pas potoka (5 m).«
4. člen
V 6. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na faznost, etapnost izvedbe ter združevanje različnih faz, mora biti pred začetkom izvajanja objektov
predvidenih v okviru UN območje komunalno opremljeno.
Komunalna opremljenost območja je predpogoj za začetek
pozidave. Individualno odvajanje padavinskih in komunalnih
odpadnih voda znotraj območja UN ni dovoljeno.«
5. člen
Za 6.a členom se doda nov 6.b člen, ki se glasi:
»6.b člen
Na območju Zidgrad se zgradi infrastruktura:
1. Dostopi in dovozi
– Dostop in dovoz do območja urejanja je po urejeni
obstoječi asfaltirani Partizanski ulici (parc. št. 2713/1 k. o.
Idrija mesto), ki poteka ob severovzhodni strani območja.
Priključka sta izvedena pravokotno na Partizansko ulico na
severozahodu in jugovzhodu območja v asfaltni izvedbi in sta
zarobničena. Znotraj območja se zgradi notranja prometnica
širine 5,00 m, z minimalnim odmikom od zgornjega roba vodotoka Ljubevščica 5,00 m.
– Parkirna mesta za vsa vozila so zagotovljena v parkirni
garaži v nadstropju objekta št. 3.
– Minimalni odmik objektov od parcelne meje 2713/1 k.o.
Idrija mesto (Partizanska ulica) je 1,20 m.
– Vzdolž Partizanske ulice se na parcelah št. 2441/2 in
2443, k.o. Idrija-mesto izvede hodnik za pešce v širini 1,20 m.
2. Kanalizacija
– Kanalizacija se projektira v strogo ločenem sistemu in
je usklajena s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04)
in Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).
– Za fekalne odplake iz območja se zgradi nov fekalni
kanal ustreznega preseka (presek se določi v PGD).
– Fekalni kanal se priključi v najbližjem obstoječem jašku
na obstoječi sanitarni kanal po Partizanski ulici, ki je priključen
na ČN.
– Eventualne odpadne vode iz dejavnosti (industrijske
odpadne vode) je potrebno očistiti v skladu z veljavno zakonodajo.
– Strešne padavinske in zaledne vode so zajete in odvajane v Ljubevščico, meteorne vode iz utrjenih in asfaltiranih
površin ter dvorišča so odvajene preko peskolova in ustrezno
dimenzioniranega lovilca maščob in olj v Ljubevščico. Sestavni del spremembe UN je hidravlični izračun odtočnih količin
meteornih vod (zalednih ni). Odtočna količina prispevnega
območja utrjenih površin je 151,978 l/sec, parkirne garaže
oziroma parkirišča 41,472 l/sec in streh oziroma projektiranih
objektov 56,851 l/sec. Količina očiščene odpadne vode na
iztoku v vodotok je tako 250,3 l/sec. Po izračunu je potreben
volumen lovilca maščob in olj 35 m3.
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– V fazi PGD-ja je potrebno ugotoviti ustreznost obstoječega objekta meteorne kanalizacije za čiščenje padavinskih
odpadnih vod s končnim izpustom v vodotok. Če ne zagotavlja
ustreznega čiščenja pred izpustom v vodotok ga je potrebno
ustrezno rekonstruirati oziroma ob opustitvi in izbiri nove lokacije opuščeno lokacijo izpusta sanirati (vzpostaviti naravno
stanje).
– Projekt PGD mora detajlno obdelati iztočni objekt očiščene padavinske odpadne vode, ki ne sme segati v pretočni
profil vodotoka in mora biti oblikovan v naklonu brežine z
vgrajeno povratno zaklopko na koti gladine pri srednjem pretoku. Obvezno je predvideti proti erozijsko zaščito v območju
vodotoka.
– Komunalna infrastruktura je v grafičnih prilogah prikazano shematsko. Za čiščenje meteornih odpadnih vod je na
JZ območja predvidena nova lokacija za peskolov in lovilec
olj in maščob.
– V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD
morajo biti priloženi vsi detajli in definirani tipi posameznih
elementov (peskolov, ponikovalnice, lovilci maščob in olj, čistilna naprava ...).
– Na PGD projektno dokumentacijo za gradnjo kanalizacijskega sistema območja je potrebno pridobiti vodno soglasje.
– Kolikor se na območju UN posega na parcele v lasti države-javno dobro vode je potrebno skleniti Pogodbo o
ustanovitvi služnosti po določilih Stvarnopravnega zakonika
(Uradni list RS, št. 87/02 – SPZ).
3. Vodovod
– Obstoječe vodovodno omrežje v Partizanski ulici, ki
poteka vzdolž industrijske cone (cevi PE 80, DN 110-12,5 bar,
vsi trije nadzemni hidranti na koti 335 m.n.v.), je priključeno na
glavno napajalno omrežje DN 200.
– Vodovodni priključek preseka 110 mm bo izveden v
priključno merilnem jašku.
– Zgradi se novo notranje vodovodno omrežje FI 110 s
pretokom 15 l/s v zanki tako, da se zagotavlja pitno, tehnološko ter požarno vodo in je dimenzionirano po vseh požarnovarnostnih predpisih.
4. Oskrba z električno energijo
– Oskrba z električno energijo je iz obstoječe TP Cegovnica – Zidgrad, ki zadošča za sedanje in bodoče potrebe.
– Priključek se ne menja, po potrebi se dogradi obstoječi
NN razvod v kabelski kanalizaciji.
5. Telefon
– Priključek na TT omrežje za nove objekte se izvede iz
obstoječega jaška, v katerem je že izveden telefonski priključek za betonarno.
6. Ogrevanje
– Ogrevanje v območju je centralno iz nove kotlovnice,
ki je locirana v pritlični etaži objekta št. 3. Energent je ekstra
lahko kurilno olje z možnostjo uporabe alternativnih okolju
prijaznih energentov. Kotlovnica je samostojni požarni sektor
znotraj objekta.
– Dopušča se možnost izgradnje kotlovnice za vsak
objekt posebej, kar se določi v dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Gospodarska infrastruktura se izvede praviloma v cestnem telesu oziroma telesu notranje prometnice. Odmiki v
vzporednem poteku tras in pri križanjih morajo upoštevati
predpisane v horizontalnem in vertikalnem smislu.
7. Vodno gospodarstvo
– Kot strokovna podlaga je bila za vodni režim v vodotoku Ljubevščica izdelana hidrološko hidravlična presoja
vodnega režima. Glede na določeno koto dvorišča (332.20)
kote posameznih objektov (332.20), ki so 0.50 m nad visoko
poplavno vodo (v profilih 18 do 21 se dogradi desnobrežni zid
na parceli št. 2633 k.o. Idrija mesto), poplavna ogroženost je
torej izključena.
– Hidrotehnične ureditve se izvajajo istočasno z gradnjo
objektov. Na PGD je obvezno pridobiti vodno soglasje.
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– Gradnja ograj, stalnih ali začasnih objektov v območju
vodnega zemljišča (5 m pas od zgornjega robu brežine vodotoka) ni dovoljena. Vsi novi objekti so od vodotoka oddaljeni
min 5 m od vrha brežine, interna dovozna cesta min 5 m.
Priobalno zemljišče je v grafičnih prilogah označeno.
– Kolikor se gradi pod nivojem pritličja (320,20 m.n.v.),
mora biti gradnja vodotesna (izgradnja kesona).«.
6. člen
Za novim 6.b členom se dodata novi V. in VI. poglavje,
ki se glasita:
»V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE TER TRAJNO RABO NARAVNIH DOBRIN
7. člen
– Lastnik zemljišča, na katerem je bila najdena jama ali
brezno, ali fizična ali pravna oseba, ki izvaja dejavnost, med
katero je prišlo do najdb, je dolžan omogočiti raziskavo objekta. Najdbo jam oziroma brezen mora najditelj prijaviti pristojni
službi za ohranjanje narave. Hkrati mora najdbo zaščititi pred
uničenjem in krajo.
– Pri načrtovanju osvetljevanj se načrtuje uporaba takšnih svetilk, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne
osvetljujejo neba in širše okolice.
– Uporabijo naj se žarnice s čim manjšim deležem ultravijolične svetlobe.
– Sistem osvetljevanja naj bo tak, da v drugem delu noči
ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih
razlogov to potrebno.
– Po možnosti naj se ohranja obstoječa drevesna in grmovna rast na območju brežine potoka Ljubevščica.
– Predvideno je ločeno zbiranje drugih odpadkov v tipskih kontejnerjih.
– Na območju ureditvenega načrta veljajo parametri in
mejne vrednosti hrupa za IV. Območje varstva pred hrupom v
skladu z veljavno uredbo.
– Investitor na območju Zidgrad mora z ustrezno protihrupno zaščito zagotoviti na območju bližnjih stanovanj stopnjo hrupa, ki ustreza v skladu z veljavo uredbo merilom za
III. Območje varstva pred hrupom.
– Na območju je dovoljena samo tista proizvodnja dejavnost za katero ni potrebno izdelati študije vplivov na okolje.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
8. člen
– Objekti se opredelijo po požarnih enotah in sektorjih.
Vsak objekt oz dejavnost znotraj objekta je svoj požarni sektor.
– Na zunanjih manipulativnih površinah so zagotovljene
proste površine za varen umik ljudi in premoženja.
– Požarna voda je zagotovljena iz obstoječega vodovoda,
ki poteka po Partizanski cesti in nove vodovodne mreže znotraj
obravnavanega območja z dvema novima hidrantoma.
– Obstoječe vodovodno omrežje v Partizanski ulici (cevi
PE 80, DN 110-12,5 bar, vsi trije nadzemni hidranti na koti 335
m.n.v.), je priključeno na glavno napajalno omrežje DN 200,
ki povezuje rezervoar »Skrnik« (volumen rezervoarja 160 m3,
preliv 383 m.n.v.) in proti rezervoar »Bazile« (volumen 360 m3,
preliv 374 m.n.v.). Skupna kapaciteta rezervoarjev znaša 520
m3. Vodovodni sistem se napaja na iz gravitacijskih vodnih
virov, manjkajoči del pa po potrebi s črpanjem 25 l/s preko
rezervoarja »Skrnik«.
– Pooblaščeni izvajalec meritev hidrantnih omrežij, Prostovoljno gasilsko društvo Sp. Idrija, je na zahtevo upravljalca
v njegovi prisotnosti izvedlo meritve vseh nadzemnih hidrantov v Partizanski ulici (3 kos), ter z meritvami na nadzemnih
hidrantih dokazalo, da je cevovod sposoben zagotavljati več
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kot 10 litrov vode v sekundi. Pretok vode iz treh obstoječih
hidrantov, ki izteče iz ročnika pri tlaku Pr b l/s je Q=15,94 l/s,
Q=15,70 l/s in Q=15,94 l/s (preizkus zunanjega hidrantnega
omrežja je opravilo Prostovoljno gasilsko društvo Spodnja Idrija, dne 20. 6. 2006), kar ustreza količini vode v litrih na sekundo (10 l/s), potrebne za en požar v odvisnosti od prostornine
največjega požarnega sektorja v stavbi (18060 m3), ki se jo
varuje, in pade v skupino s prostornino od 5001 do 20000 m3.
Izmerjena količina vode ustreza za vse vrste stavb, razen za
industrijske in trgovske stavbe nad 1000 MJ/m2 brez sprinklerskega sistemater ter stavbe, ki ne sodijo drugam, če v stavbi in
prav tako nimajo vgrajenega sprinklerskega sistema.
– Dostop za intervencijska vozila in njihovo delovanje
je v skladu z veljavnimi standardi SIST 14090 je z obstoječe
Partizanske ulice, z asfaltirane ceste (interna dovozna cesta),
ki se priključuje na Partizansko ulice in z internih utrjenih
manipulativnih površinah. Širina notranje prometnice je 5 m
z zunanjim premerom zavoja 21 m, kar ustreza minimalnim
vrednostim za dovoze za gasilce.
– V objektih ne bo rokovanja z nevarnimi in vnetljivimi
snovmi.
– Širjenje požara na sosednje objekte, nosilnost konstrukcije ter širjenje požara po stavbah, evakuacijske poti
in sistemi za javljanje alarmiranje z napravami za gašenje
in dostop je v skladu s tehnično smernico TSG-1-001:2005
Ministrstva za okolje in prostor.
– Podrobnejše požarne ukrepe se predvidi v požarni
študiji v fazi PGD-ja.«.
Dosedanja V., VI., VII. in VIII. poglavje postanejo VII.,
VIII, IX. in X. poglavje.
Dosedanji 7., 8., 9., 10., 11. in 12. člen postanejo 9., 10.,
11., 12., 13. in 14. člen.
9. člen
Besedilo novega 9. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Izvedba prostorske ureditve bo v več etapah in fazah.
Etape in faze so določene s tem dokumentom načelno (po
številkah objektov) in se lahko zamenjajo in združijo. Posamezna faza se določi v dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Komunalna infrastruktura in intervencijska pot se
zgradijo v prvi fazi oziroma pred gradnjo objektov.«.
10. člen
Sestavni del tega odloka so tudi pisne in grafične priloge, ki jih je izdelalo podjetje Božič d.o.o. Inženiring Idrija pod
številko 23/05, februar 2006.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 3501-0003/2006
Idrija, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.

4289.

Odlok o uskladitvi delovanja javnega zavoda
Mestni muzej Idrija, Muzej za Idrijsko in
Cerkljansko z Zakonom o uresničevanju
javnega interesa za kulturo

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94
– odl. US, 8/96 in 36/00), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in
23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01,
135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 28. redni seji
dne 21. 9. 2006 sprejel
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ODLOK
o uskladitvi delovanja javnega zavoda Mestni
muzej Idrija, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko z
Zakonom o uresničevanju javnega interesa za
kulturo
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Idrija (v nadaljevanju besedila:
ustanoviteljica) uskladi delovanje javnega zavoda Mestni muzej
Idrija, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko (v nadaljnjem besedilu:
zavod) z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja
glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol
se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Ustanoviteljica zavoda je Občina Idrija. Ustanoviteljske
pravice in obveznosti izvaja Občinski svet Občine Idrija.
2. člen
Zavod je pravni naslednik Mestnega muzeja Idrija, Muzeja za Idrijsko in Cerkljansko s sedežem v Idriji, Prelovčeva
9, katerega sta ustanoviteljici Občina Idrija in Občina Cerkno
ustanovili z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mestni
muzej Idrija, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko (Uradni list RS,
št. 15/99).
3. člen
Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje muzejske dejavnosti kot javne službe na področju zgodovine,
etnologije, umetnostne zgodovine in tehniške kulture na območju občin Idrija in Cerkno, to je na območju Idrijskega in
Cerkljanskega.
Poslanstvo zavoda se izraža skozi skrb za spoznavanje
in razumevanje materialne kulturne dediščine, načina življenja
in dela ter neoprijemljive kulturne dediščine, znanj, vrednotenj,
tehnik in ustvarjalnosti ljudi v določenem času in prostoru. S
svojo strokovnostjo zavod na primeren način ohranja, varuje
in prezentira kulturno dediščino s stalnimi in občasnimi razstavami ter z založniško in pedagoško dejavnostjo, jo popularizira
in opozarja na njen pomen in vlogo v preteklosti, kar je pomembno za prepoznavanje in utrjevanje identitete. Z galerijsko
dejavnostjo zavod širi zanimanje ljudi za preteklo in sodobno
likovno ustvarjalnost, oblikuje estetski odnos do te ustvarjalnosti in jo spodbuja. Pomembno vlogo ima v izobraževalnih
procesih, še posebej pri domoznanstvu, kjer s svojimi zbirkami
in razstavami predstavlja vez med zgodovino v učbenikih in
dejanskimi ostanki preteklosti.
II. IME, SEDEŽ IN DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Ime zavoda: Mestni muzej Idrija, Muzej za Idrijsko in
Cerkljansko
Skrajšano ime: Mestni muzej Idrija
Sedež javnega zavoda: Idrija, Prelovčeva 9
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določa zakon in ta odlok.
Zavod je vpisan v sodni register: pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici pod registrsko številko 1-70-00.
5. člen
Muzej ima žig pravokotne oblike, v katerem je znak MM v
obliki prekrižanih rudarskih kladiv, z napisom MESTNI MUZEJ
IDRIJA MUZEJ ZA IDRIJSKO IN CERKLJANSKO v velikosti
45 mm x 22 mm.
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Število, pooblastila za uporabo in način varovanja žigov
določi direktor zavoda z organizacijskim predpisom.

– K/74.873
– K/73.101

6. člen
Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen
ter v skladu s poslanstvom in zbiralno politiko, zavod opravlja
naslednje naloge:
– evidentira, pridobiva, dokumentira, raziskuje, inventarizira, varuje in hrani gradivo in opravlja druge strokovne naloge
varstva premične kulturne dediščine na območju, za katerega
je ustanovljen in pogodbeno za druge lokalne skupnosti,
– varuje in hrani zbirke ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom zavoda,
– posreduje podatke o dediščini v register kulturne dediščine,
– pripravlja razstave in druge oblike predstavljanja izsledkov muzejskega dela doma in v tujini ter organizira gostovanja
domačih in tujih razstav,
– izdaja strokovne in znanstvene publikacije o gradivu
iz svojih zbirk, monografske študije, razstavne kataloge in
poljudne publikacije s svojega področja dela,
– pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe
ter programe za težje prilagodljive družbene skupine,
– pripravlja predavanja, strokovne in znanstvene pogovore ter srečanja, predstavlja javnosti gradiva s področja
svojega dela,
– izvaja razne oblike vzgojno-izobraževalnih programov,
sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in skrbi za
popularizacijo svoje dejavnosti,
– strokovno sodeluje s fizičnimi in pravnimi osebami zasebnega prava, ki imajo zbirke premične dediščine (zasebne
muzejske zbirke), pri urejanju in predstavljanju zbirk,
– sodeluje z domačimi in tujimi kulturnimi institucijami,
združenji in strokovnjaki s svojega delovnega področja,
– vodi interno strokovno knjižnico,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

– K/73.201

7. člen
Poleg nalog iz prejšnjega člena opravlja zavod tudi naslednje naloge:
– v razstavišču Nikolaja Pirnata pripravlja likovne razstave, ki ne sodijo v okvir javne službe iz predhodnega člena,
– oddaja v najem prostore za razstave, kulturne in druge
prireditve,
– nudi strokovne usluge pravnim in fizičnim osebam,
– izvaja založniško dejavnost,
– prodaja publikacije, spominke, razglednice, reprodukcije vseh vrst ter umetniške izdelke, izvedene iz svojega gradiva,
– opravlja dejavnost upravljanja z objekti kulturne, tehniške in naravne dediščine na podlagi pogodb z lastniki,
– opravlja gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe
udeležencev in obiskovalcev,
– proizvaja električno energijo za lastne potrebe.
Opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka ne sme
ogroziti izvajanja javne službe.
8. člen
Naloge iz 6. in 7. člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu
z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene:
– O/92.521
Dejavnost muzejev
– O/92.522
Varstvo kulturne dediščine
– O/92.320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– O/92.511
Dejavnost knjižnic
– O/92512
Dejavnost arhivov
– M/80.422
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.
– K/74.400
Oglaševanje
– K/74.871
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov

– K/72.300
– K/70.320
– G/52.471
– G/52.472
– G/52.488
– G/52.610
– G/52.620
– G/52.630
– G/52.486
– DE/22.110
– DE/22.130
– DE/22.140
– DE/22.310
– D/22.320
– D/22.330
– DE/22.150
– K/72.400
– K/74.810
– K/74.852
– O/92.110
– O/92.120
– DE/22.210

Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju naravoslovja
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju družboslovja
Obdelovanje podatkov
Upravljanje z nepremičninami za plačilo
ali po pogodbi
Dejavnost knjigarn
Trgovina na drobno s časopisi, revijami
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
Trgovina na drobno po pošti
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
Izdajanje knjig
Izdajanje revij in periodike
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa
Razmnoževanje zvočnih zapisov
Razmnoževanje video zapisov
Razmnoževanje računalniških zapisov
Drugo založništvo
Omrežne podatkovne storitve
Fotografska dejavnost
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
Snemanje filmov in videofilmov
Distribucija filmov in videofilmov
Drugo tiskarstvo.
III. ORGANI ZAVODA

Organa zavoda sta:
– direktor in
– svet zavoda.

9. člen

Direktor
10. člen
Direktor je poslovodni organ in hkrati strokovni vodja
zavoda.
Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda
ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa ter po
predhodnem mnenju sveta zavoda ustanoviteljica Razpis
opravi ustanoviteljica.
Poleg javnega razpisa lahko ustanoviteljica povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko
ponovno imenovan.
Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, sklene z
njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov
predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za
določen čas, čas trajanja mandata. Delavca, ki je bil pred
imenovanjem zaposlen v istem zavodu za nedoločen čas, se
po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto,
ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje
predpisane pogoje.
Javni razpis za imenovanje direktorja mora biti objavljen
najmanj 6 mesecev pred potekom mandatne dobe direktorja,
imenovanje pa se opravi najmanj dva meseca pred potekom
mandatne dobe direktorja.

Uradni list Republike Slovenije
11. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba smeri ene od muzejskih strok,
ki so zastopane v dejavnosti muzeja,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega tri leta na področju dela zavoda,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje enega svetovnega jezika.
Prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan
priložiti:
– življenjepis,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka
– program dela zavoda za mandatno obdobje.
12. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, za
katerega je imenovan, zaradi razlogov, ki jih določata Zakon
o zavodih in ZUJIK.
Ustanoviteljica mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi
direktorja:
– slednjega seznaniti z razlogi za razrešitev in mu dati
možnost, da se o njih izjavi,
– pridobiti predhodno mnenje sveta zavoda.
Če svet zavoda ne da mnenja v roku 30 dni, se šteje, da
se z razrešitvijo strinja.
13. člen
Naloge direktorja:
– načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– sprejema akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi
z delovanjem zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela s finančnim načrtom,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema splošne akte, ki urejajo pomembna vprašanja
v zvezi z delovanjem zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod
ima,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– uresničuje sklepe, ki jih v okviru svojih pristojnosti sprejmeta ustanoviteljica in svet zavoda,
– odloča o sklepanju in prenehanju delovnega razmerja
in izvaja druge pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavno zakonodajo,
– zagotavlja javnost dela,
– zagotavlja informiranje delavcev,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi,
tem odlokom in splošnimi akti zavoda.
K strateškemu načrtu, programu dela, ki vsebuje finančni načrt, aktu o organizaciji del, aktu o sistemizaciji delovnih
mest, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav osnovnih sredstev
in investicijskega vzdrževanja ter k zavodski pogodbi daje
soglasje svet zavoda.
14. člen
Pooblastila direktorja:
– v pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod
neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru
finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta), razen pri
razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima v upravljanju, kjer je
potrebno upoštevati določbe pogodb o upravljanju,
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– direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih
zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu
z aktom o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
Svet zavoda
15. člen
Svet sestavlja devet članov, in sicer:
– 5 predstavnikov ustanoviteljice, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev imenuje
ustanoviteljica v skladu s svojimi pravili,
– 2 predstavnika delavcev zavoda, ki sta imenovana v
skladu z določbami statuta zavoda in
– 2 predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, od katerih enega imenuje Občina Cerkno, drugega pa
Muzejsko društvo Idrija skladno s svojimi pravili.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh
članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
16. člen
Konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor najkasneje v roku 30 dni od imenovanja članov sveta zavoda.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članov sveta zavoda prične teči z dnem konstituiranja sveta in traja pet let. Člani sveta zavoda so po
preteku mandata lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan
obvestiti ustanoviteljico 90 dni pred potekom mandata članom
sveta zavoda.
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– če nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka
mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku,
kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
17. člen
Naloge sveta zavoda:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, ocenjuje in analizira delovanje zavoda,
– predlaga ustanoviteljici revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanoviteljice,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela
s finančnim načrtom, aktu o sistemizaciji delovnih mest, kadrovskemu načrtu, aktu o organizaciji del, načrtu nabav in k
zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k letnemu poročilu zavoda,
– daje soglasje k načrtu investicijsko-vzdrževalnih del,
– sprejema poslovnik sveta zavoda,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju in ustanoviteljici mnenja, predloge in
pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem
zavoda,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– izvaja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in
tem odlokom.
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IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA
OBVEZNOSTI ZAVODA
18. člen
Zavod za opravljanje svoje dejavnosti, za katero je ustanovljen, upravlja z nepremičninami, ki so last ustanovitelja, kot
delom javne infrastrukture na področju kulture, z opremo in z
inventariziranimi muzejskimi predmeti.
Zavod upravlja z naslednjimi nepremičninami v lasti Občine Idrija:
– Grad Gewerkenegg, parc. št. 1403,
– Rudarska hiša, parc. št. 376,
– Kamšt, parc. št. 974, vse vložek št. 148, k.o. Idrija
mesto,
– Partizanska tiskarna Slovenija, parc. št. 544/2, vložek
št. 74, k.o. Gor. Kanomlja.
Zavod za Občino Idrija na podlagi pogodbe upravlja s
premoženjem v njeni lasti, ki je del javne infrastrukture na
področju kulture in opravlja druge dejavnosti v skladu z registrirano dejavnostjo.
Dejavnosti iz tretjega odstavka tega člena lahko zavod s
soglasjem ustanoviteljice na podlagi pogodbe opravlja tudi za
Občino Cerkno in Republiko Slovenijo.
19. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz državnega proračuna,
– iz proračuna ustanoviteljice,
– na podlagi pogodb o upravljanju z nepremičninami.
Zavod lahko pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti tudi iz naslednjih virov:
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z vstopninami,
– na javnih razpisih,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.
20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki oziroma o načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja
odloča ustanoviteljica na predlog direktorja in na podlagi sprejetega poslovnega poročila s strani sveta zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
21. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu
v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, brez omejitev, razen v primerih, ki so določeni z
zakonom in s tem odlokom.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga.
22. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje
s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost
dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanoviteljice.

Uradni list Republike Slovenije
Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Svet zavoda se konstituira najkasneje v treh mesecih
od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravljajo nujne naloge
obstoječi organi. Obstoječemu strokovnemu svetu preneha
mandat s konstituiranjem novoimenovanega sveta zavoda.
Do imenovanja direktorja opravlja to funkcijo dosedanji
v.d. direktorja.
26. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt, ki
morata upoštevati, da za zaposlene v zavodu veljajo določila
Zakona o javnih uslužbencih, morata biti sprejeta najkasneje
v roku šest mesecev po uveljavitvi tega odloka. Do sprejema
novega akta o sistemizaciji velja obstoječi akt v vseh določbah,
ki niso v nasprotju z zakoni in s tem odlokom.
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati
Statut Mestnega muzeja Idrija, z dne 22. 11. 2000, razen v
določbah, ki urejajo volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, ki se smiselno uporabljajo za prve volitve predstavnikov
delavcev, če niso v nasprotju s predpisi in tem odlokom.
27. člen
Ustanoviteljica prevzema financiranje javnega zavoda
pod pogojem, da ji Republika Slovenija v celoti zagotovi nadomestna dodatna sredstva na podlagi zakona, ki ureja financiranje občin.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka in na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Cerkno z dne 9. 12. 2004, s katerim
se je Občina Cerkno odpovedala soustanoviteljstvu Mestnega
muzeja Idrija, preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestni muzej Idrija Muzej za Idrijsko in Cerkljansko (Uradni
list RS, št. 15/99).
Direktor poskrbi za vpis uskladitve sprememb ustanovitvenega akta zavoda v sodni register na podlagi tega odloka.
29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 007-0006/2006
Idrija, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.

4290.

Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih
zemljišč v Občini Idrija za leto 2007

23. člen
S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z
nepremičninami pa skladno s pogodbami o upravljanju.

Občinski svet Občine Idrija je na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04 in
52/06) na 28. redni seji dne 21. 9. 2006 sprejel

VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA

SKLEP
o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč
v Občini Idrija za leto 2007

24. člen
Za obveznosti zavoda ustanoviteljica odgovarja do višine sredstev, ki so v tekočem letu zagotovljena iz občinskega
proračuna za delovanje zavoda.

1. člen
S tem sklepom se določa izhodiščna cena stavbnih zemljišč v primerih, ko jih Občina Idrija kupuje oziroma prodaja,
upoštevajoč njihovo tržno vrednost in območje kamor spadajo.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Izhodiščna cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča
se oblikuje glede na naslednja območja:
– prvo območje:
– drugo območje:
– tretje območje:
– četrto območje:
– peto območje:

ožji center mesta,
širši center mesta Idrija, center naselja Spodnja Idrija,
ostalo strnjeno naselje mesta Idrija
in naselja Spodnja Idrija,
jedri naselij Črni Vrh in Godovič ter
ostali deli mesta Idrija in naselja
Spodnja Idrija,
vsa ostala stavbna zemljišča v Občini Idrija.

3. člen
Tako določena izhodiščna cena stavbnega zemljišča se
lahko uporablja v primerih:
– kadar stavbno zemljišče iz prvega ali drugega območja
ne presega velikosti 50 m²,
– kadar stavbno zemljišče iz tretjega do petega območja
ne presega velikosti 80 m².
Za prodajo ali nakup stavbnih zemljišč, ki presegajo navedene površine ali v primeru, da se za prodajo zemljišča izvede javni razpis, se cena določi na podlagi izvedene cenitve.
Grafične priloge z vrisanimi območji so sestavni del tega
sklepa.
4. člen
Izhodiščna cena kvadratnega metra stavbnega zemljišča
za leto 2007 znaša:
– prvo območje: 5.610 SIT/m² oziroma 23,41 EUR/m2
– drugo območje: 4.680 SIT/m² oziroma 19,53 EUR/m2
– tretje območje: 3.740 SIT/m² oziroma 15,61 EUR/m2
– četrto območje: 2.810 SIT/m² oziroma 11,73 EUR/m2
– peto območje: 1.840 SIT/m² oziroma 7,68 EUR/m2.
5. člen
Izhodiščna cena stavbnega zemljišča se korigira s faktorjem 0,3 kolikor gre za nezazidljivo zemljišče.
6. člen
Odločitev o prodaji ali nakupu stavbnega zemljišča sprejme Občinski svet Občine Idrija na predlog župana.
7. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 38000-1/2002
Idrija, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.

4291.

Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2007

Občinski svet Občine Idrija je na podlagi 179. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in
58/03), 218. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 102/04-UPB), 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 61. členom Zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84), 15. členom Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Idrija
(Uradni list RS, št. 100/03) in na podlagi 23. člena Statuta
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04 in 52/06)
na 28. redni seji dne 21. 9. 2006 sprejel
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SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007
1.
Vrednost točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Idrija, za leto 2007 znaša
0,0990 SIT oziroma 0,00041312 EUR.
2.
Vrednost točke iz 1. člena tega sklepa se uporablja od
1. 1. 2007.
3.
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 422-1/2006
Idrija, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l.r.

KAMNIK
4292.

Odlok o spremembah Odloka o določitvi
območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete
krajevnih skupnosti v Občini Kamnik

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 – UPB-2 in 70/06 – odl. US), 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB-1)
ter 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99,
70/01, 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 35. seji dne
20. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o določitvi območij
krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih
skupnosti v Občini Kamnik
1. člen
V Odloku o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete KS v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/96,
69/98 in 81/02) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»V Občini Kamnik krajevne skupnosti obsegajo območja
naslednjih naselij oziroma ulic:
1. KRAJEVNA SKUPNOST ČRNA:
Črna pri Kamniku
Gozd
Kališe
Krivčevo
Podlom
Podstudenec
Potok v Črni
Smrečje v Črni
Zavrh pri Črnivcu
Žaga
Sedež krajevne skupnosti je Stahovica, Krivčevo 2.
2. KRAJEVNA SKUPNOST DUPLICA
Bakovnik (razen hišnih št. 1 in 2)
Bakovniška ulica
Bazoviška ulica
Črnivška ulica
Dobajeva ulica
Domžalska cesta
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Groharjeva ulica
Jakopičeva ulica
Jamova ulica
Jelovškova ulica
Klavčičeva ulica
Ljubljanska cesta (hišne št. od 14 do 86)
Mengeška pot
Meninska ulica
Perovo (hišni št. 26 in 30)
Prvomajska ulica
Rudniška ulica
Slatnarjeva ulica
Šipkova ulica
Ulica Matije Blejca
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Jakopičeva 11.
3. KRAJEVNA SKUPNOST GODIČ
Brezje nad Kamnikom
Godič
Kršič
Vodice nad Kamnikom
Sedež krajevne skupnosti je Godič.
4. KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIK CENTER
Ekslerjeva ulica
Frančiškanski trg
Fužine
Glavni trg
Gregorčičeva ulica
Japljeva ulica
Kettejeva ulica
Knafličev prehod
Kolodvorska ulica
Košiše (hišne št. od 1 do 14a in od 22 do 29)
Levstikova ulica
Maistrova ulica
Medvedova ulica
Muzejska pot
Na produ
Parmova ulica
Petruškova pot
Pot na Poljane
Prešernova ulica
Raspov prehod
Sadnikarjeva ulica
Samostanska ulica
Streliška ulica
Šlakarjeva pot
Šolska ulica
Šutna
Tomšičeva ulica
Trg svobode
Trg talcev
Tunjiška cesta
Ulica Josipa Močnika
Usnjarska cesta
Zaprice
Žale
Žebljarska pot
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Maistrova ulica 18.
5. KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIŠKA BISTRICA
Bistričica
Kamniška Bistrica
Klemenčevo
Kregarjevo
Okroglo
Spodnje Stranje
Stahovica
Stolnik
Velika Planina
Zagorica nad Kamnikom
Zakal
Zgornje Stranje

Uradni list Republike Slovenije
Županje Njive
Sedež krajevne skupnosti je Zgornje Stranje 22.
6. KRAJEVNA SKUPNOST MEKINJE
Cankarjeva cesta
Cesta dr. Tineta Zajca
Cesta treh talcev
Drnovškova pot
Jeranovo
Molkova pot
Neveljska pot
Podjelše
Polčeva pot
Pot na Jeranovo
Prašnikarjev drevored
Ulica Antona Kotarja Martina
Zduša
Sedež krajevne skupnosti je Mekinje, Cankarjeva cesta 37.
7. KRAJEVNA SKUPNOST MOTNIK
Bela (hišne št. od 10 do 11, od 13 do 18 in od 28 do 31)
Motnik
Zajasovnik
Zgornji Motnik
Sedež krajevne skupnosti je Motnik 33.
8. KRAJEVNA SKUPNOST NEVLJE
Briše
Hrib pri Kamniku
Nevlje
Oševek
Poreber
Soteska
Tučna
Vir pri Nevljah
Vrhpolje pri Kamniku
Sedež krajevne skupnosti je Nevlje 18.
9. KRAJEVNA SKUPNOST NOVI TRG
Bevkova ulica
Lobodova ulica
Na bregu
Na jasi
Novi trg
Palovška cesta
Perkova ulica
Perovo (razen hišnih št. 26 in 30)
Pot na Dobravo
Pot v Rudnik
Prisojna pot
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Glavni trg 24.
10. KRAJEVNA SKUPNOST PEROVO
Bakovnik (hišni št. 1 in 2)
Kajuhova pot
Kovinarska cesta
Livarska ulica
Ljubljanska cesta (hišne št. 1, 2, 3, 3d, 4a, 5d, 9a, 9b,
9c, 10a, 11, 12, 13)
Podlimbarskega pot
Pot 27. julija
Steletova cesta
Tkalska pot
Zikova ulica
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Glavni trg 24.
11. KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE
Podgorje
Korenova cesta
Sedež krajevne skupnosti je Podgorje 55a.
12. KRAJEVNA SKUPNOST PŠAJNOVICA
Gabrovnica
Laseno
Mali Rakitovec
Pšajnovica
Veliki Rakitovec
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Sedež krajevne skupnosti je Mali Rakitovec 2.
13. KRAJEVNA SKUPNOST SELA
Bela Peč
Markovo
Poljana
Rožično
Sela pri Kamniku
Sovinja Peč
Studenca
Trobelno
Znojile
Žubejevo
Sedež krajevne skupnosti je Sela 2.
14. KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA VAS
Loke v Tuhinju
Pirševo
Podhruška
Potok
Snovik
Srednja vas pri Kamniku
Vaseno
Sedež krajevne skupnosti je Srednja vas.
15. KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARCA
Bistriška cesta
Drnovo
Gmajna
Gornji log
Grintovška cesta
Gubčeva ulica
Habjanova ulica
Jeranova ulica
Kamniška cesta
Kolenčeva pot
Koroška cesta
Livada
Mala pot
Mlinarska ulica
Nova pot
Nožiška cesta
Obrtniška ulica
Orehova ulica
Pibernikova cesta
Poljska cesta
Pot iz vasi
Primoževa ulica
Radomeljska cesta
Sončna ulica
Spodnji log
Stegne
Šrajerska ulica
Trata
Trg padlih borcev
Zelena pot
Sedež Krajevne skupnosti je Šmarca, Trg padlih borcev 2.
16. KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO V TUHINJU
Buč
Gradišče v Tuhinju
Hruševka
Kostanj
Podbreg
Praproče v Tuhinju
Ravne pri Šmartnem
Sidol
Stebljevek
Šmartno v Tuhinju
Sedež krajevne skupnosti je Šmartno v Tuhinju 27.
17. KRAJEVNA SKUPNOST ŠPITALIČ
Bela (hišne št. od 1 do 9, 12 in od 19 do 27)
Okrog pri Motniku
Špitalič
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Sedež krajevne skupnosti je Špitalič 32a.
18. KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ
Cirkuše v Tuhinju
Češnjice v Tuhinju
Črni Vrh v Tuhinju
Golice
Laze v Tuhinju
Liplje
Mali Hrib
Stara Sela
Veliki Hrib
Zgornji Tuhinj
Sedež krajevne skupnosti je Laze v Tuhinju 29.
19. KRAJEVNA SKUPNOST TUNJICE
Košiše (hišne št. od 15 do 21a)
Laniše
Tunjice
Tunjiška Mlaka
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Glavni trg 24.
20. KRAJEVNA SKUPNOST VOLČJI POTOK
Rudnik pri Radomljah
Volčji Potok
Sedež krajevne skupnosti je Volčji Potok 6.
21. KRAJEVNA SKUPNOST VRANJA PEČ
Spodnje Palovče
Trebelno pri Palovčah
Velika Lašna
Vranja Peč
Zgornje Palovče
Sedež krajevne skupnosti je Vranja Peč 3.
22. KRAJEVNA SKUPNOST ZAPRICE
Aškerčeva ulica
Čopova pot
Frana Albrehta ulica
Franca Pirca ulica
Jenkova ulica
Jurčičeva ulica
Kebetova ulica
Kersnikova ulica
Koželjeva ulica
Kranjska cesta
Ljubljanska cesta (hišne št. 1a, 1b, 1c, 1č, 3a, 3b, 3c, 4,
5, 5b, 6, 7, 7a, 8, 9, 10)
Miklavčičeva ulica
Mlakarjeva ulica
Murnova ulica
Parapatova ulica
Podgorska pot
Pot Marije Vere
Rozmanova ulica
Svetčeva pot
Trdinova ulica
Ulica Andreja Smolnikarja
Ulica Fortunata Berganta
Ulica Frančka Miha Paglovca
Ulica Jakoba Alešovca
Ulica Jakoba Zupana
Ulica Josipa Ogrinca
Ulica Kamniško–zasav. odreda
Ulica Ljudevita Stiasnyja
Ulica Toma Brejca
Ulica Vilka Rožiča
Vavpotičeva ulica
Vegova ulica
Vremšakova ulica
Župančičeva ulica
Sedež krajevne skupnosti je Kamnik, Glavni trg 24.«.
2. člen
7.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»1. KRAJEVNA SKUPNOST ČRNA
Vol. enota št. 1: Kališe, Podlom in Zavrh pri Črnivcu
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Volita se dva člana.
Vol. enota št. 2: Gozd
Volijo se trije člani.
Vol. enota št. 3: Črna pri Kamniku in Potok v Črni
Volijo se trije člani.
Vol. enota št. 4: Krivčevo, Podstudenec, Smrečje v Črni
in Žaga
Volijo se trije člani.
2. KRAJEVNA SKUPNOST DUPLICA
Vol. enota št. 1: Ljubljanska cesta (hišne št. od 26 do
86, razen hišnih številk 27, 29, 31, 31a, 35, 37, 37a, 37b, 37c,
37d), Dobajeva ulica, Domžalska cesta in Jakopičeva ulica
Volita se dva člana.
Vol. enota št. 2: Ljubljanska cesta (hišne št. od 14 do 25,
27, 29, 31, 31a, 35, 37, 37a, 37b, 37c, 37d), Groharjeva ulica,
Jamova ulica in Jelovškova ulica
Volijo se trije člani.
Vol. enota št. 3: Klavčičeva ulica, Bakovniška ulica, Bazoviška ulica, Mengeška pot, Meninska ulica, Slatnarjeva ulica
in Šipkova ulica
Volijo se trije člani.
Vol. enota št. 4: Ulica Matije Blejca, Bakovnik (razen
hišne št. 1 in 2), Črnivška ulica, Prvomajska ulica, Rudniška
ulica in Perovo (hišni številki 26 in 30)
Volijo se trije člani.
3. KRAJEVNA SKUPNOST GODIČ
Vol. enota št. 1: Godič (hišne številke od 1 do 43a)
Volijo se trije člani.
Vol. enota št. 2: Godič (hišne številke od 44 do 74a)
Volijo se trije člani.
Vol. enota št. 3: Godič (hišne št. od 75 do 90b)
Volijo se trije člani.
Vol. enota št. 4: Brezje nad Kamnikom, Kršič in Vodice
nad Kamnikom
Volita se dva člana.
4. KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIK-CENTER
Vol. enota št. 1: Kettejeva ulica, Košiše (hišne številke od
1 do 14a in od 22 do 31), Levstikova ulica, Fužine, Medvedova
ulica, Pot na Poljane, Tomšičeva ulica (hišne številke 1, 3, 5,
9, 11, 13a, 15, 17, 19, 21 in 23), Trg talcev, Žebljarska pot,
Tunjiška cesta, Žale
Volijo se trije člani.
Vol. enota št. 2: Frančiškanski trg, Glavni trg, Gregorčičeva ulica, Japljeva ulica, Maistrova ulica, Parmova ulica (hišne
številke 2, 4, 6 in 8), Prešernova ulica, Sadnikarjeva ulica
(hišne številke 1, 1a in 3), Samostanska ulica, Šlakarjeva pot,
Tomšičeva ulica (hišne številke 2, 4 in 6) in Trg svobode
Volijo se trije člani.
Vol. enota št. 3: Kolodvorska ulica, Parmova ulica (hišne številke 1, 1a, 1b, 3, 5, 5a, 5b, 5c, 7, 9, 13, 15, 17, 19 in
21), Sadnikarjeva ulica (hišne številke 2, 4 in 6), Petruškova
pot, Raspov prehod, Streliška ulica, Usnjarska cesta, Šutna,
Šolska ulica, Na produ, Muzejska pot, Ekslerjeva ulica, Ulica
Josipa Močnika, Zaprice in Knafličev prehod
Volijo se trije člani.
5. KRAJEVNA SKUPNOST KAMNIŠKA BISTRICA
Vol. enota št. 1: Bistričica, Klemenčevo, Okroglo in Zakal
Volijo se trije člani.
Vol. enota št. 2: Kamniška Bistrica, Velika Planina, Županje Njive in Stahovica
Volijo se trije člani.
Vol. enota št. 3: Spodnje Stranje, Zgornje Stranje in
Stolnik
Volijo se trije člani.
Vol. enota št. 4: Kregarjevo in Zagorica nad Kamnikom
Volita se dva člana.
6. KRAJEVNA SKUPNOST MEKINJE
Vol. enota št. 1: Zduša, Podjelše in Jeranovo
Volita se dva člana.
Vol. enota št. 2: Molkova pot, Polčeva pot, Ulica Antona
Kotarja Martina, Cesta dr. Tineta Zajca, Cesta treh talcev, Cankarjeva cesta (hišne št. od 38 do 59) in Pot na Jeranovo
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Volijo se trije člani.
Vol. enota št. 3: Drnovškova pot, Neveljska pot, Cankarjeva cesta (hišne št. od 1 do 37) in Prašnikarjev drevored
Volita se dva člana.
7. KRAJEVNA SKUPNOST MOTNIK
Vol. enota št. 1: Motnik (hišne št. od 1 do 33 in št. 56)
Volita se dva člana.
Vol. enota št. 2: Motnik (hišne št. od 34 do 55 in od 57
do 59a)
Volita se dva člana.
Vol. enota št. 3: Zgornji Motnik
Volita se dva člana.
Vol. enota št. 4: Bela (hišne št. od 10 do 11, od 13 do 18
in od 28 do 31)
Volita se dva člana.
Vol. enota št. 5: Zajasovnik
Voli se en član.
8. KRAJEVNA SKUPNOST NEVLJE
Vol. enota št. 1: Vrhpolje pri Kamniku
Volijo se trije člani.
Vol. enota št. 2: Nevlje
Volita se dva člana.
Vol. enota št. 3: Oševek, Tučna in Briše
Volijo se trije člani.
Vol. enota št. 4: Soteska, Vir pri Nevljah, Hrib pri Kamniku
in Poreber
Volijo se trije člani.
9. KRAJEVNA SKUPNOST NOVI TRG
Vol. enota št. 1: Bevkova ulica, Lobodova ulica, Novi trg
in Palovška cesta
Volijo se trije člani.
Vol. enota št. 2:. Perkova ulica in Perovo (razen hišnih
št. 26 in 30)
Volijo se trije člani.
Vol. enota št. 3: Na bregu, Na jasi, Pot na Dobravo, Prisojna pot in Pot v Rudnik
Volijo se trije člani.
10. KRAJEVNA SKUPNOST PEROVO
Vol. enota št. 1: Bakovnik (hišni št. 1 in 2), Kajuhova pot,
Kovinarska cesta, Livarska ulica, Ljubljanska cesta (hišne
št. 1, 2, 3, 3d, 4a, 5d, 9a, 9b, 9c, 10a, 11, 12 in 13), Podlimbarskega pot, Pot 27. julija, Steletova cesta, Tkalska pot in
Zikova ulica
Voli se sedem članov.
11. KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE
Vol. enota št. 1: Podgorje, Korenova cesta
Voli se sedem članov.
12. KRAJEVNA SKUPNOST PŠAJNOVICA
Vol. enota št. 1: Pšajnovica
Volijo se trije člani.
Vol. enota št. 2: Laseno in Gabrovnica
Volijo se trije člani.
Vol. enota št. 3: Veliki Rakitovec in Mali Rakitovec
Volijo se trije člani.
13. KRAJEVNA SKUPNOST SELA
Vol. enota št. 1: Sela pri Kamniku
Volita se dva člana.
Vol. enota št. 2: Markovo
Volita se dva člana.
Vol. enota št. 3: Bela Peč
Voli se en član.
Vol. enota št. 4: Poljana
Voli se en član.
Vol. enota št. 5: Rožično
Voli se en član.
Vol. enota št. 6: Studenca
Voli se en član.
Vol. enota št. 7: Znojile
Voli se en član.
Vol. enota št. 8: Žubejevo
Voli se en član.
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Vol. enota št. 9: Sovinja Peč in Trobelno
Voli se en član.
14. KRAJEVNA SKUPNOST SREDNJA VAS
Vol. enota št. 1: Srednja vas pri Kamniku
Volita se dva člana.
Vol. enota št. 2: Loke v Tuhinju
Volita se dva člana.
Vol. enota št. 3: Snovik, Pirševo in Potok
Volijo se trije člani.
Vol. enota št. 4: Podhruška in Vaseno
Volita se dva člana.
15. KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARCA
Vol. enota št. 1: Bistriška cesta (hišne št. od 1 do 24 in
26), Gornji log,Kamniška cesta (hišne št. 12, 17, 19, 19a, 21,
23, 25, 27, 29, 33, 35, 37 in 39), Koroška cesta, Mlinarska
ulica, Radomeljska cesta
Volita se dva člana.
Vol. enota št. 2: Bistriška cesta (hišne št. 25, 27, 29, 31,
33 in 37), Grintovška cesta, Habjanova ulica, Jeranova ulica,
Kamniška cesta (hišne št. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
32, 34, 38, od 40 do 45, 47, 49, 51 in 51a), Poljska cesta, Stegne, Štajerska ulica in Trata (hišne št. 3, 5, 5a, 7 in 9)
Volita se dva člana.
Vol. enota št. 3: Drnovo, Gubčeva ulica, Kamniška cesta
(hišne št. 46, 48, 50, 52, 56, 58, 59, 60, 63, 63a, od 64 do 66,
68, 69, 75, 77, 79, 80, 81, 85, 87 in 89), Kolenčeva pot, Livada,
Mala pot, Nova pot, Nožiška cesta (hišne št. od 1 do 9), Orehova ulica, Pibernikova cesta (hišne št. 2, 8, 10, 12, 16, 20, 24,
26, 28 in 30), Pot iz vasi, Sončna ulica in Zelena pot
Volijo se trije člani.
Vol. enota št. 4: Gmajna, Kamniška cesta (hišne št. 53,
55 in 57), Nožiška cesta (hišne št. od 10 do 26), Obrtniška
ulica, Pibernikova cesta (hišne št. 1, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 19,
21, 23, 31 in 33), Primoževa ulica, Spodnji log, Trata (hišne
št. 4, 4a, 8, 10 in 11) in Trg padlih borcev
Volita se dva člana.
16. KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO
Vol. enota št. 1: Šmartno v Tuhinju in Stebljevek
Volijo se trije člani.
Vol. enota št. 2: Buč in Sidol
Volijo se trije člani.
Vol. enota št. 3: Gradišče v Tuhinju in Kostanj
Volita se dva člana.
Vol. enota št. 4: Hruševka, Podbreg, Praproče v Tuhinju,
Ravne pri Šmartnem
Volijo se trije člani.
17. KRAJEVNA SKUPNOST ŠPITALIČ
Vol. enota št. 1: Bela (hišne št. od 1 do 9, 12 in od 19 do
27), Okrog pri Motniku, Špitalič
Voli se sedem članov.
18. KRAJEVNA SKUPNOST TUHINJ
Vol. enota št. 1: Zgornji Tuhinj
Volita se dva člana.
Vol. enota št. 2: Laze v Tuhinju
Voli se en član.
Vol. enota št. 3: Stara Sela
Voli se en član.
Vol. enota št. 4: Golice
Voli se en član.
Vol. enota št. 5: Češnjice v Tuhinju
Voli se en član.
Vol. enota št. 6: Črni Vrh v Tuhinju
Voli se en član.
Vol. enota št. 7: Cirkuše v Tuhinju
Voli se en član.
Vol. enota št. 8: Liplje in Veliki Hrib (hišne št. 13, 13a,
14 in 15)
Voli se en član.
Vol. enota št. 9: Veliki Hrib (razen hišnih št. 13, 13a, 14
in 15)
Voli se en član.
Vol. enota št. 10: Mali Hrib
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Voli se en član.
19. KRAJEVNA SKUPNOST TUNJICE
Vol. enota št. 1: Tunjice, Tunjiška Mlaka, Laniše in Košiše
(hišne št. od 15 do 21a)
Voli se sedem članov.
20. KRAJEVNA SKUPNOST VOLČJI POTOK
Vol. enota št. 1: Rudnik pri Radomljah in Volčji Potok
Voli se sedem članov.
21. KRAJEVNA SKUPNOST VRANJA PEČ
Vol. enota št. 1: Spodnje Palovče
Volita se dva člana.
Vol. enota št. 2: Trebelno pri Palovčah in Zgornje Palovče
Volijo se trije člani.
Vol. enota št. 3: Vranja Peč
Volita se dva člana.
Vol. enota št. 4: Velika Lašna
Volita se dva člana.
22. KRAJEVNA SKUPNOST ZAPRICE
Vol. enota št. 1: Kranjska cesta (hišne št. od 1 do 4d),
Ljubljanska cesta (hišne št. 1a, 1b, 1c, 1č, 3a, 3b, 3c) in Župančičeva ulica
Volijo se trije člani.
Vol. enota št. 2: Aškerčeva ulica, Jenkova ulica (hišne
št. od 1 do 8, 10, 12, 14 in 16), Kranjska cesta (hišne št. od 5
do 7), Ljubljanska cesta (hišne št. 4, 5, 5d, 6, 7 in 7a), Miklavčičeva ulica, Mlakarjeva ulica, Murnova ulica, Rozmanova ulica,
Ulica Kamniško–zasav. odreda, Vavpotičeva ulica, Vremšakova ulica, Koželjeva ulica, Podgorska pot, Pot Marije Vere, Ulica
Frančka Miha Paglovca, Ulica Jakoba Alešovca, Ulica Josipa
Ogrinca, Parapatova ulica in Svetčeva pot
Volijo se trije člani.
Vol. enota št. 3: Čopova pot, Jenkova ulica (hišni št. 9 in
15), Kebetova ulica, Kersnikova ulica, Ljubljanska cesta (hišne
št. 8, 9 in 10), Trdinova ulica, Frana Albrehta ulica, Franca
Pirca ulica, Jurčičeva ulica, Ulica Andreja Smolnikarja, Ulica
Fortunata Berganta, Ulica Ljudevita Stiasnyja, Ulica Jakoba
Zupana, Ulica Toma Brejca, Ulica Vilka Rožiča in Vegova
ulica
Volijo se trije člani.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 041-0002/2006-3/1
Kamnik, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

4293.

Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople
vode za namene daljinskega ogrevanja

Svilanit d.d., Kovinarska 4 Kamnik na podlagi soglasja
Občinskega sveta Občine Kamnik z dne 1. 10. 2003 in 2. 10.
2003 v skladu z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja
(Uradni list RS, št. 43/06) objavlja

CENIK
proizvodnje in distribucije pare in tople vode za
namene daljinskega ogrevanja
1. člen
V Svilanit d.d. Kamnik se določi nova cena toplotne
energije:
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variabilni del cene
13.691,92 SIT/MWh
priključna moč – fiksni del cene 251,62 SIT/kW/mesec

4295.

Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cena z
dne 1. 3. 2006.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Kamnik, dne 25. septembra 2006
Svilanit d.d.
Generalni direktor
Stojan Žibert l.r.

KOBARID
4294.

Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov Vrtca Kobarid

Na podlagi 34. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 21. in 23. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v
vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03,
77/05 in 120/05), in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02, 80/03) je Občinski
svet Občine Kobarid na 37. redni seji dne 20. 9. 2006
sprejel

SKLEP
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov
Vrtca Kobarid
I.
Občinski svet Občine Kobarid je določil ceno vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kobarid, ki znašajo mesečno na otroka po posameznih programih od 1. 10. 2006:
Programi
Cena na otroka
CELODNEVNI PROGRAMI
Prva starostna skupina od 1–3 let (do 9 ur)
97.570,00 SIT
Druga starostna skupina od 3–6 let (do 9 ur) 63.640,00 SIT
POLDNEVNI PROGRAMI
Druga starostna skupina od 3–6 let
58.300,00 SIT
II.
Mesečni znesek živil za otroke, upoštevan v cenah programov, znaša 7.350,00 SIT mesečno pri celodnevnih oziroma
2.730,00 SIT pri poldnevnih programih. Vrtec pri izstavitvi
računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila
za vsak dan odsotnosti otroka v sorazmerni višini plačila za
program vrtca.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 10. 2006 dalje.
Št. 602-1/06
Kobarid, dne 20. septembra 2006
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine
Kočevje

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 ZLS-UPB1 in 21/06 – odl.
US), 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 22/06 ZLV-UPB2 in 70/06 – odl. US) in 27. člena Statuta
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek,
73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 32. redni seji dne 18. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o volitvah
v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje
1. člen
V Odloku o volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 56/96, 65/98 in 73/02) se 4. člen
spremeni tako, da se glasi:
»Svet Krajevne skupnosti Kočevje – mesto šteje trinajst
članov.
Za volitve članov sveta KS se določi trinajst volilnih
enot, in sicer:
1. volilna enota obsega Ljubljansko cesto od križišča s
Kolodvorsko ulico pri upravni stavbi Občine Kočevje do Novomeške ceste, Novomeško cesto (razen št. 5), Kolodvorsko
ulico in Turjaško naselje št. 18 in 20;
2. volilna enota obsega Kajuhovo naselje, Pri Unionu in
Mahovniško cesto;
3. volilna enota obsega Ljubljansko cesto od mostu pri
Rinži do križišča (razen št. 2 in 4) s Kolodvorsko ulico pri
upravni stavbi Občini Kočevje, Opekarsko ulico, Bračičevo
ulico in Cesto na stadion;
4. volilna enota obsega Rožno ulico, Turjaško ulico in
Kekčevo ulico;
5. volilna enota obsega Cankarjevo ulico, Šeškovo ulico, Tomšičevo ulico št. 15, 19 in 21 ter Kolodvorsko ulico
št. 8 in 10;
6. volilna enota obsega Kidričevo ulico (razen št. 6.a) in
Ljubljansko cesto št. 2 in 4;
7. volilna enota obsega Tesarsko ulico, Dimnikarsko
pot, Tomšičevo ulico od št. 13 do križišča z Roško cesto,
Roško cesto od št. 1 do 23 ter Kidričevo ulico 6a;
8. volilna enota obsega Trg zbora odposlancev in Trg
svetega Jerneja;
9. volilna enota obsega Reško cesto, Frankopansko,
Uskoško, Kocljevo, Streliško in Samovo ulico ter Ulico Veronike Deseniške;
10. volilna enota obsega Podgorsko ulico in Grajsko
pot;
11. volilna enota obsega Prešernovo ulico, Črnomeljsko
cesto, Cesto v Mestni log, Mestni log I do Mestni log V, Ulico
heroja Marinclja, Nabrežje ter Brestovo, Borovo, Brezovo,
Bršljanovo, Bezgovo in Brinovo pot;
12. volilna enota obsega Cesto na Trato, ceste od Trate I do Trate XV ter Novomeško cesto 5;
13. volilna enota obsega naselje Mahovnik.
V vsaki volilni enoti se voli en član sveta KS.«.

nov.

2. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet Krajevne skupnosti Šalka vas šteje sedem čla-

Za volitve članov sveta KS se določi sedem volilnih
enot, in sicer:
1. volilna enota obsega Roško cesto od št. 24 dalje,
Rozmanovo in Travniško ulico, Rudarsko naselje, Rudnik
(nova kolonija) in Trdnjavo.
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V 1. volilni enoti se voli en član sveta KS.
2. volilna enota obsega naselje Šalka vas.
V 2. volilni enoti se voli en član sveta KS.
3. volilna enota obsega naselje Željne.
V 3. volilni enoti se voli en član sveta KS.
4. volilna enota obsega naselji Klinja vas in Stari
Breg.
V 4. volilni enoti se voli en član sveta KS.
5. volilna enota obsega naselje Cvišlerji.
V 5. volilni enoti se voli en član sveta KS.
6. volilna enota obsega naselja Koprivnik, Staro Brezje, Rajhenav, Hrib pri Koprivniku, Podstene in Podstenice.
V 6. volilni enoti se voli en član sveta KS.
7. volilna enota obsega naselja Mačkovec, Onek in
Laze pri Oneku.
V 7. volilni enoti se voli en član sveta KS.«.
3. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet Krajevne skupnosti Ivan Omerza šteje devet
članov.
Za volitve članov sveta KS se določijo štiri volilne
enote, in sicer:
1. volilna enota obsega naselje Dolga vas.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta KS.
2. volilna enota obsega naselje Livold.
V 2. volilni enoti volijo trije člani sveta KS.
3. volilna enota obsega naselji Črni Potok in Zajčje
Polje.
V 3. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.
4. volilna enota obsega naselja Mozelj, Rajndol, Kočarji, Kačji Potok, Suhi Potok, Svetli Potok, Spodnji Log in
Knežja Lipa.
V 4. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.«.
4. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet Krajevne skupnosti Poljanska dolina šteje pet
članov.
Za volitve članov sveta KS se določijo tri volilne enote,
in sicer:
1. volilna enota obsega naselja Vimolj pri Predgradu,
Brezovica pri Predgradu, Nemška Loka, Čeplje, Kralji in
Bukova Gora.
V 1. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.
2. volilna enota obsega naselja Predgrad, Jelenja vas
in Paka pri Predgradu.
V 2. volilni enoti se volita dva člana sveta KS.
3. volilna enota obsega naselja Laze pri Predgradu,
Vrt, Spodnja Bilpa, Hreljin in Dol.
V 3. volilni enoti se voli enega člana sveta KS.«.
5. člen
V 10. členu se besedilo prve alinee drugega odstavka
spremeni tako, da se glasi:
»1. volilna enota obsega naselja Kočevska Reka, Primoži, Mlaka pri Kočevski Reki, Koče, Sadni Hrib, Mokri
Potok in Gotenica.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta KS.«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-3/06-117
Kočevje, dne 19. septembra 2006
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.
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Odlok o določitvi imen nekaterih ulic na
območju Občine Kočevje

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju
naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86), 27. člena
Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02,117/02, 43/03 in 44/05), in 74. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in
43/03) ter na predlog Komisije za poimenovanje ulic je Občinski
svet Občine Kočevje na 32. redni seji dne 18. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o določitvi imen nekaterih ulic na območju
Občine Kočevje
1. člen
Na območju Občine Kočevje se v naselju Mestni log na
novo poimenujejo naslednje ulice:
1. Ulica Brigade Moris – se odcepi levo od povezovalne
ceste Mestni log – Dolga vas, tik pred Remihovo ulico. Ulica se
slepo konča z obračališčem severno od naselja Dolga vas.
2. Ulica Veteranov osamosvojitve – se odcepi levo od
povezovalne ceste Mestni log – Dolga vas in se konča tako,
da se priključi na bodočo ulico Brigade Moris.
3. Ulica slovenskih teritorialcev – se odcepi levo od povezovalne ceste Mestni log–Dolga vas tik za naseljem Mestni
log in se v dolžini 254 m slepo zaključi z obračališčem južno
od naselja Mestni log.
2. člen
Območna geodetska uprava Ljubljana – geodetska pisarna Kočevje izvede na podlagi tega odloka vse spremembe in
jih vnese v register uradno poimenovanih ulic ter novo določene
hišne številke v evidenco hišnih številk, ki jih v skladu s prvim
odstavkom 12. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju
naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86) vodi v
registru območij teritorialnih enot za območje Občine Kočevje.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-4/06-0112
Kočevje, dne 19. septembra 2006
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

4297.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu
pokopališče Kočevje 1. faza

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek), 27. člena Statuta
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek,
73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter 74. in 86. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99
in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 32. redni seji
dne 18. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu pokopališče
Kočevje 1. faza
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski lokacijski načrt Pokopališče Kočevje 1. faza za Območje urejanja z oznako P5/Z2 v
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Kočevju, ki ga je pod številko projekta 31/05 v mesecu februarju 2006 izdelal: Arhitekt Majda Zupanič, univ. dipl. inž. arh.
(1) Občinski lokacijski načrt je sestavljen iz besedila in
grafičnega dela.
(2) Sestavni del lokacijskega načrta so tudi priloge, ki
so določene s tem odlokom.
2. člen
(1) Besedilo in grafični del lokacijskega načrta sta sestavni del tega odloka.
(2) Besedilo OLN obsega:
1. opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OLN
2. ureditveno območje OLN
3. umestitev načrtovane ureditve v prostor
– opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji
– opis rešitev načrtovanih objektov in površin
– lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in
gradnjo
4. zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost
priključevanja objektov nanjo
5. rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih
dobrin
6. rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
7. načrt parcelacije
8. etapnost izvedbe.
(3) Grafični del OLN obsega:
list 1

načrt namenske rabe prostora
– izrez iz plana

merilo 1:5000

list 2

načrt ureditvenega območja z
načrtom parcelacije in prikazom
etapnosti

merilo 1:500

list 3

načrt umestitve načrtovane
ureditve v prostor s prikazom
vplivov in povezav s sosednjimi
območji

merilo 1:2000

list 4

prikaz prostorske ureditve, načrt
lege objektov na zemljišču s
tehničnimi elementi za zakoličbo
objektov
merilo 1:1000

list 4.2

prikaz lege objektov na zemljišču, prikaz višinske ureditve

list 4.3

načrt lege objektov na zemljišču,
razporeditev zelenih površin
merilo 1:1000

list 4.5

prikaz prostorske ureditve, lega
objektov, zbirni načrt komunalne
infrastrukture

merilo 1:1000

list 4.6

Idejna zasnova objektov

merilo 1:200

list 5

prostorski prikaz prostorske
ureditve

merilo 1:250

3. člen

(priloge lokacijskega načrta)
Priloge občinskega lokacijskega načrta so:
1. povzetek za javnost;
2. izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev;
3. obrazložitev in utemeljitev občinskega lokacijskega
načrta;
4. strokovne podlage za pripravo občinskega lokacijskega načrta;
5. smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora;

6. seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam
sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi
lokacijskega načrta;
7. ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta;
8. spis postopka priprave in sprejemanja občinskega
lokacijskega načrta.
4. člen
(velikosti dopustnih odstopanj in obvezna vsebina projektov
za pridobitev gradbenega dovoljenja)
(1) Odstopanja pri pripravi projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj za novo predvidene objekte se omogoča za
tlorisne gabarite v okviru do petih procentov (5%) in v okviru
določenih gradbenih mej in gradbenih parcel ter 5% za višinske gabarite razen za določeno koto pritličja.
(2) Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od idejnih zasnov poteka posamezne komunalne
infrastrukture, določenih s tem lokacijskim načrtom, če bodo
pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše iz tehničnega ali okolje varstvenega
vidika, pri čemer pa se z njimi ne smejo poslabšati prostorske
in okoljske razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju
z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
5. člen
Občinski lokacijski načrt skupaj s prilogami je na vpogled na Občini Kočevje.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-87/05-141
Kočevje, dne 19. septembra 2006
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

4298.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in
44/05) ter 74. in 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet
Občine Kočevje na 32. redni seji dne 18. 9. 2006 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni
rabi za:
– zemljišče s parc. št. 60/2, pot v izmeri 165 m2, vpisana pri vložku št. 261 k.o. Stara Cerkev.
II.
Parcela, navedena v I. točki tega sklepa, postane last
Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-9/2006-143
Kočevje, dne 19. septembra 2006
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

100 / 29. 9. 2006 /

KRANJ
4299.

Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na
zemljišču parc. št. 1113/4 in 1113/5, k.o. Babni
vrt

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet
Mestne občine Kranj na 36. seji dne 28. 6. 2006 sprejel
naslednji

SKLEP
o prenehanju obstoja javnega dobra
na zemljišču parc. št. 1113/4 in 1113/5,
k.o. Babni vrt
1. člen
Javno dobro na zemljišču parc. št. 113/4, pot v izmeri
266 m2 in par. št. 1113/5, pot v izmeri 50 m2, v vl. št. 670, k.o.
Babni vrt, preneha obstajati, ker v naravi ne predstavljata
javnega dobra.
2. člen
Lastninska pravica na zemljišču parc. št. 113/4, pot v izmeri 266 m2 in par. št. 1113/5, pot v izmeri 50 m2, v vl. št. 670,
k.o. Babni vrt, se vpiše na Mestno občino Kranj.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Kranju.
Št. 46404-0082/2005-43/06
Kranj, dne 28. junija 2006
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

LITIJA
4300.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Litije in Šmartna

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1) je Občinski
svet Občine Litija na podlagi 16. člena Statuta Občine Litija
(Uradni list RS, št. 18/04, 33/06) na 38. seji dne 19. 9. 2006
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju
prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Litije in Šmartna
1. člen
Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Litije in Šmartna (Uradni list SRS, št. 22/88, Uradni
list RS, št. 89/02, 7/04 in 51/04; v nadaljevanju: odlok), za
območje Občine Litija, se spremeni tako, da se v 3. členu pri
tabeli 1, vrstica pod zaporedno št. 46 glasi:
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Šifra naselja Prevladujoča planska
namembnost

Število in imena morfoloških
celot

Predviden način urejanja
(ZN, UN, LN, PUP)

1SE, 1SM, 1SV, RG, 7SM,
8SM, 9SM, 11SM, 12SM,
13SM

PUP

10 SM

UN PODSITARJEVEC

2SE

ZN GRBIN

3SE

ZN-J

1S

ZN GRAŠKA DOBRAVA

14SE

PUP GRAŠKA DOBRAVA

PROIZVODNJA

3PI, 4PI, 2SV

PUP

PROMET IN ZVEZE

1T, 2T,

PUP

1Z, 6SM

PUP

2SM

ZN

1ZP

UN POKOP.

1C, 1CV, 2C, 3C, 4C/J, 3SM,
4SM, 5SM, 5C, 3SM/5100

PUP

6c

ZN

1I, 1OC, 2OC*, 1VZ-RG

PUP

STANOVANJA

46

LITIJA

LI

ZELENE POVRŠINE

CENTRALNE
FUNKCIJE
KOMUNALA
ENERGETIKA
2. člen
V 35. členu tega odloka se za podpoglavjem »LI – 3SM«
doda novo podpoglavje z naslovom »LI – 3SM/5100« in se
glasi:
»V morfološki celoti je dovoljena gradnja poslovno trgovskih objektov, lociranih ob gradbeni liniji. Dovoljene so gradnje pomožnih objektov, objektov za potrebe infrastrukture,
začasnih objektov in urbane opreme.
V območju LI 3SM/5100 se dovoli gradnja objektov dopolnilnih dejavnosti, ki ne bodo negativno vplivali na okolje.
Dovoljeni gabariti objektov:
Višinski gabarit maksimalno: K+P+1N.
Maksimalna višina kapi objektov je 10,00 m.
Dovoljena meja ravni hrupa III. stopnja.
V morfološki celoti je dovoljeni FSI 0,7 in maksimalna
dovoljena pozidanost 55%.
Znotraj gradbene parcele je potrebno zagotoviti minimalno 10% zelenih površin.
Oblikovanje objektov:
Fasada naj bo grajena iz kvalitetnih materialov.
Ulična fasada mora biti mestotvorno oblikovana.
Na površini med mejo območja in gradbeno linijo je
potrebno vzpostaviti drevored.
Objekte je potrebno kvalitetno oblikovati, s poudarjenimi
vhodi za obiskovalce.
Oblikovanje objektov naj bo podrejeno njihovi funkciji.
Klimatske naprave, cisterne za plin ter drugi infrastrukturi objekti in naprave se lahko locira samo na jugozahodno
vizualno neizpostavljeni lokaciji oziroma vizualno neizpostavljenem delu objekta.
Dovozi in priključki:
Za uvoz na območje se izvede trikrako križišče na regionalni cesti G2-108/1182 Ribče Litija od 11,8 do 12,7 km s

tem, da se hišni priključek opuščene severne javne poti preoblikuje v priključek z desnim uvozom in desnim izvozom.
V območju posega se ob južnem robu državne ceste
predvidi pločnik z javno razsvetljavo.
Pred pričetkom del na križišču je potrebno pridobiti soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste na projektne rešitve predvidene v PGD oziroma PZI projektu tega križišča.
Notranja cesta se uredi ob jugovzhodnem robu območja.«.
3. člen
V grafičnem delu tega odloka se ustrezno spremenita in
dopolnita lista z oznako F2444:
– prikaz razmejitev območij urejanja in morfoloških celot,
ki ima za podlago plansko namensko rabo v merilu 1:5000,
– prikaz varovanj in omejitev rabe prostora, ki ima za
podlago morfološke celote v merilu 1:5000.
Grafične sestavine iz prvega odstavka 3. člena tega
odloka so na vpogled na Občini Litija.
4. člen
Sestavni del tega odloka je tudi grafični prikaz območja
pod prilogo št. 1.
5. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Šifra: 350-44/2005
Litija, dne 19. septembra 2006
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.
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Priloga številka 1: Grafiþni prikaz obmoþja

4301.

Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za
naselje Vače pri Litiji

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 08/03, 58/03 – ZZK-1) in 16. člen Statuta
Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06) je Občinski svet
Občine Litija na 38. redni seji dne 19. 9. 2006 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu
za naselje Vače pri Litiji

V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 350-31/2002
Litija, dne 20. septembra 2006
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

4302.

Program priprave strategije prostorskega
razvoja in prostorskega reda Občine Litija
(SPRO in PRO)

I.
Javno se razgrne predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje Vače
pri Litiji, ki ga je izdelalo podjetje Arhitekt Majda Zupanič s.p.,
Britof 46b, Kranj.

Župan Občine Litija je na podlagi 27. člena Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1)
in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04,
33/06) dne 14. 9. 2006 sprejel

II.
Predlog bo javno razgrnjen v avli Občine Litija, Jerebova 14, Litija, in sicer 15 dni od dneva objave tega sklepa v
Uradnem listu Republike Slovenije.

PROGRAM PRIPRAVE
strategije prostorskega razvoja in prostorskega
reda Občine Litija (SPRO in PRO)

III.
Med potekom javne razgrnitve bo Oddelek za urejanje prostora in gospodarstvo Občine Litija organiziral javno
obravnavo. Javna obravnava bo dne 11. 10. 2006 ob 18.00
uri v veliki sejni sobi Občine Litija, Jerebova 14, Litija.

1. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA
PRIPRAVO STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA
TER PROSTORSKEGA REDA OBČINE LITIJA (SPRO IN
PRO)

IV.
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo pisne pripombe in predloge na javno razgrnjen predlog Oddelku za
urejanje prostora in gospodarstvo Občine Litija, Jerebova 14,
Litija, v roku iz II. točke tega sklepa. Pripombe in predloge se
lahko poda tudi ustno na javni obravnavi.
Priloga

1.1 Temeljne določbe
S tem programom se na podlagi določil Zakona o urejanju prostora pričnejo postopki priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Litija (v nadaljevanju: SPRO) in prostorskega reda (v nadaljevanju PRO) Občine Litija, ki sta krovna
prostorska akta občine.
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Namen SPRO Litija je, da v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije določi vizijo prostorskega razvoja
občine ter usmeritve za usklajen in vzdržen razvoj dejavnosti
v prostoru in njegovo trajnostno rabo.
PRO Litija je temeljni izvedbeni prostorski akt občine.
Namen PRO je, da v skladu s SPRO Litija ter ob upoštevanju
pravil iz Prostorskega reda Slovenije določi območja namenske rabe prostora, določi pogoje in merila ter ukrepe za
načrtovanje v prostoru in pripravo lokacijskih načrtov občine
ter pogoje za pripravo projektov po določbah zakona, ki ureja
graditev objektov.
1.2 Ocena stanja in razlogi za pripravo
V letu 2003 je začel veljati nov Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03, v nadaljevanju
ZUreP-1), ki predpisuje izdelavo povsem novih prostorskih
aktov na državnem, regionalnem in lokalnem nivoju. Državni
zbor RS in Vlada RS sta na podlagi ZUreP-1 sprejela dva
ključna državna prostorska akta – Strategijo prostorskega
razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, v nadaljevanju:
SPRS) in Prostorski red Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04,
v nadaljevanju: PRS). Za zagotovitev prostorskih aktov,
usklajenih z novo prostorsko zakonodajo ter novimi strateškimi dokumenti, mora tudi občina začeti s pripravo novih
prostorskih aktov občine: SPRO in PRO.
Na podlagi četrtega odstavka 171. člena ZUreP-1 morajo občine nove prostorske akte sprejeti najkasneje v treh letih
po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljevanju: SPRS), to je do 20. julija 2007. Drugi razlogi, ki bi
izhajali iz ocene stanja, zato v tem primeru niso relevantni.
Ne glede na zakonske okvire je občina Litija ugotovila
potrebo po postavitvi strateških izhodišč za nadaljnji razvoj
v prostoru, ter potrebo po redefiniranju in natančnejšemu
določanju izhodišč za posege v prostor.
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Litija za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Litija za obdobje 1986–1990 dopolnjen v letu
2002, ki so bile izdelane v prejšnji družbeno ekonomski ureditvi
v okviru sistema družbenega planiranja, zaradi spremenjenega
družbenega, ekonomskega in pravnega sistema v Republiki
Sloveniji, kljub naknadno sprejetim spremembam opredelitev ne
zagotavljajo več želenega usmerjanja prostorskega razvoja.
Spremembe družbene ureditve so uveljavile nove razmere na področju gospodarskih dejavnosti, lastništva in trga
zemljišč, nove potrebe po prostoru zaradi razvoja kapitala in
nove zahteve po varovanju okolja, ohranjanju narave in spoštovanju kulturnih vrednot v prostoru. Poleg tega so različni
vsebinski in metodološki pristopi k spremembam in dopolnitvam prostorskega plana v razponu petnajstih let so bistveno
načeli enovitost in konsistenco veljavnih prostorskih aktov
občine. Vsebina in oblika veljavnih prostorskih aktov tudi ni
skladna z metodologijo ZUreP-1 in njegovih podzakonskih
predpisov, ter jo je potrebno uskladiti tudi s SPRS in PRS.
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega plana je
torej potrebno nadomestiti z v ZUreP-1 določeno prostorsko
strategijo in prostorskim redom, ki bosta opredelila prostorski razvoj Občine Litija in usmeritve ter merila in pogoje za
urejanje prostora na območju Občine Litija v novih družbeno
gospodarskih pogojih, tehnološke globalizacije in vstopanju
Slovenije v evropske integracije ter ob upoštevanju usmeritev
SPRS in regionalnih zasnov prostorskega razvoja.
Priprava SPRO in PRO je potrebna zlasti zaradi naslednjih vsebinskih razlogov: utrjevanja in razvoja Občine Litija,
spremenjenih družbeno-ekonomskih, socialnih in pravnih
razmer in z njimi povezanih prostorskih ureditev razvoja
občine, pospeševanju razvoja tržnega gospodarstva, krize
vrednostnega sistema pri urejanju prostora ter vedno manjšega upoštevanja skupnih in dolgoročnih interesov v prostoru, novih medobčinskih odnosov po nastanku nove Občine
Šmartno pri Litiji.
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1.3 Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo SPRO in PRO so določila
ZureP-1, ki v:
– odstavku 12. člena ZUreP-1 določa, da urejanje prostora v občinski pristojnosti obsega tudi predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora ter načrtuje
prostorske ureditve na območju občine in izvaja prostorske
ukrepe za uresničevanje občinskih prostorskih aktov;
– 27. členu ZUreP-1 določa da se prostorski akt začne
pripravljati na podlagi programa priprave prostorskega akta;
– četrti odstavku 171. člena ZUreP-1 določa da morajo
občine začeti s pripravo SPRO in PRO po uveljavitvi prostorskega reda Slovenije in sprejeti prostorski red občine najkasneje v treh letih po uveljavitvi SPRS, to je do 20. julija 2007;
– 22. členu obravnava možno sočasno pripravo prostorskih aktov občine.
2. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA SPRO IN
PRO Z OBMOČJEM NJENEGA UREJANJA
2.1. Predmet SPRO in PRO
Predmet SPRO je opredelitev izhodišč in vizije prostorskega razvoja Občine Litija ter usmeritve za usklajen in
vzdržen razvoj dejavnosti v prostoru in njihovo rabo tako, da
je omogočeno usmerjanje prostorskih razvojnih procesov in
z njimi povezanih prostorskih ureditev ter uveljavljanje prostorskih ukrepov za njeno izvajanje.
S SPRO se določijo izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine ter zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru
s prioritetami in usmeritvami za dosego ciljev prostorskega
razvoja občine. SPRO določa zasnovo posameznih sistemov
lokalnega pomena v prostoru, kot so: zasnova poselitve, zasnova komunalne infrastrukture in zasnova krajine. S SPRO
se določi tudi zasnova prostorskega razvoja in urejanja naselij, zasnova prostorskega razvoja in urejanja krajinskih
območji ter ukrepi za izvajanje SPRO. V SPRO se vključi tudi
novelacija urbanistične zasnove za mesto Litija.
Vsebina SPRO je podrobneje opredeljena v Pravilniku
o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine in vrstah njenih strokovnih podlag
(Uradni list RS, št. 17/04; v nadaljevanju: Pravilnik o SPRO),
v skladu s katerim se SPRO pripravi.
Predmet PRO je oblikovanje pravil za urejanje prostora
v občini. PRO je temeljni izvedbeni prostorski akt občine,
ki je podlaga za pripravo občinskih lokacijskih načrtov ter
določa lokacijske pogoje za pripravo projektov za pridobitev
gradbenih dovoljenj po zakonu ki ureja graditev objektov.
Prostorski akt bo izdelan v skladu s SPRO Litija in s pravili
Prostorskega reda Slovenije.
PRO se pripravi v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki
in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04; v nadaljevanju: Pravilnik o PRO).
Priprava PRO Litija bo predstavljala vsebinsko nadaljevanje in nadgradnjo v letu 2004 sprejetih Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Litija. V teh dokumentih
so podana osnovna merila in pogoji ter ukrepi za načrtovanje
v prostoru za pripravo projektov po določbah zakona, ki ureja
graditev objektov.
2.2 Programska izhodišča za izdelavo SPRO in PRO
Programska izhodišča SPRO so predvsem iz prostorskega vidika zagotoviti:
– usklajenost s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskim redom Slovenije;
– usklajenost z razvojnimi dokumenti posameznih nosilcev urejanja prostora;
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– doseganje skladnega razvoja občine po načelih trajnostnega razvoja, v povezavi z gospodarskimi, družbenimi
in okoljskimi razmerami;
– doseganje zmernega, premišljenega in vzdržnega
prostorskega razvoja skladno z razvojnimi in poselitvenimi
potrebami;
– doseganje vzdržnega prostorskega razvoja skladno
z varstvenimi usmeritvami in zahtevami s področja varstva
okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov in varstva
kulturne dediščine, kar predstavlja razvojni potencial občine;
– ohranjanje podeželskega značaja občine, kvalitetne
kulturne krajine in identitete občine;
– spodbujanje razvoja sprejemljivih gospodarskih dejavnosti;
– opredelitev optimalne rešitve izkoristka rečnega potenciala reke Save z vidika ohranjanja oziroma izboljšanja
kvalitetne ravni za življenje prebivalcev ob njej;
– iskanje strateške rešitve glede prometne ureditve za
mesto Litija, predvsem kar zadeva reševanja problematike
tranzitnega prometa skozi mesto in hkrati s tem povezanega
reševanja najbolj obremenjenih prometnih točk;
– povezovanje posameznih območij znotraj občine, povezovanje občinskega prostora s sosednjimi občinami;
– spodbujanje za razvoj ustreznih storitvenih in oskrbnih funkcij, razvoj delovnih mest za okoliško prebivalstvo ter
omogočanje možnosti za športno in kulturno dejavnost;
– zagotavljanje prebivalcem naselij z možnosti za vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje, informiranje in
druženje;
– spodbujanje razvoja turizma in turističnih dejavnosti
na podlagi naravnih in kulturnih danosti in s tem povečanje k
prepoznavnosti občine;
– zagotavljanje zadostne in dostopne oskrbe z družbenimi in drugimi storitvenimi dejavnostmi ne glede na obseg
svojega gravitacijskega območja.
Programska izhodišča PRO so zagotoviti:
– zgostitev v ureditvenih območjih naselij;
– sanacija in omejevanje razpršene gradnje;
– enakomernejša prostorska razporeditev dejavnosti v
naseljih;
– programska, vsebinska in oblikovna prenova degradiranih območij in javnih površin (zelene površine, trgi, ulice,
ceste);
– prepletanje rab;
– uravnotežena širitev urbanih naselij;
– razvoj novih lokalnih centrov;
– ureditev novih javnih zelenih površin ter povezava
zelenih površin v sistem;
– rekreativna izraba naravnega okolja okolice urbanih
naselij ter naravnih potencialov;
– povezovanje različnih prometnih sistemov;
– poudarjen razvoj javnega potniškega prometa;
– ureditev mirujočega prometa;
– prometna ureditev za pešce, kolesarje in javne oblike
prevoza;
– določitev območij komunalnega opremljanja zemljišč
s splošnimi pogoji in standardi njihovega opremljanja, vključno z obveznostmi priključevanja na objekte in omrežja javne
infrastrukture.
2.3 Sodelovanje in usklajevanje s sosednjimi občinami
Občina Litija si bo kot pripravljavec SPRO in PRO prizadevala za usklajevanje svojih interesov z interesi sosednjih
občin znotraj regije in širšega prostora. Na področjih, kjer
problematika presega meje Občine Litija, bo aktivno sodelovala pri oblikovanju skupnih elementov strategije prostorskega razvoja. Medobčinsko sodelovanje zahtevajo predvsem
področja sistema poselitve, razporeditve delovnih mest, javnega prometa, ravnanja z odpadki, odvajanja odpadnih vod,
varstva pred poplavami in upravljanja zavarovanih območij
narave ter naravnih virov.
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3. UREDITVENO OBMOČJE SPRO IN PRO
SPRO in PRO se izdela za celotno območje Občine
Litija.
4. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI
UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI
SPRO IN PRO LITIJA
4.1 Pripravljavec SPRO in PRO Litija
Pripravljavec prostorske strategije in prostorskega reda
je Občina Litija. Pripravo SPRO in PRO Občine Litija vodi
Oddelek za urejanje prostora in gospodarstvo. Ostali oddelki
občinske uprave Občine Litija pri pripravi sodelujejo.
Oddelek za urejanje prostora in gospodarstvo je zadolžen:
– za metodološko in vsebinsko konsistentnost priprave
SPRO in PRO;
– za sodelovanje z izbranim izdelovalcem pri pridobitvi
oziroma izdelavi ustreznih podatkov, analiz in strokovnih
podlag za pripravo SPRO in PRO;
– za sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje tega
programa priprave in pravočasno predložitev predloga SPRO
in PRO v obravnavo občinskemu svetu in uveljavitev končnega dokumenta;
– da zagotavlja vključevanje nosilcev urejanja prostora
in drugih udeležencev v postopek priprave SPRO in PRO ter
usklajuje delo nosilcev urejanja prostora in drugih udeležencev, ki sodelujejo pri pripravi SPRO in PRO;
– da pred izdelavo predloga SPRO in PRO, v sodelovanju z izdelovalcem, pridobi smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, določenih s tem programom
priprave;
– zagotavlja in poda usklajene usmeritve občinske
uprave;
– organizira prostorske konference, javno razgrnitev in
javne obravnave;
– zagotavlja sodelovanje javnosti v postopku priprave
SPRO in PRO;
– da po izdelavi dopolnjenega predloga SPRO in PRO,
v sodelovanju z izdelovalcem, pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora, določenih s tem programom priprave, o upoštevanju njihovih smernic;
– vodi spis postopka.
Ostali oddelki občinske uprave občine Litija so zadolženi:
– da sodelujejo s pripravljavcem pri pripravi SPRO in
PRO,
– izdelajo in posredujejo Oddelku za urejanje prostora
in gospodarstvo strokovne podlage razvoja oziroma varstva
s svojega delovnega področja,
– pripravijo usmeritve s svojega delovnega področja za
pripravo SPRO in PRO.
4.2 Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi
SPRO in PRO za Občino Litija:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
Urad za prostorski razvoj, poda izhodišča za razvoj poselitve;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Direktorat za okolje, poda izhodišča za varstvo
okolja in ravnanje z odpadki;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave, poda izhodišča za ohranjanje narave;
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za varstvo okolja, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja
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srednje Save, poda izhodišča za rabo voda in priobalnih
zemljišč;
5. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost, poda izhodišča in usmeritve za področje gospodarskega razvoja Slovenije, spodbujanje investicij
in krepitev konkurenčnih sposobnosti gospodarstva;
6. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji
trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, poda izhodišča
za področje preskrbe in državnih blagovnih rezerv;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
poda izhodišča za racionalno rabo energije in energetskih
virov ter za prostorsko zasnovo omrežja energetske infrastrukture;
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem,
poda izhodišča za razvoj turizma;
9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
Sektor za rudarstvo, poda izhodišča za rabo potencialnih
nahajališč mineralnih surovin;
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za elektronske komunikacije, poda izhodišča za informacijski razvoj in
telekomunikacije;
11. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor
za planiranje in analize, poda izhodišča, ki se nanašajo na
razvoj državnega cestnega omrežja in državnih kolesarskih
poti, razen omrežja avtocest;
12. Ministrstvo za promet, Direktorat RS za železnice,
poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj železniškega prometa;
13. Javna agencija RS za železniški promet poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj železniškega omrežja;
14. Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo, poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj civilnega
letalstva, letališč in vzletišč;
15. Družba za avtoceste RS, poda izhodišča, ki se nanašajo na razvoj državnega avtocestnega omrežja;
16. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, opredeli izhodišča prostorskega razvoja ter režimov urejanja območij in infrastrukture,
ki so namenjena za potrebe obrambe;
17. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, opredeli izhodišča, usmeritve in ukrepe za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami;
18. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, opredeli izhodišča,
usmeritve in ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
19. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za kmetijstvo, pripravi izhodišča za rabo in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč;
20. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo pripravi, izhodišča za rabo in ohranjanje gozdov;
21. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo
in ribištvo, pripravi izhodišča za razvoj dejavnosti lovstva in
ribištva;
22. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Veterinarska uprava Republike Slovenije, poda izhodišča za
veterinarsko zaščito;
23. Ministrstvo za zdravje, poda izhodišča za razvoj
omrežja ustanov zdravstvene dejavnosti;
24. Ministrstvo za šolstvo in šport, poda izhodišča za
razvoj omrežja izobraževalnih in znanstvenih ustanov osnovnega, srednjega šolstva ter razvoja športa;
25. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Direktorat za visoko šolstvo, poda izhodišča s področja znanosti in visokega šolstva;
26. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine;
27. Ministrstvo za kulturo, poda izhodišča za dejavnosti
kulture, ki so prostorsko relevantne;
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28. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
poda izhodišča s področja socialnih zadev, ki so prostorsko
relevantne;
29. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, poda izhodišča za usklajen in trajnosten regionalni
in lokalni prostorski razvoj;
30. Zavod za gozdove Republike Slovenije, OE Ljubljana, poda izhodišča za področje gozdarstva lokalnega
pomena;
31. Zavod za gozdove Republike Slovenije OE Brežice;
poda izhodišča za področje gozdarstva lokalnega pomena;
32. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE
Ljubljana poda izhodišča za ohranjanje narave;
33. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Ljubljana poda izhodišča za varstvo kulturne dediščine lokalnega pomena;
34. Geoplin, d.o.o. Ljubljana, poda izhodišča za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina;
35. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o., Ljubljana poda
izhodišča za področje prenosa električne energije;
36. Elektro Ljubljana, d.d., D.E. Ljubljana okolica poda
izhodišča za področje prenosa in distribucije električne energije lokalnega pomena;
37. Elektro Ljubljana d.d., D.E. Trbovlje, poda izhodišča
za področje prenosa in distribucije električne energije lokalnega pomena;
38. Elektro Ljubljana d.d., D.E. Novo mesto, poda izhodišča za področje prenosa in distribucije električne energije
lokalnega pomena;
39. Telekom Slovenije, d.d. poda opis stanja in izhodišča
na področju telekomunikacij in zvez državnega pomena;
40. Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje
Litija d.o.o., poda izhodišča za področje vodooskrbe, področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki
na lokalnem nivoju;
41. Občina Litija poda izhodišča za področje razvoja
gospodarstva, družbene javne infrastrukture (zdravstva, šolstva, športa, socialnega varstva, javne uprave …) lokalnega
pomena, turizma, kmetijstva, prometa (lokalnih cest) in druge
infrastrukture lokalnega pomena;
V skladu z interesom sodelovanja in glede na prostorsko relevantnost se kot nosilca urejanja prostora v postopek
lahko vključi tudi druge občinske gospodarske javne službe
ter druge organizacije, če bi se v postopku priprave prostorskega akta izkazalo, da so potrebni.
Usmeritve in strokovne podlage za izdelavo novih aktov
lahko podajo tudi razvojne agencije, gospodarska in obrtna
zbornica, razna društva in druge organizacije ter posamezniki, ki želijo vplivati na prostorski razvoj občine.
Nosilci urejanja prostora so zadolženi, da:
– sodelujejo s pripravljavcem pri pripravi SPRO in PRO
Litija;
– izdelajo in posredujejo pripravljavcu strokovne podlage razvoja oziroma varstva s svojega delovnega področja za
pripravo SPRO in PRO Litija;
– pripravijo smernice in podajo mnenje k predlogu SPRO
in PRO Litija v zakonsko predvidenem 30-dnevnem roku.
4.3 Izdelovalec SPRO in PRO Litja
Izdelovalec SPRO in PRO Litija je bil izbran v skladu z
zakonodajo s področja javnega naročanja.
5. STROKOVNE PODLAGE ZA SPRO IN PRO LITJA IN
NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili Zakona o urejanju prostora. Občina odda izdelavo strokovnih
podlag ter izdelavo SPRO in PRO z izbiro najugodnejšega
izdelovalca v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
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Izbrani izdelovalec SPRO in PRO Litija izdela ali pa najmanj koordinira izdelavo vseh strokovnih podlag za izdelavo
SPRO in PRO.
Strokovne podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za svoja področja in drugi udeleženci pri pripravi SPRO
in PRO Litja.
5.1 Izdelane strokovne podlage
Že izdelane strokovne podlage za potrebe priprave
sprememb in dopolnitev prostorskih aktov Občine Litija smiselno uporabljene pri pripravi SPRO Litija, izvedbene usmeritve se uporabi pri PRO Litija ter se jih po potrebi dopolni in
obnovi.
5.2 Obvezne strokovne podlage za pripravo
prostorskih aktov
V skladu s sprejetim Prostorskim redom Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 z dne 12. 11. 2004) so obvezne strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov:
1. analiza stanja in teženj v prostoru,
2. analiza razvojnih možnosti za posamezne dejavnosti
v prostoru,
3. študija ranljivosti prostora,
4. druge strokovne podlage.
5.3 Strokovne podlage pripravljavca
Pripravljavec v sodelovanju z izdelovalcem zagotovi
izdelavo naslednjih strokovnih podlag, ki temeljijo na vsebinskih izhodiščih izdelave obveznih strokovnih podlag in se
izdelajo za naslednje vsebine oziroma področja:
1. Analiza stanja in teženj prostorskega razvoja Občine
Litija;
2. Analiza razvojnih možnosti prostorskega razvoja
za izbrane dejavnosti (bivanje, obrtne dejavnosti in manjši
industrijski obrati, družbene dejavnosti, turizem) z bilanco
zemljišč za gradnjo;
3. Strokovne podlage za poselitvena območja in poselitev izven poselitvenih območij;
4. Podrobnejše strokovne podlage za potrebe izdelave
urbanističnih zasnov za mesto Litija in drugih naselij, za katera se ob pripravi SPRO planira intenzivnejši razvoj oziroma
naselja, ki zahtevajo celovit koncept prostorskega razvoja ter
dopolnitev obstoječih strokovnih podlag poselitve z izdelavo
variantnih rešitev;
5. prometna študija za ureditev prometa v mestu Litija
(se izdela v primeru, da se pokaže potreba za njeno izdelavo);
6. Strokovne podlage s področja krajine in za potrebe
izdelave krajinske zasnove oziroma podrobnejših določil za
usmerjanje dejavnosti v odprtem prostoru in zelenega sistema;
7. Strokovne podlage s področja lokalne javne gospodarske infrastrukture, vključno z izdelavo programa opremljanja zemljišč za gradnjo;
8. Okoljsko poročilo v skladu z Zakonom o varstvu
okolja in Zakonu o ohranjanju narave, če bo potrebo po
izdelavi te strokovne podlage ugotovilo Ministrstvo za okolje
in prostor RS;
9. Analize ranljivosti (privlačnosti in ustreznosti) za posamezne dejavnosti;
10. Analize razvojnih pobud iz javnega in zasebnega
sektorja;
11. Druge strokovne podlage, ki izhajajo iz nadrejenih prostorskih aktov ali zahtev pristojnih nosilcev urejanja
prostora in obravnavajo vsebine, ki so v skladu z veljavno
zakonodajo v pristojnosti Občine Litija.
Posamezni nosilec urejanja prostora v skladu s programom priprave SPRO in PRO pripravljavcu na njegovo
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zahtevo predloži strokovne podlage s svojega področja, pri
čemer mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike.
Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora morajo
vsebovati:
– podatke in analize stanja in teženj prostorskega razvoja dejavnosti,
– predlogi morebitnih strateških razvojnih potreb ali
prostorskih ureditev s področja dejavnosti nosilca urejanja
prostora, vključno z njihovimi operativnimi programi,
– drugi pogoji in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru.
Nosilci urejanja prostora posredujejo strokovne podlage
za SPRO najmanj v natančnosti, ki je predpisana s Pravilnikom o SPRO, ter v digitalni obliki v skladu z 31. členom
Pravilnika o SPRO.
5.4 Druge strokovne podlage
Če se bo v postopku priprave SPRO in PRO Litja
izkazalo, da je potrebno katera strateška izhodišča, cilje
in ukrepe za posamezna tematska področja ali območja
podrobneje preveriti, bo pripravljavec pridobili še dodatne
strokovne preveritve in rešitve.
6. NAVEDBA IN NAČIN PRIDOBITVE GEODETSKIH
PODLAG
Kot geodetske podlage za izdelavo SPRO in PRO se
uporabijo uradne geodetske podlage državne geodetske
službe, ki se pridobijo in uporabljajo na način in pod pogoji,
ki jih določa državna geodetska služba.
Geodetska podlaga za grafične prikaze v kartografskem
delu SPRO je za zasnove posameznih prostorskih sistemov
lokalnega pomena na topografskih kartah praviloma v merilu
1:50.000 ali podrobnejšem. Vsebine urbanistične in krajinske
zasnove se prikažejo praviloma na topografskih načrtih, ki
ustrezajo najmanj natančnosti merila 1:10.000. Za publikacijske karte in za pregledne karte se uporabijo tudi digitalni
orto foto načrti v merilu DOF25 in DOF5.
Geodetska podlaga za grafične načrte v kartografskem
delu PRO za območja namenske rabe prostora, območja
funkcionalnih in prostorskih enot z merili in pogoji za urejanje
prostora, območja in objekti gospodarske javne infrastrukture
je uradno uveljavljen digitalni katastrski načrt v državnem
koordinatnem sistemu, ki ustreza najmanj natančnosti merila
1:5.000.
Za izdelavo strokovnih podlag za pripravo SPRO in
PRO se uporabijo tudi druge geodetske podlage državne
geodetske službe in podatki lokalne geodetske službe oziroma nosilcev javnih pooblastil za izvajanje lokalnih javnih
gospodarskih služb.
Geodetske podatke državne geodetske službe se pridobi v skladu s pravili državne geodetske službe.
7. CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE
Občina Litija bo pred začetkom priprave SPRO in PRO
Ministrstvu za okolje in prostor v skladu z določili Zakona o
varstvu okolja in Zakona o ohranjanju narave poslala obvestilo o svoji nameri.
Ministrstvo bo v 60 dneh po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka pisno sporoči pripravljavcu plana, ali je za
plan treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. V primeru
izdelave celovite presoje vplivov na okolje bo ministrstvo z
javnim naznanilom v svetovnem spletu in v enem od dnevnih
časopisov, ki pokrivajo območje cele države, obvestilo tudi
javnost, da bo za plan izvedena celovita presoja vplivov na
okolje.
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Občina Litija kot pripravljavec SPRO in PRO vključi morebitno obvezo po celoviti presoji vplivov na okolje v postopek
priprave obeh prostorskih aktov.

10. ZAČETEK VELJAVNOSTI
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati naslednji dan po objavi.
Št. 352-10/2005
Litija, dne 14. septembra 2006

8. POSTOPEK PRIPRAVE SPRO IN PRO LITJA
Priprava SPRO in PRO bo potekala v skupnem postopku. Ob sodelovanju nosilcev urejanja potekala po priloženem
terminskem planu. Pomembnejši mejniki pri pripravi SPRO
in PRO občine so:
Faza v postopku

Rok izvedbe

Prva prostorska konferenca

avgust 2006

Presoja MOP o potrebi vodenja postopka celovite presoje vplivov na okolje

september 2006

Sprejem programa priprave

september 2006

Pridobitev smernic in strokovnih podlag
nosilcev urejanja prostora

oktober 2006

Izdelava strokovnih podlag za SPRO
in PRO

januar 2007

Izdelava variantnih rešitev za urbanistično zasnovo

februar 2007

Izdelava predloga SPRO in PRO

februar 2007

Izdelava in revizija okoljskega poročila
po zakonu o varstvu okolja (ZVO-1) in
Zakonu o ohranjanju narave (ZON-B)

februar 2007

Druga prostorska konferenca (najmanj
14 dni pred javno razgrnitvijo)

marec 2007

Obravnava in sprejem predlogov SPRO
in PRO na občinskem svetu

marec 2007

Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

METLIKA
4303.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Metlika za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo,
ZLS – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU
in 110/02 – ZDT-B) in 18. člena Statuta Občine Metlika
(Uradni list RS, št. 34/99 in 71/01 in 61/02 in 93/05) je
Občinski svet Občine Metlika na 25. redni seji dne 21. 9.
2006 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Metlika za leto 2006
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Metlika
za leto 2006 (Uradni list RS, št. 14/06) tako, da se glasi:

Javna razgrnitev in javne obravnave
(razgrnjeno za najmanj 30 dni)

april 2007

A)

Izdelava in sprejem stališč do pripomb
iz javne razgrnitve

maj 2007

Skupina/Podskupina kontov

Izdelava dopolnjenega predloga SPRO
in PRO

junij 2007

I.

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora k dopolnjenemu predlogu SPRO
in PRO

julij 2007

70

Pridobitev sklepa Ministrstva za okolje
in prostor po ZVO-1 in ZON-B

julij 2007

Sprejem odloka o SPRO in PRO

julij 2007

Pridobitev sklepa ministra za prostor o
skladnosti SPRO in PRO z ZUreP-1 in
prostorskimi akti države

julij 2007

Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja tudi spremembo
prostorske zakonodaje, ki naj bi bistveno posegla v proceduro
sprejema prostorskega akta. V primeru spremembe prostorske
zakonodaje ali drugih objektivnih okoliščin, se bo postopek
sprejema in posledično terminski plan prilagodil novim predpisom.

9. FINANCIRANJE PRIPRAVE SPRO IN PRO LITJA
Finančna sredstva za pripravo SPRO in PRO Litja so
oziroma bodo zagotovljena v okviru proračuna Občine Litija
za leto 2006 in 2007.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

v tisoč
tolarjev
Proračun
leta 2006
1.198.578

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

620.894

DAVČNI PRIHODKI

526.434

700 Davki na dohodek in dobiček

410.000

703 Davki na premoženje

66.634

704 Domači davki na blago in storitve

49.800

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI

94.460

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

32.960

711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

3.700
550
0

714 Drugi nedavčni prihodki

57.250

KAPITALSKI PRIHODKI

24.127

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

127
0
24.000
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73

PREJETE DONACIJE

Št.

4.500

VI.

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74

TRANSFERNI PRIHODKI

549.057

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

548.237

741 Prejeta sredstva iz drž. Pror. Iz sredstev prorač. EU
II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

410 Subvencije

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

60.000

50

60.000

1.307.398

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

34.700

55

ODPLAČILA DOLGA

17.700

550 Odplačila domačega dolga

34.700

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–77.658

329.778

236.032
3.318
10.650
491.199
30.082

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

263.055

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

58.151

413 Drugi tekoči domači transferi

RAČUN FINANCIRANJA
60.000

11.033

TEKOČI TRANSFERI

139.911

IX.

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

108.820

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRET. LETA

77.658

43

III.

INVESTICIJSKI ODHODKI

432.063

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

432.063

INVESTICIJSKI TRANSFERI

54.358

431 Investicijski transferi

14.358

432 Investicijski transferi

40.000

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

IV.

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

75

108.820

5.862

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev

3.362

752 Kupnine iz naslova privatizacije

2.500

V.

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

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

25.300

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

Št. 410-209/2006
Metlika, dne 21. septembra 2006

414 Tekoči transferi v tujino
42

5.862

500 Domače zadolževanje

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

409 Rezerve

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

10289

ZADOLŽEVANJE

68.745

403 Plačila domačih obresti

C)

Stran

820

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

402 Izdatki za blago in storitve

41

4.500

100 / 29. 9. 2006 /

Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l.r.

4304.

Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne
kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za
kurilno sezono 2006/2007

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni
list RS, št. 34/99, 71/01, 61/02 in 93/05) in 5. člena Odloka
o ogrevanju soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa
Kidriča v Metliki (Uradni list RS, št. 96/00) je Občinski svet
Občine Metlika na 25. redni seji dne 21. 9. 2006 sprejel

SKLEP
o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice
v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno
sezono 2006/2007
1. člen
Planirani stroški ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono
2006/2007 znašajo 24.816.188,44 SIT in vsebujejo variabilni
del stroškov (poraba kurilnega olja v znesku 19.969.115,00
SIT) in fiksni del stroškov (električna energija, vodarina,
dimnikarske storitve, servisi, redno vzdrževanje, izvajanje
ogrevanja, stroški poslovanja in amortizacija oziroma investicijsko vzdrževanje v skupnem znesku 4.847.074,44 SIT).
Mesečni obračun ogrevanja se izvaja samo v času
ogrevanja, predvidoma od 15. 10. 2006 do 15. 5. 2007, in
sicer v dveh delih:
– variabilni del – po dejanski porabi kurilnega olja in
odčitkih porabe MWh na kalorimetrih v kotlovnici in podpostajah,
– fiksni del – strošek se obračuna vsem lastnikom oziroma uporabnikom stanovanj in poslovnih prostorov po m2
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ogrevalne površine in znaša 50,83 SIT/m2 za mesece oktober, november, december, januar, februar, marec in april.
V stroških ni upoštevan DDV v višini 20%.
Po končani kurilni sezoni opravi obračun na fiksnem
delu po dejanskih stroških (od 1. 7. 2006 do 31. 6. 2007),
katerega stanje se prenaša v naslednjo kurilno sezono.
2. člen
Mesečni obračuni ogrevanja se izvajajo preko pogodbenega izvajalca ogrevanja Terca d.o.o. Šentrupert, in sicer
za pretekli mesec.

Skupina/Podskupina kontov

Proračun
leta 2006

711 Takse in pristojbine

450.000

712 Denarne kazni

999.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

Št. 3521-3/2006-1
Metlika, dne 21. septembra 2006

KAPITALSKI PRIHODKI

24.000.000

721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
73

Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l.r.

73.600.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS in se uporablja za kurilno sezono 2006/2007.

74

0

714 Drugi nedavčni prihodki

9.000.000
0
15.000.000

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

221.234.000

740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
221.234.000

MIRNA PEČ
4305.

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

604.936.000

40

TEKOČI ODHODKI

122.538.000

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Mirna
Peč za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. in 70. člena Statuta
Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99, 52/01 in 40/03)
je Občinski svet Občine Mirna Peč na 32. redni seji dne 19. 9.
2006 sprejel

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

I.

70

42

TEKOČI TRANSFERI

171.289.000
13.280.000

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

13.479.000

413 Drugi tekoči domači transferi

34.980.000

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

182.709.000

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
182.709.000
43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

Proračun
leta 2006

432 Investic.transferi
uporabnikom

proračunskim

v SIT

III.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

502.189.000

B)

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

256.955.000

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

DAVČNI PRIHODKI

174.334.000

IV.

700 Davki na dohodek na dobiček

138.218.000

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

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

703 Davki na premoženje

19.687.000

704 Domači davki na blago in storitve

16.429.000

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležbe na dobičku in dohodki od
premoženja

128.400.000

431 Investic. transferi pravnim in fiz.
os., ki niso prorač. upor.
108.150.000

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

706 Drugi davki
71

0

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
109.550.000

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2006
(Uradni list RS, št. 12/06) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

Skupina/Podskupina kontov

4.693.000
77.110.000
10.000.000

410 Subvencije

ODLOK
o 1. rebalansu proračuna Občine Mirna Peč
za leto 2006

A)

30.735.000

–102.747.000

752 Kupnine iz naslova privatizacije

82.621.000
7.572.000

20.250.000

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

Uradni list Republike Slovenije
Skupina/Podskupina kontov

Št.

Proračun
leta 2006

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE
(ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–102.747.000
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)
=-III.
102.747.000
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
113.974.000
Proračunski primanjkljaj v znesku 102.747.000 SIT zmanjšuje sredstva na računih konec leta iz preteklih let.«.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2006.
Št. 410-04/2005-9
Mirna Peč, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

4306.

Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcu v Občini Mirna Peč

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 110/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 7. člena
Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list
RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00 in 92/02, 120/03,
110/05, 45/06), 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), in 15. člena Statuta
Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99 in 52/01, 40/03) je
Občinski svet Občine Mirna Peč na 32. redni seji dne 19. 9.
2006 sprejel

SKLEP
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov
v vrtcu v Občini Mirna Peč
1.
Občinski svet Občine Mirna Peč je sprejel predlagane
mesečne cene predšolskih programov v vrtcu v Občini Mirna
Peč od 1. 9. 2006 dalje v naslednji višini:
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Programi
Cena v SIT
Vzgojno-varstvene družine
83.442,00
Kombinirani oddelek (2–4 let)
83.371,00
Oddelek II. starostnega obdobja
75.794,00
Poldnevni programi II. st. obdobja s prehrano
60.370,00
Poldnevni programi II. st. obdobja brez prehrane
53.480,00
Dnevni odbitek za živila
392,00
Priznana cena živil družinskim varstvom
560,00
Otrok s posebnimi potrebami v rednem oddelku – za vsako prosto mesto ob zmanjšanju
normativa
67.170,00
2.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 9. 2006 dalje.

Št. 602-52/2006-2
Mirna Peč, dne 19. septembra 2006
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

NOVA GORICA
4307.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola
Nova Gorica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96) in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – uradno prečiščeno besedilo
(Uradni list RS, št. 115/03) so
– Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na podlagi
19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) na seji
dne 20. 4. 2006;
– Občinski svet Občine Brda na podlagi 16. člena Statuta Občine Brda (Uradno glasilo, št. 4/06) na seji dne 30. 5.
2006;
– Občinski svet občine Miren - Kostanjevica na podlagi
18. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list
RS, št. 58/99), na seji dne 23. 5. 2006;
– Občinski svet Občine Kanal ob Soči na podlagi
16. člena Statuta Občine Kanal (Uradne objave, Primorske
novice, št. 41/03) na seji dne 23. 5. 2006;
– Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na podlagi
14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS,
št. 88/04 in 74/05) na seji dne 22. 6. 2006 sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola
Nova Gorica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Glasbena šola
Nova Gorica (Uradno glasilo št. 11/97) (v nadaljevanju: odlok)
se prvi člen spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom Mestna občina Nova Gorica, Občina
Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren - Kostanjevica
in Občina Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju: ustanoviteljice) na področju glasbenega šolstva ustanavljajo javni
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vzgojno-izobraževalni zavod Glasbena šola Nova Gorica (v
nadaljevanju: zavod).
Zavod ima podružnico v Šempetru pri Gorici. Zavod lahko izvaja pouk tudi na drugih lokacijah. V skladu z zakonom
in po predhodnem soglasju vseh ustanoviteljic lahko zavod
ustanovi nove podružnice ali ukine obstoječo.«
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se glasi:
»Ime zavoda je:
GLASBENA ŠOLA NOVA
GORICA
Sedež zavoda je:
Cankarjeva ulica 8, 5000
Nova Gorica
Skrajšano ime zavoda je: GŠ Nova Gorica.«
3. člen
V drugem odstavku 4. člena odloka se besedi »Ustanovitelj odgovarja« nadomestita z besedama »Ustanoviteljice
odgovarjajo«.
4. člen
Spremeni se 5. člen odloka tako, da se glasi:
»Zavod opravlja kot javno službo dejavnosti, ki so v
javnem interesu:
– M/80.421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
– O/92.310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
– O/92.320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– O/92.511
Dejavnost knjižnic
Druge dejavnosti zavoda, ki služijo izvajanju javne službe iz prejšnjega odstavka, so:
– M/80.422
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje
– DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
– DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa
– DE/22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov
– K/70.200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– K/74.871
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov.«
5. člen
Spremeni se 7. člen odloka tako, da se glasi:
»Šolski okoliš zavoda zajema območje občin ustanoviteljic.
Prosilca, ki obiskuje šolo na območju katere od občin
ustanoviteljic, se pri vpisu obravnava enako kot prosilce, ki
imajo stalno bivališče v okolišu iz prejšnjega odstavka.
Prosilec, ki je že vključen v vzgojno-izobraževalni proces in se preseli izven šolskega okoliša, lahko nadaljuje izobraževanje v zavodu pod enakimi pogoji kot prosilci, ki imajo
stalno bivališče v okolišu iz prvega odstavka.
Če so na razpolago prosta vpisna mesta, lahko zavod
izvaja izobraževanje tudi za prosilce, ki imajo stalno bivališče
izven okoliša iz prvega odstavka.«
6. člen
V prvem odstavku 8. člena se številka »22« nadomesti
s številko »20«.
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za dobo 4 let, pri čemer nihče ne more biti izvoljen več kot
dvakrat zapored.
Zaposleni na tajnih in neposrednih volitvah izvolijo v
svet zavoda 5 predstavnikov:
– enega predstavnika upravno-administrativni oziroma
tehnični delavci zavoda,
– enega predstavnika strokovni delavci podružnične
šole,
– ostale predstavnike strokovni delavci matične šole.
Predstavnike občin ustanoviteljic imenujejo občinski
sveti in imajo v svetu zavoda naslednje število glasov:
– predstavnik Mestne občine Nova Gorica ima en
glas,
– predstavnik Občine Šempeter - Vrtojba ima en glas,
– predstavniki ostalih občin ustanoviteljic imajo skupaj
en glas (po enakih deležih).
Starši vpisanih otrok imajo v svetu zavoda 3 predstavnike, ki jih izvoli svet staršev izmed svojih članov. Predstavniku
staršev preneha članstva v svetu zavoda, če njegov otrok
zaključi šolanje in v tem primeru svet staršev imenuje novega
člana do izteka mandata.«
9. člen
Spremeni se drugi odstavek 12. člena odloka tako, da
se glasi:
»Svet zavoda odloča na sejah. Seja je sklepčna, če so
na njej prisotni predstavniki, ki imajo skupaj več kot polovico
vseh glasov. Odločitev je sprejeta, če so za sprejem glasovali
predstavniki, ki imajo več kot polovico na seji navzočih glasov
članov sveta.«
10. člen
V 17. alinei 13. člena se beseda »ustanoviteljem« nadomesti z besedo »ustanoviteljicami«.
11. člen
V drugem odstavku 18. člena se številka »4« nadomesti
s številko »2«.
12. člen
Spremeni se 22. člen tako, da se glasi:
»Ravnatelja imenuje oziroma razrešuje svet zavoda,
ki mora k imenovanju oziroma razrešitvi pridobiti soglasje
ministra, pristojnega za šolstvo. Mandat ravnatelja traja pet
let. Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje,
ki jih določa zakon.
Pred imenovanjem oziroma razrešitvijo mora svet zavoda zaprositi za mnenje učiteljski zbor in lokalno skupnost, na
območju katere ima zavod svoj sedež. Mnenje ni potrebno,
če se ravnatelj razreši na njegov predlog. Učiteljski zbor o
mnenju glasuje tajno.
Če učiteljski zbor oziroma lokalna skupnost mnenja ne
izda v 20 dneh od prejema pisne vloge za izdajo mnenja,
lahko svet zavoda imenuje oziroma razreši ravnatelja brez
tega mnenja.«
13. člen
Črta se drugi odstavek 23. člena. Tretji odstavek postane drugi odstavek.

7. člen
Spremeni se 9. člen odloka tako, da se glasi:
»Zavod zastopa ravnatelj brez omejitev. Ravnatelj lahko
za zastopanje pisno pooblasti pomočnika ravnatelja oziroma
drugo osebo, ki zavod zastopa v okviru pooblastila.«

14. člen
Spremeni se prvi odstavek 24. člena tako, da se glasi:
»Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja, ki ga imenuje
ravnatelj pod pogoji, ki jih določa zakon.«
Črta se tretji odstavek 24. člena. Četrti in peti odstavek
postaneta tretji in četrti odstavek.

8. člen
Spremeni se 11. člen odloka tako, da se glasi:
»V svetu zavoda so predstavniki zaposlenih, predstavniki občin ustanoviteljic in predstavniki staršev, ki so izvoljeni

15. člen
Spremeni se 26. člen odloka tako, da se glasi:
»Strokovni organi zavoda so učiteljski zbor, strokovni
aktivi oziroma drugi strokovni organi, ki jih določa zakon.«
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16. člen
Spremeni se 27. člen odloka tako, da se glasi:
»Sestavo in pristojnosti učiteljskega zbora, strokovnih
aktivov oziroma drugih strokovnih organov določa zakon
oziroma akt o ustanovitvi organa v skladu z zakonom.«
17. člen
V 29. členu odloka se črta stavek »Upravljanje sklada
določa minister« in doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Upravljanje učbeniškega sklada zavod organizira in
izvaja v skladu s predpisi.«
18. člen
Spremeni se 32. člen odloka tako, da se glasi:
»Sistemizacijo delovnih mest določi ravnatelj na podlagi
normativov in standardov, v skladu z veljavnimi predpisi.«
19. člen
Spremeni se 33. člen odloka tako, da se glasi:
»Država in občine ustanoviteljice zavodu zagotavljajo
pogoje za opravljanje dejavnosti zavoda. Medsebojna razmerja med ustanoviteljicami se uredijo s pogodbo.
Zavod za opravljanje dejavnosti upravlja z nepremičninami, ki so last občin ustanoviteljic, na območju katerih se
nepremičnine nahajajo. Ustanoviteljica sklene z zavodom pogodbo o prenosu nepremičnega premoženja v upravljanje.
S premičnim premoženjem, opremo in inventarjem zavod samostojno razpolaga v skladu s predpisi in splošnimi
akti zavoda ter s skrbnostjo dobrega gospodarja.«
20. člen
Spremeni se 34. člen odloka tako, da se glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,
sredstev ustanoviteljic, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev
ter iz drugih virov. Zavod se lahko zadolži samo s soglasjem
vseh občin ustanoviteljic.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije,
po predhodnem soglasju ustanoviteljic pa tudi za plače v
skladu s predpisi.«
21. člen
V 35. členu odloka se črtata četrti in peti odstavek.
22. člen
Spremeni se 36. člen odloka tako, da se glasi:
»Zavod mora najkasneje v roku 15 dni od izteka roka
za oddajo zaključnega računa kot tudi od prejema pisne
zahteve, poslati ustanoviteljicam poročilo o svojem delu in
poslovanju.«

Št.

25. člen
Črtajo se drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek
42. člena.
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26. člen
Spremeni se 43. člen odloka tako, da se glasi:
»Ta odlok objavi sedežna občina, ko ga v enakem
besedilu sprejmejo vse občine ustanoviteljice. Odlok začne
veljati 15. dan od dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.«
27. člen
Ustanoviteljica, ki na dan uveljavitve tega odloka nima
svojega predstavnika v svetu zavoda, ga mora imenovati
najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
Mandat novoimenovanih predstavnikov v svetu zavoda traja
do izteka mandata članov sedanjega sveta zavoda.
Glasovalne pravice se razdelijo med občine ustanoviteljice v skladu z določbo tretjega odstavka 11. člena z dnem, ko
svojega predstavnika imenujejo vse občine ustanoviteljice.
28. člen
Ta odlok objavi sedežna občina, ko ga v enakem besedilu sprejmejo vse občine ustanoviteljice. Odlok začne
veljati 15. dan od dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 02600-8/96-6
Nova Gorica, dne 20. aprila 2006
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Tomaž Vuga l.r.
Št. 014/2006
Nova Gorica, dne 30. maja 2006
Župan
Občine Brda
Franc Mužič l.r.
Št. 014-02/2006-1
Nova Gorica, dne 23. maja 2006
Župan
Občine Kanal ob Soči
Miran Ipavec l.r.
Št. 014.06-5/2006
Nova Gorica, dne 23. maja 2006
Župan
Občine Miren – Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.
Št. 011-01-4/2006-3
Nova Gorica, dne 22. junija 2006

23. člen
Spremeni se 37. člen odloka tako, da se glasi:
»Gospodarjenje nad nepremičninami nadzirajo ustanoviteljice, ki so lastnice teh nepremičnin, v skladu s pogodbo
iz drugega odstavka 33. člena.«
24. člen
Spremeni se 38. člen odloka tako, da se glasi:
»Vprašanja, ki jih določa ta odlok, ter druga vprašanja
s področja dela in poslovanja lahko zavod podrobneje ureja
s splošnimi akti, ki morajo biti v skladu z določbami zakona
in tega odloka.«
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Župan
Občine Šempeter – Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

PIVKA
4308.

Pravilnik o uporabi večnamenske športne
dvorane v Pivki

Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 22/98), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 51/02, 72/05) in 16. člena Statuta Občine Pivka
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(Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05) je Občinski
svet Občine Pivka na 29. redni seji dne 13. 9. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o uporabi večnamenske športne dvorane v Pivki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik določa namene uporabe, upravičence do uporabe ter njihove obveznosti, način in pogoje za izbor uporabnikov VŠD Pivka (v nadaljevanju: športna dvorana).
2. člen
V športni dvorani se lahko dajejo v uporabo naslednji
prostori:
– vadbene površine,
– tribune za gledalce,
– garderobe,
– sanitarije, umivalniki in tuši,
– športno orodje in oprema v objektu.
3. člen
Športna dvorana se uporablja za naslednje namene:
1. izvajanje obveznega šolskega pouka športne vzgoje
in športne vzgoje predšolskih otrok (vrtca),
2. športno vzgojo otrok in mladine ter članov usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport,
3. športno rekreacijo klubov in športnih društev v okviru
Športne zveze Pivka in športne tekme teh klubov in društev,
4. športno rekreacijo drugih domačih društev in rekreativnih skupin,
5. športno vadbo društev in klubov izven občine,
6. prireditve občine Pivka,
7. športna dvorana se lahko uporablja tudi za druge prireditve in shode, kot so koncerti, zabavno-glasbene prireditve
in druge podobne komercialne prireditve, če za to organizator
pridobi dovoljenje občine Pivka (v nadaljevanju: občina) in z njo
sklene pogodbo o najemu, in če za takšno prireditev pridobi dovoljenje pristojnega organa oz. jo priglasi pri pristojnem organu
v skladu z zakonom.
4. člen
Organizator športne oziroma druge prireditve mora poskrbeti zlasti za varnost vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti nujno medicinsko pomoč ter poskrbeti za vse druge
ukrepe, ki jih določajo predpisi in hišni red.
Občina Pivka ne odgovarja za poškodbe igralcev in
nastopajočih pri uporabi športne dvorane, ki bi nastale ob
treningih, tekmah in prireditvah.
Uporabniki športne dvorane morajo v času uporabe le
te uporabljati športno opremo. Vstop na parket je dovoljen
samo v čistih športnih copatih.
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE VEČNAMENSKE
ŠPORTNE DVORANE V UPORABO
5. člen
Pri oddaji večnamenske športne dvorane v uporabo
imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem
redu:
1. OŠ Pivka za izvedbo šolskega pouka telesne vzgoje
in šolskih interesnih dejavnosti;
2. programi športnih društev in klubov za otroke in mladino, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine
Pivka;
3. programi športnih društev in klubov za odrasle,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport iz Občine Pivka;
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4. drugi klubi, društva in skupine iz občine, ki izvajajo
športno rekreacijo;
5. društva in klubi izven občine;
6. drugi uporabniki.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko občina
kateremukoli porabniku:
– odpove posamezne termine uporabe dvorane ali
– prestavi termine na druge proste termine, če so takšni
termini na razpolago,
zaradi izvedbe športnih tekem ali prireditev občine ali prodaje
dvorane v komercialne namene.
Rok za odpoved termina je 2 tedna.
6. člen
Predloge uporabnikov za uporabo športne dvorane zbere upravitelj dvorane in sicer do konca meseca julija tekočega
leta. Zbiranje predlogov mora upravitelj javno objaviti na
krajevno običajen način.
Na podlagi predlogov, ki jih zbere upravitelj dvorane, določi razpored uporabe športne dvorane komisija, ki jo imenuje
župan. Komisija pri določitvi razporeda upošteva prednostno
pravico iz 5. člena tega pravilnika.
Razpored uporabe se določi za naslednje šolsko leto.
7. člen
V prejšnjem členu navedeno komisijo sestavljajo 3 člani, in sicer:
– en predstavnik Športne zveze Pivka;
– en predstavnik občinske uprave in
– en predstavnik OŠ Pivka.
8. člen
V primeru, da je interes uporabnikov večji kot so kapacitete dvorane oziroma da terminov ni mogoče uskladiti,
Občina Pivka za naslednje šolsko leto objavi razpis in razdeli
termine na podlagi razpisnih pogojev in meril ter v skladu z
določbami 5. člena tega pravilnika.
9. člen
Program uporabe športne dvorane in urnik zasedenosti
potrdi, na predlog komisije župan pred začetkom uporabe
športne dvorane.
Z uporabniki občina sklene pogodbo o uporabi. Sestavni
del pogodbe je hišni red športne dvorane. V pogodbi se poleg
splošnih plačilnih pogojev in drugih določb o medsebojnih
obveznostih lastnika, upravitelja in uporabnika, določi tudi
odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno
uporabo športne dvorane, upoštevanje hišnega reda, za morebitno povzročeno škodo na objektu in opremi ter za varnost
uporabnikov in vadbe.
10. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo uporabniki podpisani izvod pogodbe vrniti občinski upravi. Če
podpisana pogodba s strani uporabnika ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva za podpis, se zadeva
obravnava, kot da je uporabnik odstopil od pogodbe.
11. člen
Pogodba z uporabniki športne dvorane se lahko prekine, pred njenim iztekom sporazumno, če se tako dogovorita
občina in uporabnik.
Pogodbo o uporabi lahko občina prekine enostransko v
naslednjih primerih:
1. če uporabniki ne uporabljajo dvorane v terminih, za
katere so sklenili pogodbo,
2. če kršijo določila hišnega reda športne dvorane, pogodbe o uporabi in drugih predpisov,
3. če ne plačajo računov za uporabo športne dvorane.
Za uporabnike sofinancirane iz občinskega proračuna na
programih športa občina zadrži sredstva dolžnika.
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Uporabnik lahko enostransko odpove pogodbo o uporabi z enomesečnim odpovednim rokom.
III. NAČIN DOLOČANJA CENE ZA UPORABO VŠD
12. člen
Cenik za uporabo športne dvorane potrdi Občinski svet
občine Pivka na predlog župana, najkasneje do konca meseca julija tekočega leta za naslednje šolsko leto.
Cenik je sestavni del tega pravilnika.
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19. člen
Nadzor nad uporabo športne dvorane zagotavlja pristojna strokovna služba občine, upravitelj športne dvorane,
v času šolskega pouka telesne vzgoje in šolskih interesnih
dejavnosti pa tudi osnovna šola.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03201-29/2006
Pivka, dne 13. septembra 2006

13. člen
Cenik uporabe pripravi občinska uprava za čas uporabe
ene ure. Osnova za določitev cene je ekonomska cena uporabe. Ekonomska cena uporabe je sestavljena iz materialnih
stroškov, stroškov upravljanja in sredstev za investicijsko
vzdrževanje.
1. višina letnih materialnih stroškov zajema:
– stroške ogrevanja in prezračevanja,
– stroške električne energije,
– stroške komunalnih, storitev,
– stroški potrošnega materiala (sanitarni material, čistila, žarnice, sanitetni material ipd.),
– stroški zavarovanja,
– drugi materialni stroški,
2. stroški upravljanja:
– stroški plač in drugih osebnih prejemkov tehničnega
osebja in čistilk,
3. sredstva za investicijsko vzdrževanje.

Skladno z 12., 23. in 73. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03, popravek
58/03-ZZK/1) in 16. členom Statuta Občine Rogatec (Uradni
list RS, št. 13/06 in 27/06) je Občinski svet Občine Rogatec
na svoji 26. redni seji dne 18. 9. 2006 sprejel

14. člen
Uporabniki športne dvorane iz 7. točke 3. člena tega
pravilnika morajo ceno uporabe poravnati pred izvedbo prireditve.

ODLOK
o zazidalnem načrtu za območje S 5 Rogatec
(območje stanovanj)

15. člen
Prihodki od uporabe so prihodek proračuna, namenjeni
za pokrivanje stroškov upravljanja športne dvorane, tekočega
in investicijskega vzdrževanja in izgradnje dvorane.
IV. DRUGA DOLOČILA
16. člen
Župan najkasneje v roku 15 dni po sprejemu tega pravilnika izda hišni red športne dvorane. Hišni red mora biti
izobešen v prostorih športne dvorane.
V hišnem redu športne dvorane se podrobneje določijo
pravila ravnanja uporabnikov športne dvorane ter pooblastila
odgovornih delavcev, ki skrbijo za upravljanje dvorane.
17. člen
Uporabo športne dvorane zagotavlja upravitelj športne
dvorane s strokovnim kadrom.
V času šolskega pouka telesne vzgoje in šolskih interesnih dejavnosti zagotavlja uporabo dvorane OŠ Pivka s
svojim strokovnim kadrom.
18. člen
Občina mora voditi posebno evidenco uporabe športne dvorane iz katere morajo biti razvidni zlasti naslednji
podatki:
– naziv uporabnika,
– odgovorna oseba uporabnika ter vodja (trener),
– čas uporabe,
– število in imena udeležencev,
– ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi po zaključku uporabe.
Evidenco uporabnikov posameznih terminov občini posreduje upravitelj.

Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

ROGATEC
4309.

Odlok o zazidalnem načrtu za območje
S 5 Rogatec (območje stanovanj)

I. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za območje
S 5 v Rogatcu v digitalni in analogni obliki razen smernic,
mnenj in izjav, ki so samo v analogni obliki.
Zazidalni načrt je izdelal URBIS d.o.o. Maribor, Jezdarska ulica 3 pod številko 101-ZN/02 v septembru 2006.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z ZN)
Z ZN se znotraj ureditvenega območja predvidi gradnja:
– novih stanovanjskih objektov s pripadajočo zunanjo
ureditvijo,
– novih poslovnih (večnamenskih) objektov s pripadajočo zunanjo ureditvijo,
– ureditev javne gospodarske infrastrukture.
3. člen
(sestavni deli ZN)
Zazidalni načrt obsega besedilo, kartografski del ter
obvezne priloge.
II. MEJA IN OPIS OBMOČJA OBDELAVE IN VELJAVNI
PROSTORSKI AKTI
4. člen
Obravnavano območje, se nahaja severno od centra
Rogatca, zahodno od regionalne ceste Rogatec–Ptuj.
Območje obdelave je na zahodni strani omejeno z regionalno cesto R II–432 (Rogatec–Ptuj), na severni strani
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poteka meja po obstoječi makadamski cesti in zajema še
dele parcel 988, 990/2, 991/2, 980/1 in 992 k.o. Tlake, na
zahodu poteka po zahodni meji parcel številka 884, 885/1,
na južni strani po južni meji pa seka parcele številka 885/1,
885/2, 888, 896, 900/1, 900/2, 899, k.o. Rogatec in se zaključi skrajno južno po severnem robu parcel 910/2, 911/2,
909, 908 k.o. Rogatec.
Velikost območja obdelave je 5,25 ha.
V območje obdelave so vključene naslednje parcelne
številke:
884, 885/1, 885/2, 887/1, 887/2, 888, 896, 899, 900/1,
900/2, 901/1, 901/3, 902/1, 902/2, 902/3, 902/4, 902/5, 902/6,
902/7, 905/1, 906/1, 907 v k.o. Rogatec in deli parcel 988,
990/2, 991/2, 980/1, 992 v k.o. Tlake.
Območje je po Odloku o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec (Uradni list RS,
št. 27/99, 99/00, 89/04) opredeljeno kot ureditveno območje
za stanovanjsko gradnjo z oznako S5 v obsegu 5,25 ha v
okviru urbanistične zasnove naselja Rogatec.
III. NAMENSKA RABA PROSTORA
5. člen
Po Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag
(Uradni list RS, št. 12/04) ima območje naslednji pomen:
Osnovna namenska raba prostora je namenjena površinam za stanovanja s spremljajočimi storitvenimi in družbenimi dejavnostmi.
Podrobnejša namenska raba prostora je pretežno namenjena stanovanjskim stavbam in spremljajočim stavbam
družbenega pomena ter stavbam za storitvene dejavnosti, ki
služijo dnevnim potrebam prebivalcev v tem območju.
IV. VRSTE DOPUSTNIH DEJAVNOSTI, VRSTE
DOPUSTNIH GRADENJ IN DRUGIH DEL TER VRSTE
DOPUSTNIH OBJEKTOV GLEDE NA NAMEN
6. člen
Vrste dopustnih dejavnosti:
V posameznem stanovanjskem objektu je možno del
etaže uporabiti za poslovne prostore ali spremeniti v poslovne prostore in to le za mirne in ekološko neoporečne dejavnosti (pisarna, kozmetični salon, frizerstvo, šiviljstvo …) ter
prometno nemoteče, kar pomeni, da niso možne dejavnosti,
ki imajo za posledico pogostost pojavljanja vozil prepoved
tovornih vozil in da gre lahko za dejavnosti kjer je možno
zagotoviti potrebo po parkiranju znotraj gradbene parcele posameznega objekta oziroma za dejavnost, ki nima škodljivih
vplivov na bivalne pogoje sosednjih objektov.
V objektu št. 1 so predvidene trgovsko-poslovno-gostinske dejavnosti (trgovina osnovne preskrbe z živili, trgovina z
mešanim blagom, samopostrežna trgovina, prodajalna spominkov oziroma izdelkov domače obrti, butik, razstavišče,
pisarna, bife, slaščičarna, kava bar).
Vrste dopustnih objektov glede na namen:
V območju je dovoljeno postavljati enostavne objekte
in sicer pomožne objekte za lastne potrebe razen kmetijsko-gozdarskih objektov, urbano opremo in začasne objekte
namenjene sezonski turistični ponudbi in prireditvam, skladno
s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez
gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in
pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04).
Vrste dopustnih gradenj in drugih del:
V območju je dovoljena gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih objektov namenjenih bivanju in opravljanju
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storitev. Dovoljena je dozidava v okviru gradbenega območja
in nadzidava s tem, da le ta ne sme presegati določenega
kolenčnega zidu.
Pri obstoječih in novo izgrajenih objektih v območju
zazidalnega načrta, je v možna adaptacija, dozidava, nadzidava, porušitev, nadomestna gradnja, sprememba namembnosti in postavitev pomožnih objektov.
V. MERILA IN POGOJI ZA GRADITEV OBJEKTOV
IN IZVEDBO DRUGIH DEL
7. člen
Funkcionalna in oblikovna merila in pogoji:
– velikost in zmogljivost objektov:
Na območju je predvidena gradnja enostanovanjskih
stavb, podolgovatega tlorisa ali tlorisa v obliki črke L, ki ima
stranico z vhodnim in dovoznim delom fiksirano na gradbeno
linijo, ki predstavlja 5.00 m obvezni odmik od parcele ceste.
Maksimalni višinski gabarit objektov je K+P+M za objekte številka: 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
in P+M brez kleti (v ravninskem območju zaradi visokega
nivoja podtalnice gradnja podkletenih objektov ni mogoča),
za objekte številka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Višinske kote +0,00 pritličja objektov morajo biti prilagojene koti gladine Q100, ki je +0,25 cm višja od kote ceste
Rogatec-Majšperk in se prilagajajo terenu oziroma višinskim
kotam ceste.
Kolenčni zid je max. višine: 1.50 m.
– oblikovanje zunanje podobe objekta:
Barva fasade stanovanjskih objektov je predvidena v
svetlih pastelnih odtenkih, streha je dvokapnica z naklonom
od 35 – 45˚ in možnostjo čopov, kritina je predvidena v temnejših opečnih barvah.
– lega objekta na zemljišču:
Lega objektov od ulične linije je minimalno 5.00 m, odmik od sosednjega objekta je minimalno 8.00 m, odmik od
sosednje parcele je minimalno 4.00 m. Pri vseh objektih pa je
upoštevan tudi minimalni odmik 5,00 m od meje vodnega zemljišča oziroma zgornjega roba brežine vodotoka 2. reda.
Novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelne meje
tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje ter da so upoštevani požarnovarnostni, sanitarni in drugi
tehnični pogoji.
V grafični prilogi je s črtkano črto označeno območje
možne pozidave-gradbeno območje, kar pomeni, da se v tem
območju lahko locira objekt kjerkoli ob upoštevanju gradbene
linije in razmerij intenzivnosti pozidave. Gradbena parcela
predstavlja funkcionalno zemljišče, ki je v največji možni
meri lahko pozidano 30% oziroma pozidanost predstavlja
razmerje 30:70%. Celotno gradbeno območje na posamezni
parceli predstavlja večji odstotek možne pozidave, vendar
celotna pozidanost območja ni dovoljena. 30% pozidanost
predstavlja odstotek glede na celotno gradbeno parcelo.
V ta odstotek pa ni všteta postavitev pomožnih objektov.
Površina pozidanosti pomožnih objektov in stanovanjskega
objekta skupaj glede na gradbeno parcelo ne sme presegati
35% (v razmerju 35:65%)
Z odmiki med objekti mora biti zagotovljena minimalna
2.urna količina osončenja vseh objektov, in le-to je z 8.00 m
odmikom med objekti na dan 21. decembra omogočeno.
Objekti so definirani z regulacijskimi elementi, ki jih je
potrebno upoštevati in so razvidni iz grafičnih prilog. Regulacijski elementi so:
– gradbena linija, označena z neprekinjeno črto, je linija
na katero morajo biti z eno stranjo postavljeni novozgrajeni
objekti, dovoljeni so le manjši odmiki delov fasad,
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– gradbena meja, označena s prekinjeno črto, je linija,
ki jo novozgrajeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je
dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost.
– ureditev okolice objekta:
– Zazelenitve okolice stanovanjskih objektov in poslovnega objekta naj se praviloma izvedejo z avtohtonimi listnatimi rastlinami. Pri tlakovanjih in ureditvi okolice objektov naj
se uporabljajo materiali, ki bodo z objektom tvorili celoto.
– trgovsko-poslovno-gostinski objekt št. 1:
Lokacija trgovsko-poslovnega-gostinskega objekta je
predvidena v skrajnem severno-zahodnem delu zazidalnega
načrta, ob križišču, kjer se Cesta »C« priključuje na regionalno cesto Rogatec-Majšperk. Predvidena velikost parcele je
ca. 1370 m², velikost objekta ca. 200 m² z možnostjo širitve
za 4.00 m proti zahodu in višinskim gabaritom P+M (pritličje
in mansarda), brez kleti. Objekt je od sosednje parcelne
meje na jugu oddaljen za 4.00 m in od roba ceste 5.00 m. V
objektu so predvidene trgovsko-poslovno-gostinske dejavnosti (trgovina osnovne preskrbe z živili, trgovina z mešanim
blagom, samopostrežna trgovina, prodajalna spominkov oziroma izdelkov domače obrti, butik, razstavišče, pisarna, bife,
slaščičarna, kava bar).
Predvidenih je 20 parkirnih mest na severnem delu parcele, uvoz na parkirišče je predviden s Ceste »A«.
Na skrajnem severnem delu ob Cesti »C« in ob regionalni cesti R II-432 je predvidena zazelenitev v obliki trave in
dreves oziroma grmovnic.
V objektu je možno trgovsko-poslovno-gostinske dejavnosti umestit v pritličje, medtem ko je mansarda lahko
namenjena stanovanjem.
– javne površine v območju:
Javne površine v območju predstavljajo cesta in parkovna ureditev oziroma otroško igrišče. Ob regionalni cesti
Rogatec-Majšperk je predviden varovalni pas širine ca 10.0
m, v območju katerega je predviden odprti kanal za odvod
meteornih vod in zazelenitev oziroma zasaditev z drevesi.
– ureditev parkovne površine z otroškimi igrali:
Dostopi do cca. 1330 m² velike parkovne površine z
otroškimi igrali so predvideni s Ceste »C« in Ceste »B«.
Celotna površina je predvidena kot travna ureditev, zasajena z gostejšimi drevesi in grmovjem ob severnem robu
in vzhodnem, ki meji na parcele s stanovanjsko pozidavo
ter obenem predstavlja naravno pregrado pred morebitnim
hrupom z igrišča.
Ob poteh, ki so predvidene na parkovni površini, so
predvidene klopi, koši za smeti in otroška igrala.
– stopnja izkoriščenosti zemljišča: FSI (faktor izrabe)
= 0.27, faktor izraža razmerje med vsoto vseh bruto etažnih
površin in bruto površino naselja, na gradbeni parceli predstavlja izkoriščenost zemljišča največ 30-35% pozidanosti
zemljišča, v ta procent so všteti tudi pomožni objekti
– pogoji za postavitev pomožnih objektov:
Odmiki pomožnih objektov od parcelne meje znašajo
min 1.5 m in ograj min. 0.5 m. Za manjše odmike je potrebno
pridobiti soglasje sosedov mejašev.
Garaže je možno postaviti le znotraj gradbenega območja in je lahko tudi del stanovanjskega objekta. Nadstrešnice
je možno postavit tudi na območju dovoza.
Pomožni objekti se lahko gradijo kot prizidki k stanovanjskim objektom ali kot samostojni objekti na funkcionalnem zemljišču obstoječega objekta, pri čemer naj skupna
pozidana površina ne presega 35% funkcionalnega zemljišča. Pomožni objekti so lahko leseni ali zidani in oblikovani
skladno z osnovnim objektom h kateremu se postavljajo.
Tudi pri pomožnih objektih je potrebno upoštevati podol-
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govat tloris. Streha je lahko dvokapnica ali enokapnica ali
tudi podaljšek osnovnega objekta. Naklon ostrešja je lahko
manjši kot na osnovnem objektu, možna je tudi izvedba ravne strehe, kritina je predvidena v temnejših opečnih barvah.
Glede velikosti se upoštevajo velikosti objektov določene
z Pravilnikom (UR. l. RS, št. 114/2003, 130/2004. Možna
je postavitev večjih pomožnih objektov v kolikor se pridobi
gradbeno dovoljenje.
tov:

– spremembe namembnosti in sprememba rabe objek-

V posameznem stanovanjskem objektu je možno del
etaže uporabiti za poslovne prostore ali spremeniti v poslovne prostore in to le za mirne in ekološko neoporečne dejavnosti (pisarna, kozmetični salon, frizerstvo, šiviljstvo…) ter
prometno nemoteče, kar pomeni, da niso možne dejavnosti,
ki imajo za posledico pogostost pojavljanja vozil prepoved
tovornih vozil in da gre lahko za dejavnosti kjer je možno
zagotoviti potrebo po parkiranju znotraj gradbene parcele posameznega objekta oziroma za dejavnost, ki nima škodljivih
vplivov na bivalne pogoje sosednjih objektov.
V objektu št. 1 je možno del objekta nameniti tudi za
stanovanjske potrebe.
– objekti predvideni za rušitev:
Obstoječ objekt na parc. št. 902/6, k.o. Rogatec
– velikost gradbenih parcel:
Gradbene parcele so vrisane in prikazane v grafičnem
delu, kjer je prikazana tudi njihova natančna velikost. Velikosti parcel se gibljejo med 600 – 1200 m².
Parcela parkovne ureditve oziroma otroškega igrišča:
ca. 1300 m².
Velikost parcele vodotokov znaša: ca. 5688 m².
Velikost parcele ceste: ca. 7929 m².
– druga merila in pogoji:
Parcele je možno med seboj združevati, glede na povpraševanje in interes kupcev. Gradbena območja objektov
je možno prav tako združevati (npr. kadar sta združeni dve
parceli, je možno objekt locirati tudi v sredino območja obeh
parcel).
Objekte je potrebno redno vzdrževati. Redno vzdrževanje
pomeni izvedbo manjših popravil in del na objektu ali v prostorih, ki se nahajajo v takšnem objektu, s katerimi se ne posega
v konstrukcijo takšnega objekta in tudi ne spreminja njegove
zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza.
VI. MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO
INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN OBVEZNOST
PRIKLJUČEVANJA NA OBJEKTE IN OMREŽJA JAVNE
INFRASTRUKTURE
8. člen
Prometna infrastruktura:
Motoriziran promet
Objekti znotraj območja se bodo priključevali na predvidene ceste.
Pozidava je zasnovana za obliko individualne stanovanjske gradnje, zaradi česar je potrebno izgraditi interno
cestno omrežje (Ceste »A«, »B« in »C«), ki zagotavljajo
popolno navezavo oziroma priključevanje za celotno sosesko. Predvidena je rekonstrukcija obstoječega severnega
priključka in dodatno priključevanje ob južnem robu območja
oziroma 340,00 m južneje od obstoječega.
Notranje cestno omrežje predstavljajo Cesta »A«, »B«
in »C«. Predvidene so kot dvo-smerne in dvo-pasovne ceste,
v gabaritni širini 8,00 m, kar pomeni vozišče v širini 5,50 m in
obojestranski pločnik v širini po 1,25 m.
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V prometnem smislu je primarna in prednostna smer
regionalna cesta R II-432, na katero se cesti »B« in »C«
prometno podrejeno priključujeta.
Prometno podrejeno priključevanje je predvideno tudi
na Cesti »A«, glede na Cesto »B« in tudi Cesto »C«.
V križišču Ceste »B« in »C« velja prednostna smer
jug-vzhod oziroma zahod-jug, kar pomeni podrejeno priključevanje iz severozahodne strani križišča.
Mirujoči promet
Parkiranje je predvideno v okviru funkcionalnih površin
posameznih objektov. Večje parkirišče je predvideno za potrebe objekta št. 1.
Pešpromet
Za pešce je predviden pločnik ob vozišču.
Kolesarski promet
Za kolesarje ni predvidena ločena kolesarska steza,
vozijo se v sklopu prometa po vozišču.
9. člen
– Komunalna infrastruktura
Vodooskrba
Vsi novozgrajeni objekti se bodo priključevali na javno
vodovodno omrežje. Objekti se priključijo na javno vodovodno omrežje v skladu s soglasjem OKP d.o.o., Rogaška
Slatina.
Predvidena je izgradnja novega vodovoda fi 90, s priključitvijo na obstoječi javni vodovod.
Predvidena vodovodna instalacija se izvede iz LTŽ duuctilnih cevi s spoji VRS Tiroflex nazivnega premera DN 100
za nazivni tlak 10 bar. Cevi se polagajo v izkopan jarek v
globini 1,2 do 1,3 m na izravnano plast drobnega neostrega
peska oz mivke. Izkopi za jarek so strojno-ročni (80% – 20%)
predvidena III. – V. kategorija zemljišča. Povprečna globina
izkopa znaša 1,3 m z upoštevanjem potrebnega razpiranja
v skladu s predpisi o varstvu pri delu, sam jarek pa poteka
večinoma v cestišču. Material izkopa se odlaga 1 m od
roba izkopa, po potrebi pa se odvaža v deponijo, kar velja
predvsem za izkope v robu ceste in tam, kjer je cesta z obeh
strani omejena.
Izkopi se na lokacijah komunalnih vodov morajo izvajati
izključno ročno, da ne pride do poškodb.
Obvezna je višinska kontrola dna izkopanega jarka kot
tudi višinska kontrola objektov. Dno jarka mora biti očiščeno
in planirano, na tako pripravljeno dno pa je izvesti peščeno
posteljico iz mivke debeline 10 cm s komprimiranjem.
Zasip cevovoda se vrši do višine 20 cm nad temenom
ročno z neostrim peskom ali mivko nakar sledi ročno komprimiranje tako, da ne pride do poškodbe cevi. Nad ročnim se
izvrši strojni zasip v plasteh po 30 cm s sprotno komprimacijo
plasti do višine terena.
Pri zasipavanju cevovoda se pusti vsa spojna mesta
nezasipana. Zasip se izvrši po uspešno opravljenem tlačnem
preizkusu.
Na vodovodni cevovod se namestijo trije nadzemni hidranti tako, da se na LTŽ T kos DN 100 / DN 80, EVX zasuna
DN 80 z vgradno garnituro za podzemno vgradnjo, FF kosa
in N kosa, izvede pritrditev hidrantov tako, da so le-ti nameščeni na potrebni globini vgradnje in funkcionalno zagotavljajo požarno varnost. Njihova lokacija je v skladu z zahtevami
Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za
gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91). Priključek na
zunanje vodovodno omrežje je izvedeno z nevtralno objemko
ustrezne dimenzije in ventilom za podzemno vgradnjo ter s
PE cevjo speljano do posameznih objektov.
Izvedba in oprema vodomernega mesta ter izvedba namestitve vodometra za odčitavanje potrošnje vode mora biti v
skladu z zahtevami upravljalca komunalne infrastruture.
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Odvajanje odpadnih voda
Vsi novozgrajeni objekti se bodo priključevali na fekalni
kolektor. Do izgradnje le tega je obvezna izgradnja troprekatnih greznic na izpraznjevanje. Po priključitvi objekta na javno
fekalno kanalizacijo, se zgrajene greznice lahko uporabljajo
kot zbiralniki padavinskih voda (za zalivanje), ki hkrati služijo
zadrževanju izliva padavinskih voda v javno kanalizacijo.
Fekalna kanalizacija
Trase fekalnih kanalov so predvidene v trasi posameznih cest, le del fekalnega kanala »3« poteka ob vodotoku
»4« in se v jašku J 21 priključi na fekalni kanal »2«. Fekalni
kanali z območja obravnavane pozidave se predvidoma priključujejo v revizijskem jašku na predviden kolektor, ki bo
potekal na drugi strani regionalne ceste II. reda št. 432/1248
Rogatec-Majšperk in bo priključen na obstoječo javno kanalizacijo.
Do izgradnje čistilne naprave in kolektorja je pri objektih
predvidena izgradnja neprepustnih greznic na izpraznjevanje, ki pa se v končni fazi opustijo in služijo kot zadrževalniki
padavinskih in meteornih voda.
Padavinska kanalizacija
Padavinska kanalizacija je predvidena v osi cest. Dimenzionirana je na 15-minutni naliv z intenziteto 157 l/sek/ha.
Na meteorno kanalizacijo se bodo priključile vode iz
cestnega telesa ter vode iz streh objektov in dvorišč ter manipulacijskih površin ob objektu 1 (trgovsko poslovni gostinski
objekt) in parkirišč za osebna vozila.
Pred priključkom na kanalizacijo je potrebno padavinske
vode z onesnaženih utrjenih površin in delovnih površin voditi
v ustrezno dimenzionirane lovilce olj in maščob.
Drenažne vode ob objektih se vodijo v vodotoke.
Za ureditev vodotokov je izdelana idejna zasnova – Odvod zalednih vod za del območja Rogatec S5. Le ta predvideva zadrževanje zalednih in padavinskih vod. V ta namen se
izvedejo umirjevalni objekti na vodotokih in sicer na prehodu
strmejših v položnejša pobočja. Potrebno je urediti vse površinske aktivne vodotoke in sicer poglobiti struge, utrditi brežine s kamnitimi zložbami hrapave izvedbe in jih zatraviti.
Za zadrževanje meteornih vod predvidene meteorne
kanalizacije pa se zgradijo tudi trije zadrževalni bazeni z
regulatorjem iztoka in sicer ob vodotoku »4« zadrževalni
bazen »2«, v katerega se izteka meteorni kanal »3«, pred
priključkom vodotoka »8« v vodotok »1« zadrževalni bazen
»3«, v katerega se izteka meteorni kanal »2« ter na južnem
delu območja ob vodotoku »1« še zadrževalni bazen »1«, v
katerega se izteka meteorni kanal »1«.
Predvidena padavinska kanalizacija je speljana v vodotok in sicer ob regionalni cesti je padavinski kanal »2.1«
speljan direktno v vodotok »1« in ob cesti »C« je meteorni
kanal »4« speljan direktno v vodotok »4«. Padavinski kanal
»3« pa ima iztok v vodotok »4« in sicer preko zadrževalnega
bazena »2«.
Na padavinskem kanalu »1«, »2« in »3« so torej predvideni trije zadrževalni bazeni z regulatorjem iztoka. Iztok je
reguliran z regulatorjem, predvidenim v idejni zasnovi. Zasilni
iztok (preliv) se zgradi na predvideni višini idejnega projekta
od dna posameznega zadrževalnega bazena in služi odvodnjavanju vode v primeru naliva, večjega od 157 l/sek/ha.
Dodatno zadrževanje padavinskih vod bo možno v opuščenih greznicah, ko bo na območju izveden fekalni kolektor.
Energetska infrastruktura
Idejna rešitev elektrifikacije obsega:
– kabliranje daljnovoda 20 kV Cerovec v območju zazidalnega načrta,
– predvideno transformatorsko postajo 20/0,4 kV s pripadajočimi primarnimi in sekundarnimi el. vodi,
– preureditev obstoječega nizkonapetostnega el. omrežja v območju zazidalnega načrta.
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Za potrebe napajanja z električno energijo je predvidena
izradnja transformatorske postaje ter primarnega in sekundarnega omrežja. Za celotno cono je energija na razpolago na DV
20 kV Cerovec.
Idejna zasnova elektrifikacije za del območja S5 v Rogatcu
predvideva:
– kabliranje obstoječega daljnovoda in vključitev predvidene TP v omrežje,
– izvedbo napajanja bodočih objektov z električno energijo,
– preureditev obstoječega NN omrežja v obravnavanem
območju,
– izgradnjo javne razsvetljave,
– izgradnjo telekomunikacijskega omrežja.
Lokacija nove transformatorske postaje se predvideva ob
prostoru za zbiranje komunalnih odpadkov, napajana iz DV 20
kV Cerovec, ki se v območju obravnavane cone kablira. Trasa
VN kablov se predvideva ob regionalni cesti R II-432 Rogatec
– Majšperk.
TP bo delno vkopana. Dostop do postaje bo asfaltiran.
Teren v okolici TP bo zravnan. Niveleta tal TP bo cca 10–12 cm
nad niveleto pločnika.
TP bo izdelana iz montažnih armiranobetonskih elementov, ki bodo gladke površine, vodonepropustne izvedbe in odporni proti mrazu. Transformatorska postaja bo podkletena. Pod
nosilno talno ploščo bo kabelski prostor.
Gradbeni del transformatorske postaje (nosilna talna plošča transformatorja, odprtine za hlajenje transformatorja in lovilec olja pod transformatorjem) bo dimenzioniran za energetski
transformator moči 1000 kVA.
Postaja bo omogočala vgradnjo transformatorja moči 1000
kVA.
Napajanje posameznih objektov bo izvedeno iz predvidene transformatorske postaje 20/0,4 kV, preko razvodnih omaric
ob sklopih več objektov. Podatki o priključni moči posameznih
objektov bodo podani v projektni nalogi v sklopu idejnega projekta elektrifikacije cone. Temu ustrezno bodo ustrezno obdelani
priključni kablovodi.
Priključno merilne omarice na objektih bodo projektno
obdelane v projektni dokumentaciji elektroinstalacij objektov v
skladu s tehničnimi pogoji, kateri bodo podani v elektroenergetskem soglasju.
Telekomunikacijska infrastruktura
Uporabniki telekomunikacijskih storitev na območju obravnavane cone bodo priključeni na telefonsko centralo v Rogatcu.
V ta namen bo položen novi telekomunikacijski kabel med telefonsko omarico v območju Rogatca ter glavno razdelilno omaro,
locirano na območju nove TP in RJR. Za izvedbo priključevanja
stanovanjskih objektov bo zgrajen sistem primarnih in sekundarnih vodov ter priključnih omaric TK za sklope več objektov.
Priključno merilne omarice na objektih bodo projektno
obdelane v projektni dokumentaciji elektroinstalacij objektov v
skladu s tehničnimi pogoji.
– druga infrastruktura
Plinovod
Objekti se bodo lahko ob izgradnji in razširitvi obstoječega
plinovodnega omrežja priključevali nanj v skladu s pogoji in
soglasjem PETROL PLINI D.D., LJUBLJANA.
Ogrevanje
Do izgradnje plinovodnega omrežja je možno ogrevanje
objektov na lahko kurilno olje ali utekočinjen naftni plin.
VII. DRUGA MERILA IN POGOJI
10. člen
Merila in pogoji za varstvo okolja, ohranjanje narave,
varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin
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Odvoz smeti se zagotovi v skladu z Odlokom o ravnanju
s komunalnimi odpadki.
V območju se predvidijo ustrezna zbirna mesta za smeti
in ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov.
Odvod meteornih voda:
– drenažne vode, površinske žive vode oziroma vse
čiste stalne vode, ki bi po nepotrebnem obremenjevale kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo, je treba voditi ločeno
od ostalih vod v vode.
– meteorne vode z olji onesnaženih utrjenih in delovnih
površin je treba pred priključkom na kanalizacijo oziroma v
recipient očistiti v lovilcih olj in maščob.
– onesnažene odpadne vode iz utrjenih površin je obvezno odvajati v sisteme kanalizacijskega omrežja preko
lovilcev peska.
Zavarovanje plodne zemlje:
– Investitor je v času gradnje dolžan poskrbeti za zavarovanje plodne zemlje pred
uničenjem, deponirati jo mora na določeno lokacijo za
njeno začasno shranjevanje in nadaljnjo uporabo.
Naravna dediščina:
Na območju ni evidentiranih območij in objektov naravne dediščine.
Kulturna dediščina:
Na območju ni evidentirane kulturne dediščine.
VIII. PODATKI O VAROVANJU IN OMEJITVAH
PO POSEBNIH PREDPISIH
11. člen
Varovanje voda:
Za obravnavano območje je Geosvet Celje izdelal Geološko-geomehansko poročilo o raziskavah na območju predvidene stanovanjske pozidave S5.
Na osnovi tega poročila in predvidene idejne zasnove pozidave pa so bile izdelane Strokovne podlage za del
območja Rogatec S5 odvoda zalednih vod, ki jih je izdelala
Marinček Marija-Katarina, s.p., Celje.
Pri zasnovi ureditve zalednih vod je upoštevan potek
obstoječih površinskih odvodnikov – vodotokov, ki se jih uredi
in deloma prilagodi predvideni pozidavi. Obstoječe stanje
vodotokov je neizrazito, zato jih je potrebno očistiti, poglobiti
in utrditi, s čimer se izboljša odtekanje padavin neposredno
po površini, zaradi dreniranja poniklih padavin v površinske
vodotoke se prepreči njihovo razlivanje in zadrževanju na
terenu, hkrati pa se omogoči odvajanje iz umetnih drenaž, ki
jih predvideva pozidava.
Glavni odvodnik obravnavanega območja, vodotok »1«,
poteka iz strmega južnega obrobnega pobočja čez celotno območje pozidave ter se nato zasuče proti jugu in poteka vzporedno z regionalno cesto ob zahodni strani. Dolg je 1011m in
se izliva v vodotok Draganjo. Vanj se stekajo vodotoki »2«,
»5« in »7« s strmega pobočja na južni strani dolinice, kjer
je predvidena pozidava, vodotok »3« z zahodnega obrobja
dolinice, vodotok »4« s terasastega pobočja na severni strani
dolinice in vodotok »8«, ki odvaja padavine z ravninskega dela
zahodno od magistralne ceste. Vodotoka »6« in »9« se izlivata
v vodotok »1« že izven območja pozidave S5.
Na podlagi omenjenih strokovnih podlag se je izdelala
idejna zasnova odvoda padavinskih in zalednih vod. Idejna zasnova upošteva dognanja prej omenjenih strokovnih
podlag in predvidi utrditev brežin jarkov oziroma obstoječih
vodotokov. Le-ti se uredijo tako v svojem zgornjem delu
kot tudi spodnjem. S podaljšanjem obstoječih strug manjših
potokov tudi v zgornje dele dolin se bo bistveno pripomoglo
k boljši odvodnjenosti celotnega območja. V spodnjem delu
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pa se površinskim vodotokom poglobi struge, predvidena je
utrditev brežin s kamnitimi zložbami, ki so čim bolj hrapavo
izvedene, da čim bolj izničijo kinetično energijo tokov in da
se prepreči erozija. Na prehodih jarkov s strmih v položnejše
predele se izvedejo manjši umirjevalni objekti. Brežine vodotokov se zatravijo.
Vsi direktni izpusti v vodotoke se načrtujejo in izvedejo
tako, da ne segajo v svetli profil vodotoka. Iztočne glave so
oblikovane pod naklonom brežine vodotoka. Brežine so v
območju iztokov ustrezno zavarovane pred erozijo. Način
izvedbe iztokov se detajlno določi v projektni dokumentaciji.
S strani Inženiringa za vode d.o.o., Ljubljana, je bila
izdelana Hidrološko hidravlična presoja vodnega režima za
območje ZN S5 v Rogatcu, da bi se ugotovila poplavna ogroženost območja s strani Strmškega potoka, ki poteka vzhodno
od regionalne ceste Rogatec–Majšperk. Po rezultatih matematičnega hidravličnega modela Strmški potok na odseku vzdolž
obravnavanega območja ne preplavi ceste Rogatec-Majšperk
in torej obravnavano območje ni ogroženo.
Ker potek vodotoka »1« poteka ves čas po zahodni strani regionalne ceste in se izliva v vodotok Draganjo, vodotok
»1« nikjer nima cestnega prepusta v Strmški potok, ki poteka
po vzhodni strani regionalne ceste oziroma se dosedanji
cestni prepust v Strmški potok, ki je v višini objekta 6, zapre.
Kota gladine Q100 pa na obstoječem cevnem prepustu v
višini objekta 4 nima vpliva, saj so kote bregov obcestnega
jarka višje od kote gladine Q100.
Pri postavitvi 0,00 m kote pritličja se upošteva kota +0,25
cm od kote regionalne ceste Rogatec–Majšperk, ki za pol metra presega izračunano koto Q100 Strmškega potoka.
Varovanje zraka:
Upoštevati je določila Zakona o varstvu (Uradni list RS,
št. 32/93), Uredbe o mejah, opozorilnih in kritičnih emisijskih
vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in Uredbe o emisiji snovi v zraku iz kurilnih naprav (Uradni list RS,
št. 73/94). Skladno s Sklepom o določitvi območij in stopnji
onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov,
delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v
zunanjem zraku, spada območje v II. stopnjo onesnaženosti.
Varstvo pred hrupom:
Območje spada v drugo območje stopnje varstva pred
hrupom.
Za varstvo pred hrupom je zagotoviti predpisano zaščito za zmanjšanje hrupa do največje dovoljene ravni. Pri
gradnji novih objektov je upoštevati vse predpise za varstvo
pred hrupom. Upoštevati je Uredbo o hrupu v naravnem in
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) in Uredbo o
spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 66/96).
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IX. FAZNOST IZVAJANJA IN TOLERANCE
PRI ZAZIDALNEM NAČRTU
12. člen
Možna je fazna izgradnja posameznega objekta, vendar mora biti vzporedno izgrajena tudi komunalna in cestna
infrastruktura.
Do izgradnje infrastrukturnega omrežja je možen dostop
do parcel in objektov po obstoječih poteh.
Ureditev površinskih vodotokov, ki omogočajo odvod
zalednih in padavinskih vod, se izvaja hkrati z ureditvijo
komunalne in cestne infrastrukture, oziroma pred začetkom
gradbenih del.
X. TOLERANCE
13. člen
V grafični prilogi »funkcionalno oblikovalski pogoji 3.2.«
so določeni tlorisni in višinski gabariti objekta oziroma gradbena območja in faktor FSI. Natančne dimenzije se določijo
v projektni dokumentaciji. Možne so tolerance tlorisnih gabaritov v okviru gradbenih linij in gradbenih mej.
Vse stacionaže in dimenzije prometnih površin, objektov
ipd., navedene v tem zazidalnem načrtu so orientacijske in
se natančno določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Odstopanja so dopustna v primeru, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geodetskih,
hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ali zaradi
spremembe programskih rešitev, poiščejo takšne tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno
tehničnega, okoljskega vidika s katerimi pa se ne smejo
poslabšati prostorske in okoljske razmere. Odstopanja ne
smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki so podali pogoje in mnenja
k zazidalnemu načrtu.
XI. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled na sedežu Občine
Rogatec.
15. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 0071-7/2006
Rogatec, dne 18. septembra 2006

Ravnanje z odpadki
Ravnanje s komunalnimi odpadki je potrebno zagotovitii
v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 76/98).
V območju se predvidi tudi eno zbirno mesto za ekološki
otok za ločeno zbiranje odpadkov.
Varstvo pred požarom
Požarno varstvo je potrebno zagotoviti v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93)
in Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Uradni list RS, št. 64/94).
Pri projektiranju in izgradnji posameznih objektov je
potrebno upoštevati:
– dovozne poti za gasilsko intervenco morajo biti projektirane v skladu s SIST DIN 14 090
– v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91)
je potrebno zagotoviti zadostno količino požarne vode.

Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

SEVNICA
4310.

Program priprave občinskega lokacijskega
načrta za poslovno-trgovski center ob
Kvedrovi cesti v Sevnici

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03-ZZK-1; v
nadaljnjem besedilu: ZUreP-1), ter 9. in 37. člena Statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05-UPB) je župan
Občine Sevnica sprejel
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P R O G R A M P R I P RA V E
občinskega lokacijskega načrta za
poslovno-trgovski center ob Kvedrovi cesti v
Sevnici

– Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih
in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih
podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
– Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 –
UPB-1).

1. člen
S tem programom priprave se določa vsebina in obseg
potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter
postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave občinskega lokacijskega načrta (OLN) za poslovno-trgovski center
ob Kvedrovi cesti v Sevnici.

3. člen
(predmet in programska izhodišča OLN)
predmet OLN:
Predmet OLN je ureditev dela območja v mestu Sevnica
ob regionalni cesti R3-679 Radeče–Breg–Sevnica–Brestanica,
med lokalno zbirno mestno cesto LZ 373050 Ajdovec – Cesta
na Dobravo na severu in gozdom s posebnim namenom na
vzhodni strani, ter obstoječim poslovnim objektom »Pizzeria
Magic«, na jugovzhodni strani območja urejanja.

2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OLN)
ocena stanja:
V mestu Sevnica, med obstoječo regionalno cesto
R3-679 Radeče-Breg-Sevnica- Brestanica in lokalno zbirno
mestno cesto LZ 373050 Ajdovec – Cesta na Dobravo ter
gozdom s posebnim namenom na vzhodni strani, je območje,
ki je z urbanističnega in arhitekturnega vidika neurejeno. Na
jugozahodnem delu območja je teren izravnan, na tem mestu
je do odstranitve objekta stal športni dom »TVD Partizan«.
Na obravnavanem območju so zgrajeni objekti, ki niso
več v funkciji, prostor ni programsko definiran, na trgu pa se
kaže interes za gradnjo poslovno-trgovskega centra. Predvideni prostor je potrebno definirati ter umestiti nove objekte z vso
potrebno prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.
razlogi za pripravo lokacijskega načrta:
– pobuda občanov,
– racionalni izkoristek neurejenega in nepozidanega območja,
– popolnitev obstoječe grajene strukture,
– razvoj terciarne dejavnosti v mestu Sevnica.
Zaradi potrebnega definiranja urbanističnih pogojev,
varovanja koridorjev, predvidenih posegih na infrastrukturnih
objektih na stičnem območju OLN, ter prometnega navezovanja na obstoječe prometno omrežje naselja in usklajevanja
druge gospodarske infrastrukture, je glede na določila veljavne
prostorske zakonodaje potrebna izdelava OLN.
pravna podlaga:
Za obravnavano območje je v veljavi Odlok o prostorskih
ureditvenih pogojih za širše območje starega mestnega jedra
Sevnica (Uradni list RS, št. 63/97, 64/06 – spremembe in dopolnitve) in Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom
v mestu Sevnica (Uradni list RS, št. 54/04, 84/06 – sprem. in
dopolnitve).
Po veljavnem izvedbenem aktu je gradnja prostostoječih
objektov dopustna na tistih zemljiščih, kjer to omogoča oblikovanost terena, velikost razpoložljive parcele skladno z urbanističnimi konstantami, ki jih določa okoliška grajena struktura.
Intenzivnost rabe se s posameznim posegom z novogradnjo
ne sme spreminjati. V nasprotnem primeru, ko gre za več
posegov in večje spremembe, ki se bodo izvajale etapno, je
potrebno za primerno in enotno ureditev območja predhodno
izdelati ustrezen urbanistični dokument celotne ureditve. V
obravnavanem primeru je to občinski lokacijski načrt.
Na podlagi 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni
list RS, št. 36/02), se v okviru ureditvenih območjih naselij za
zahtevne objekte izdela zazidalni načrt, po določil ZUreP-1 je
to lokacijski načrt.
Priprava občinskega lokacijskega načrta za poslovno-trgovski center ob Kvedrovi cesti v Sevnici bo potekala po predpisanem postopku, skladno z določili:
– Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1).

programska izhodišča:
Na obravnavanem območju je predvidena gradnja poslovno-trgovskega objekta s pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.
Pri pripravi OLN je potrebno upoštevati tudi eventualna
druga programska izhodišča, ki se kot posledica le-teh pojavijo v samem postopku izdelava izvedbenega prostorskega
načrta.
prostorska konferenca:
Pripravljavec Občina Sevnica, Oddelek za okolje in prostor, je dne 8. 9. 2006, v skladu z 28. členom ZUreP-1, sklical 1. 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 OLN oziroma predvidene prostorske
ureditve. Datum, kraj in čas 1. prostorske konference je bil
objavljen 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 ter drugi udeleženci,
ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta, kateri so
navedeni v 5. členu tega programa priprave.
Pri pripravi lokacijskega načrta se smiselno proučijo in
upoštevajo pisna in ustna priporočila s prve prostorske konference.
4. člen
(okvirno ureditveno območje OLN)
Lokacijski načrt se pripravi za območje, ki posega na del
zemljišč k.o. Sevnica s parc. številkami:
536/1, 535/7, 536/2, 535/3, 536/3, 535/4, 535/5, 535/6,
535/1, 535/2, 538/1, 538/3d, 538/2d, 220/2d, 220/3, 221/2,
221/6, 1518/2d, 1537d, 1526/10d, 1526/11, 286/1d, 286/2d,
533/35d, 1519/1d, 1519/6d.
(d – pomeni delno).
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja, ter
drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OLN)
Koordinator postopka priprave OLN je pristojni organ za
urejanje prostora, to je Oddelek za okolje in prostor Občine
Sevnica.
Pristojni nosilci urejanja prostora za pripravo OLN za
poslovno-trgovski center ob Kvedrovi cesti v Sevnici so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Posavje;
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje;
3. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja
spodnje Save;
4. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
Območje Novo mesto;
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5. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Celje;
7. Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice;
8. Elektro Celje d.d., Področje Krško;
9. Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto;
10. Geoplin Plinovodi d.o.o.;
11. JP Komunala d.o.o. Sevnica;
12. JP Plinovod d.o.o. Sevnica;
13. Javna agencija za železniški promet RS;
14. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica;
15. Občina Sevnica;
16. KS Sevnica;
ter ostali udeleženci:
17. Petrol d.d. Ljubljana;
18. Izletnik Celje d.d.
Po sprejemu programa priprave pripravljavec pozove
pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo v roku 30 dni
smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili
29. člena ZUreP-1 štelo, da smernic nimajo.
V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec lokacijskega načrta kljub
temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da se v postopku priprave lokacijskega načrta
ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih
nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobi v istem postopku.
Pri pripravi lokacijskega načrta sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik priprave: HORIZONT INŽENIRING, Hribšek
Srečko s.p., Ponikve pri Studencu 17, 8293 Studenec,
– Pripravljavec: Občina Sevnica, Oddelek za okolje in
prostor, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica,
– Izdelovalec lokacijskega načrta: mora izpolnjevati pogoje, določene v 156. do 160. členu ZUreP-1,
– Investitor lokacijskega načrta: HORIZONT INŽENIRING, Hribšek Srečko s.p., Ponikve pri Studencu 17, 8293
Studenec.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje
prostorske ureditve)
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno 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),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in družbeni plan Občine Sevnica za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 36/02, 87/04),
– Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v
mestu Sevnica (Uradni list RS, št. 54/04, 84/06 – sprem. in
dopolnitve),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za širše območje starega mestnega jedra Sevnice (Uradni list RS, št. 63/97,
64/06 – sprem. in dopolnitve),
– geodetski načrt za namen izdelave lokacijskega načrta,
– ostala gradiva, potrebna za izdelavo lokacijskega načrta.
Pred izdelavo predloga OLN mora pobudnik zagotoviti
naslednje gradivo:
– idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov,
ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
– poročilo o vplivih načrtovane prostorske ureditve na
okolje v skladu s predpisom, ki ga ureja metodologija za izdelavo okoljskih poročil,
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– ostala gradiva, ki jih bodo v postopku sprejemanja
lokacijskega načrta zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi analize prostora,
pridobljenih smernic in analize le-teh, priporočil s prve prostorske konference, ter ob upoštevanju programskih izhodišč,
določenih v 3. členu tega programa priprave.
Izdelovalec lokacijskega načrta je izdelal več strokovnih
rešitev. V primeru, da se potreba po izdelavi dodatnih variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku priprave lokacijskega
načrta, se te naknadno vključijo v izbor najustreznejše variante.
8. člen
(pridobitev geodetskih podlag)
– Za območje predvidene prostorske ureditve mora pobudnik lokacijskega načrta HORIZONT INŽENIRING, Hribšek
Srečko s.p., Ponikve pri Studencu 17, 8293 Studenec, priskrbeti geodetski načrt v digitalni obliki, izdelan skladno z določili
Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
9. člen
(terminski plan priprave lokacijskega načrta)
S tem programom priprave, ki sledi prvi prostorski konferenci, so določeni naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja
lokacijskega načrta:
1. Prva prostorska konferenca in objava programa priprave v Uradnem listu Republike Slovenije – 8. 9. 2006 (pripravljavec Občina Sevnica).
2. Izdelava gradiva za pridobivanje smernic – 13. 10.
2006 (izdelovalec LN).
3. Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora, določenih v 5. členu – 13. 11. 2006 (izdelovalec LN).
4. Izdelava idejnih zasnov z upoštevanjem smernic nosilcev urejanja prostora – 30. 11. 2006 – naročnik LN
5. Izdelava strokovnega gradiva za drugo prostorsko
konferenco – 15. 12. 2006 (izdelovalec LN).
6. Druga prostorska konferenca – 22. 12. 2006 (pripravljavec Občina Sevnica).
7. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi – 28. 1. 2007
(pripravljavec Občina Sevnica).
8. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Sevnica
in na sedežu Krajevne skupnosti Sevnica, javna obravnava
predloga OLN pa se izvede v kulturni dvorani gasilskega doma
Sevnica – 28. 2. 2007 (pripravljavec Občina Sevnica).
9. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
posamezniki lahko podajo svoje pripombe in predloge v času
javne razgrnitve in javne obravnave predloga lokacijskega
načrta.
10. Pripravljavec Občina Sevnica zavzame stališča do
pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve in javne
obravnave na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca, občinske strokovne službe ter sklepa Odbora za varstvo in urejanje
okolja – 14. 3. 2007 (pripravljavec Občina Sevnica).
11. Po sprejetju stališč do pripomb in predlogov na občinskem svetu, se izdela dopolnjeni predlog lokacijskega načrta oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin,
na katere so se nanašale utemeljene pripombe, ter pozove
nosilce urejanja prostora, navedene v 5. členu tega programa
priprave, da izdajo svoja mnenja k dopolnjenemu predlogu
prostorskega akta – 21. 3. 2007.
12. Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora iz
5. člena tega programa priprave – 21. 4. 2007.
13. Po uskladitvi s pridobljenimi mnenji se izdela usklajeni predlog lokacijskega načrta za obravnavo in sprejem na
Občinskem svetu Občine Sevnica – 28. 4. 2007.

Uradni list Republike Slovenije
14. Župan posreduje usklajeni predlog lokacijskega načrta v obravnavo in sprejem Občinskem svetu Občine Sevnica
(odlok, obrazložitve, grafičnih del) – maj 2007.
15. Občinski svet Občine Sevnica sprejme odlok o lokacijskem načrtu na seji Občinskega sveta občine Sevnica
– maj 2007.
16. Objava Odloka o lokacijskem načrtu v Uradnem listu
Republike Slovenije – maj 2007.
17. Izdelava končnega dokumenta v šestih izvodih – junij
2007.
10. člen
(obveznosti financiranja priprave lokacijskega načrta)
Izdelavo lokacijskega načrta, geodetskega načrta, idejnih
zasnov in strokovnih gradiv, ki jih bodo zahtevali posamezni
nosilci urejanja prostora bo financiral HORIZONT INŽENIRING, Hribšek Srečko s.p., Ponikve pri Studencu 17, 8293
Studenec.
11. člen
(končna določba)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0004/2006
Sevnica, dne 13. septembra 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.
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Lokacijski načrt bo določil prostorske pogoje in rešitve
za učinkovito in usklajeno organizacijo dejavnosti na območju
obravnave in za učinkovito delovanje kompleksa ter bo osnova za dovoljevanje in izvajanje posegov v prostor.
Pravna podlaga za izdelavo lokacijskega načrta je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popravek
8/03 in 58/03-ZZK-1) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu
priprave državnih in lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih
strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
Za območje Občine Slovenska Bistrica veljajo prostorske sestavine:
– dolgoročnega plana Občine Slovenska Bistrica
za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94,
35/96, 41/97, 72/99 in 59/03 in dopolnitve 2003, 131/04
in 47/06),
– srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenska
Bistrica za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 27/85,
25/87).
S tem programom priprave se opredelijo programska
izhodišča lokacijskega načrta, nosilci urejanja prostora, ki
dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta, seznam potrebnih
strokovnih podlag ter način pridobitve strokovnih rešitev,
potrebnost in način pridobitve ustreznih geodetskih podlag,
roki za pripravo lokacijskega načrta in obveznosti v zvezi s
financiranjem lokacijskega načrta. V programu priprave je
opisan tudi postopek za pripravo in sprejem lokacijskega
načrta.
Predmet lokacijskega načrta je prostorska ureditev območja parc. št. 1878/2, 1723/12, 2509/1, 1719, 1718, 1717/1,
1717/2, 1716/1, 1716/2, 1715, 1708/1, 1696/8, 1696/11 in
1696/17, vse k.o. Slovenska Bistrica, ki bo obsegalo gradnjo
poslovno, trgovskega centra in ureditev potrebne infrastrukture.

SLOVENSKA BISTRICA
4311.

Program priprave lokacijskega načrta za
poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska
Bistrica jug 2

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora
(ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03
– ZZK-1) ter 21. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02), je županja Občine
Slovenska Bistrica sprejela

PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta za poslovno-trgovski center
AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2
I. PREDMET, RAZLOGI, OCENA STANJA IN PRAVNA
PODLAGA ZA IZDELAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
Namen investitorjev in naročnika je pridobitev ustrezne
prostorske pravne podlage za pridobitev ustreznih dovoljenj
za fazno gradnjo poslovno, trgovskega centra in ureditev
infrastrukture na predvidenem ureditvenem območju, ki zajema parc. št. 1878/2, 1723/12, 2509/1, 1719, 1718, 1717/1,
1717/2, 1716/1, 1716/2, 1715, 1708/1, 1696/8, 1696/11 in
1696/17, vse k.o. Slovenska Bistrica. Po izdelavi osnutka
prostorskega akta je možno predvideno ureditveno območje
zmanjšati ali povečati.
Na podlagi odločbe Ministrstva za okolje in prostor,
št. 35409-199/2006 z dne 27. 7. 2006, v postopku sprejema
lokacijskega načrta za poslovno-trgovski center AC izvoz
Slovenska Bistrica jug 2 ni treba izvesti celovite presoje
vplivov na okolje.
Pobudnik izdelave lokacijskega načrta je MID Investicije
d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana.

II. PROGRAMSKA IZHODIŠČA LOKACIJSKEGA NAČRTA
V skladu s prostorskimi usmeritvami občine je na ureditvenem območju znotraj mesta Slovenska Bistrica predvidena izdelava lokacijskega načrta. Stavbno zemljišče znotraj
ureditvenega območja mesta Slovenska Bistrica (redkejša individualna stanovanjska gradnja) zajema parcele št. 1878/2,
1723/12, 2509/1, 1719, 1718, 1717/1, 1717/2, 1716/1,
1716/2, 1715, 1708/1, 1696/8, 1696/11 in 1696/17, vse k.o.
Slovenska Bistrica. Predvideni program na območju, ki ga
predvideva lokacijski načrt je poslovno trgovska dejavnost z
ureditvijo infrastrukture.
III. NOSILCI UREJANJA PROSTORA TER DRUGI
UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI
LOKACIJSKEGA NAČRTA
Financer, načrtovalec in pripravljavec lokacijskega
načrta
Financer lokacijskega načrta je MID INVESTICIJE
d.o.o., Dunajska cesta 106, Ljubljana.
Pripravljavec lokacijskega načrta je Občina Slovenska
Bistrica, Oddelek za okolje in prostor.
Načrtovalec lokacijskega načrta je po izboru investitorja IDEAAL PROJEKT d.o.o., Trg svobode 26, Slovenska
Bistrica.
Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora dajejo smernice za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev pred pripravo predloga
lokacijskega načrta in mnenja k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta.
V postopek priprave lokacijskega načrta bodo vključeni
naslednji nosilci urejanja prostora:
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– RS – Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor,
Rotovški trg 9, p.p. 1607, 2001 Maribor – Elektro Maribor,
d.d. Vetrinjska ulica 2, Maribor,
– TELEKOM Slovenije d.d., PE Maribor, Titova c. 38,
2000 Maribor,
– RS – Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Pisarna Maribor, Urad za upravljanje z
vodami, Krekova 17, 2000 Maribor,
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica,
– KABEL TV d.o.o., Dobriša vas 3, 3301 Petrovče,
– ELES Slovenije, Pekrska ulica 20, 2216 Studenci,
Maribor,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška
cesta 20/II, 2000 Maribor,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor
za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Maribor,
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor,
– Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana,
– Geoplin d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000
Ljubljana,
– DARS, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon
12, 2310 Slovenska Bistrica,
– Drugi organi in organizacije, če bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev planskega akta izkazalo, da
so tangirani.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v
30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic,

Uradni list Republike Slovenije
pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki
jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo
veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Zgoraj navedeni organi bodo zaprošeni tudi za izdajo
mnenja k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta.
V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij
v 30 dneh po prejemu zahteve o izdaji mnenja ne bi podal
mnenja, se bo štelo, da z dopolnjenim predlogom lokacijskega načrta soglaša.
IV. POTREBNE STROKOVNE PODLAGE
Strokovne podlage za obravnavano območje morajo
temeljiti na predpisih, analizah in strokovnih dognanjih o
naravnih lastnostih in ustvarjenih razmerah in zmogljivostih
prostora in okolja na obravnavanem območju, na analizah
razvojnih možnosti, na analizah medsebojnih učinkov posameznih dejavnosti v prostoru.
Pred pripravo lokacijskega načrta je potrebno izdelati
naslednja strokovna gradiva:
1. posebne strokovne podlage, ki se nanašajo na vplive na okolje in ostale potrebne strokovne podlage, ki bodo
izhajale iz smernic.
V. GEODETSKE PODLAGE
Za izdelavo lokacijskega načrta je potrebno izdelati katastrsko – topografski načrt v digitalni obliki z natančnostjo, ki
ustreza merilu 1:500. Načrt mora biti izdelan v skladu s pozitivno zakonodajo. Geodetske podlage zagotovi financer.

VI. ROKI ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
izdelava gradiva za pridobitev smernic

7 dni po sprejemu programa priprave

pridobivanje smernic za načrtovanje

30 dni

izdelava strokovnih podlag

v času pridobivanja smernic

izdelava predloga lokacijskega načrta

30 dni od pridobitve smernic in strokovnih podlag

2. prostorska konferenca

15 dni pred javno razgrnitvijo predloga lokacijskega načrta

javna razgrnitev predloga lokacijskega načrta

prične 7 dni po objavi javne razgrnitve in traja 30 dni

javna obravnava, obravnava na občinskem svetu

v času javne razgrnitve

predaja pripomb in predlogov načrtovalcu

7 dni po zaključeni javni razgrnitvi

opredelitev načrtovalca do pripomb in predlogov

7 dni od predaje pripomb

stališča do pripomb in predlogov

7 dni od opredelitve načrtovalca

izdelava dopolnjenega predloga

15 dni

pridobitev mnenj na dopolnjeni predlog

30 dni

sprejem predloga lokacijskega načrta

na seji občinskega sveta po pridobitvi mnenj

izdelava končnega elaborata

15 dni po objavi odloka v uradnem glasilu
VII. FINANCIRANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA

Izdelavo lokacijskega načrta financira MID INVESTICIJE d.o.o. Pripravljavec lokacijskega načrta krije administrativne stroške, stroške pošte, stroške oglaševanja in stroške
objave v uradnem glasilu.
VIII. POSTOPEK ZA PRIPRAVO IN SPREJEM
LOKACIJSKEGA NAČRTA
1. Prostorska konferenca
Pripravljavec lokacijskega načrta skliče zbor prostorske
konference najmanj osem dni pred sprejetjem programa
priprave lokacijskega načrta. Na prostorski konferenci se
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pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi
lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave lokacijskega načrta oziroma
predvidene prostorske ureditve.
Priprava gradiva in pridobitev smernic za izdelavo predloga lokacijskega načrta
Načrtovalec bo na osnovi razpoložljive prostorske dokumentacije izdelal gradivo za pridobitev smernic za načrtovanje
za izdelavo predloga lokacijskega načrta z opisom predvidenih
posegov.
Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, da mu podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
S pozivom jim dostavi gradivo za pridobitev smernic in program
priprave.
Izdelava predloga lokacijskega načrta
Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in pridobljenih
smernic za načrtovanje bo načrtovalec pripravil predlog lokacijskega načrta.
2. Prostorska konferenca
Pripravljavec lokacijskega načrta skliče zbor prostorske
konference najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo lokacijskega načrta. Na prostorski konferenci se pridobijo in uskladijo
priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede
priprave lokacijskega načrta oziroma predvidene prostorske
ureditve. Skliče jo županja, vodi pa jo predstavnik oddelka za
okolje in prostor na podlagi pooblastila županje.
Javna razgrnitev in obravnava predloga lokacijskega načrta
Predlog lokacijskega načrta se javno razgrne za 30 dni.
K predlogu se priloži tudi povzetek za javnost, izvleček iz planskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev,
obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta ter strokovne
podlage in povzetek sektorskih aktov in predpisov, ki so bili
upoštevani pri izdelavi lokacijskega načrta.
O razgrnitvi ter kraju in času obravnave bo pripravljavec
javnost obvestil z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve.
V času javne razgrnitve pripravljavec organizira javno
obravnavo.
Pripravljavec bo v času javne razgrnitve vodil zapisnik o
podanih pripombah in predlogih.
Načrtovalec se bo opredelil do priporočil, usmeritev in legitimnih interesov izraženih na prostorski konferenci in pripomb
in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave.
O utemeljenosti pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in
obravnav bo ob pomoči opredelitev načrtovalca odločil županja,
ki bo občinski svet seznanila s podanimi pripombami in s svojimi
stališči in kako se je do teh pripomb opredelila.
Izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta in
pridobitev mnenj
Na podlagi stališč, ki jih do pripomb in predlogov zavzame
pripravljavec, izdela načrtovalec dopolnjen predlog lokacijskega
načrta.
Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, da podajo
mnenja k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta. Hkrati
jim pošlje tudi tiste dele dopolnjenega lokacijskega načrta, ki se
nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti.
Sprejem in objava lokacijskega načrta
Po pridobitvi mnenj pripravljavec posreduje v sprejem
občinskemu svetu dopolnjen predlog lokacijskega načrta, h
kateremu priloži svoja stališča skupaj s pripombami in predlogi.
Lokacijski načrt sprejme občinski svet z odlokom. Odlok se
objavi v Uradnem listu RS.
IX. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
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V primeru, ko je zaradi razlogov iz 32. člena Zurep-1
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) potrebna tretja javna razgrnitev in obravnava lokacijskega načrta, je treba pripraviti nov
program priprave lokacijskega načrta in opraviti nov postopek
njegove priprave.
V skladu z določili 28. člena ZUreP-1 je pred sprejemom tega programa priprave dne 13. 9. 2006 županja
Občine Slovenska Bistrica sklicala 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
prostorskega akta. Datum ter kraj in čas zbora konference
je županja objavila v enem sredstvu javnega obveščanja,
in sicer v času od 6. 9. 2006 do 12. 9. 2006 na straneh KTV
Slovenska Bistrica.
Osebno so bili vabljeni nosilci urejanja prostora, ki so
navedeni v točki III. tega programa priprave. Predstavniki
gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti
so bili vabljeni preko sredstev javnega obveščanja.
Št. 3505-11/2006-18-1032
Slovenska Bistrica, dne 19. septembra 2006
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

SLOVENSKE KONJICE
4312.

Program priprave Odloka o lokacijskem načrtu
»Podjetniško-obrtna cona Pod goro II«

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, popravek št. 8/03, v nadaljevanju ZureP-1) in 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice
(Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine
Slovenske Konjice določil

PROGRAM PRIPRAVE
Odloka o lokacijskem načrtu
»Podjetniško-obrtna cona Pod goro II«
1. OPIS OBMOČJA, PRAVNA PODLAGA IN RAZLOGI
ZA PRIPRAVO AKTA
Območje Odloka o lokacijskem načrtu (LN) »Podjetniško-obrtna cona Pod goro II«, predstavlja cono O 4, ki je
zasnovana za obrtne dejavnosti ter v severnem delu cono
S 21 stanovanjska gradnja, katera je pozidana pretežno s
stanovanjsko gradnjo.
Območje LN je v naravi na severu omejeno z Vrtno
ulico, na vzhodu in jugu s Tovarniško cesto ter na zahodu s
Pipuševim vrtom.
Pravna podlaga za izdelavo Odloka o LN »Obrtniško-poslovna cona Pod goro II« je Zakon o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, popravek 8/03).
Razlogi za pripravo LN so predvsem v nezmožnosti
izvajanja še veljavnega odloka zaradi neustreznosti določil
glede velikosti, oblike in namenske rabe objektov v območju,
ki je predmet obravnave.
2. PREDMET IN CILJI TER PROGRAMSKA IZHODIŠČA PROSTORSKEGA AKTA
Predmet citiranega prostorskega akta so prostorske
ureditve obravnavanega območja v coni O 4, kjer se na prostih površinah predvidijo objekti poslovno-obrtne dejavnosti
in S 21, kjer je potrebno na novo definirati zatečeno stanovanjsko gradnjo z možnostmi urejanja.
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S Odlokom o LN bodo določeni prostorski pogoji za
učinkovit in usklajen razvoj širšega območja, za reševanje
širše prostorske problematike, spremenjeni načrt pa bo osnova za dovoljevanje gradnje in drugih posegov v prostor.
Pobudnik in naročnik lokacijskega načrta je Občina
Slovenske Konjice.
Cilj sprejetja odloka je v skladu z izhodišči akta graditi
objekte z dejavnostmi, ki niso v konfliktu z namensko rabo
območja. Tako se v območju O 4 predvideva obrtno-poslovne
dejavnosti sprejemljive za okolico, v severno vzhodnem delu
S 21, pa se predvidijo možnosti prostorskih ureditev, kjer se
nahajajo pretežno stanovanjske gradnje.
3. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI
Pri pripravi citiranega akta bodo sodelovali naslednji
udeleženci:
Naročnik in pripravljavec Odloka o LN je Občina
Slovenske Konjice.
Načrtovalec je podjetje Razvojni center – Planiranje
d.o.o., Celje, ki ga je izbral naročnik kot najugodnejšega
ponudnika.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom
izdelave prostorskega akta, skladno z 29. členom ZureP-1,
podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so v primeru Odloka o LN »Podjetniško-obrtna
cona Pod goro« naslednji:
– Ministrstvo za zdravstvo RS, Zdravstveni inšpektorat
RS, Območna enota Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000
Celje
– Ministrstvo za obrambo RS, Inšpektorat za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Dečkova 36, Celje
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS, Agencija
RS za okolje, Območna pisarna Maribor, Krekova ul. 17
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Celje, Glavni trg 1
– JP Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje
– Javno komunalno podjetje d.o.o., Celjska 3, Slovenske Konjice
– Občina Slovenske Konjice, področje cestno prometne
infrastrukture, Stari trg 29
– Petrol plini d.o.o., Dunajska cesta 50, Ljubljana.
V smernicah morajo pristojni nosilci urejanja prostora
konkretizirati določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih
aktov, ki se nanašajo na predvideno prostorsko ureditev in
na katerih temeljijo njihove smernice. Če nosilec urejanja
prostora tega ne stori, jih pripravljavec ni dolžan upoštevati,
mora pa razloge za neupoštevanje posebej utemeljiti. Če kdo
od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bo
podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa
mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi
in drugi pravni akti.
Po javni razgrnitvi v skladu s 33. členom ZureP-1 načrtovalec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in
predlogov, danih v času javne razgrnitve in pozove pristojne
nosilce urejanja prostora, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu. V primeru, če kdo od navedenih organov ali
organizacij v 30 dneh po prejemu zahtevka o izdaji mnenja
ne bo podal mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko
dokumentacijo soglaša.
Če se v postopku priprave akta ugotovi, da je potrebno
pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov,
ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
4. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN
NAČIN NJIHOVE PRIDOBITVE
Pri izdelavi Odloka o LN » Poslovno-obrtne cone Pod
goro II« je potrebno upoštevati:
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– vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga
gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področij prostorskega
razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva dediščine
– veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenske Konjice
– veljavne akte, ki jih bodo specificirali nosilci urejanja
prostora
Za izdelavo akta je naročnik zagotovil geodetski posnetek območja.
Načrtovalec izdela LN v vsebini, predpisani z ZureP-1.
5. ROKI ZA PRIPRAVO AKTA
Naročnik po sprejetju programa priprave pridobi smernice za načrtovanje od nosilcev urejanja prostora iz 3. točke
tega programa priprave, nosilci jih podajo v 30 dneh po
sprejemu vloge.
Načrtovalec izdela analizo smernic ter ob analizi prostora in upoštevanju smernic izdela usmeritve za načrtovanje in
predlog LN v 15 dneh po prejemu smernic.
Župan občine s sklepom določi datum 30-dnevne javne
razgrnitve in datum javne obravnave.
V 8 dneh po javni razgrnitvi in obravnavi načrtovalec
oblikuje stališča do pripomb in po potrditvi s strani Občine v
15 dneh izdela dopolnjeni predlog LN, ki ga pošlje nosilcem
urejanja prostora v mnenje. Po 30 dneh, ko nosilci podajo
mnenje, bo župan posredoval dopolnjeni predlog občinskemu svetu v obravnavo. Občinski svet sprejme odlok o LN
»Poslovno-obrtna cona Pod goro II«.
V 15 dneh po objavi odloka v uradnem glasilu občine
izdelovalec preda končni elaborat.
6. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
Finančna sredstva za izdelavo predmetnega prostorskega akta zagotovi naročnik, ki jih zaračuna pri komunalnem prispevku v skladu s programom opremljanja.
7. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati dan po objavi.
Št. 3505-0006/2006 131
Slovenske Konjice, dne 24. avgusta 2006
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

4313.

Program priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o zazidalnem načrtu »Obrtna cona
Slovenske Konjice«

Na podlagi 12., 27. in 174. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popravek št. 8/03, v nadaljevanju ZureP-1) in 27. člena Statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan
Občine Slovenske Konjice določil

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem
načrtu »Obrtna cona Slovenske Konjice«
1. OPIS OBMOČJA, PRAVNA PODLAGA IN RAZLOGI
ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV
Območje sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem
načrtu »Obrtna cona Slovenske Konjice« (Uradni list SRS,
št. 31/88, Uradi list RS, št. 39/93) predstavlja cono P4 in je
zasnovana za proizvodne dejavnosti ter v severnem delu C
29 za centralne dejavnosti.

Uradni list Republike Slovenije
Območje sprememb in dopolnitev je v naravi na severu
omejeno z obstoječo pozidavo, na jugu s Tovarniško cesto,
na vzhodu z vzhodno obvoznico in na zahodu z obstoječim
proizvodnim kompleksom območja bivšega Konusa.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Obrtna cona Slovenske Konjice« je
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popravek
8/03). Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo
podrobnejše namenske rabe in ne ovirajo dejavnosti osnovne
namenske rabe ter ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih
območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine, zato
je možno po 34. členu citiranega zakona sprejeti spremembe
in dopolnitve po skrajšanem postopku.
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev so predvsem
v nezmožnosti izvajanja citiranega odloka zaradi neustreznosti
določil glede velikosti, oblike in namenske rabe objektov v
območju, ki je predmet sprememb in dopolnitev.
2. PREDMET IN CILJI SPREMEMB IN DOPOLNITEV
TER PROGRAMSKA IZHODIŠČA PROSTORSKEGA AKTA
Predmet sprememb in dopolnitev citiranega prostorskega akta je redefiniranje prostorske ureditve obravnavanega
območja v coni P4 in C 29 v Slovenskih Konjicah.
S spremembami in dopolnitvami Odloka o zazidalnem
načrtu bodo določeni prostorski pogoji za učinkovit in usklajen
razvoj širšega območja, za reševanje širše prostorske problematike, spremenjeni načrt pa bo osnova za dovoljevanje
gradnje in drugih posegov v prostor.
Pobudnik in naročnik sprememb in dopolnitev je Občina
Slovenske Konjice za investitorje, s katerimi se je dosegla
usklajenost glede pristopa ureditve predvidene spremembe.
Naložbeniki so pripravljeni v skladu z izhodišči spremenjenega akta graditi objekte z dejavnostmi, ki niso v konfliktu z
namensko rabo območja. Tako se v območju po spremembi
predvideva proizvodne dejavnosti in v severnem delu centralne dejavnosti.
Prostorska določila sprememb in dopolnitev citiranega
akta ne bodo posegala v predvideno izvedbo osrednjega
cestnega priključka na regionalno cesto Slovenske Konjice
– Žiče.
3. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI
Pri pripravi sprememb in dopolnitev citiranega akta bodo
sodelovali naslednji udeleženci:
Naročnik in pripravljavec sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu je Občina Slovenske Konjice.
Načrtovalec sprememb in dopolnitev podjetje Razvojni
center – Planiranje d.o.o., Celje, ki ga je izbral naročnik kot
najugodnejšega ponudnika.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom
izdelave sprememb in dopolnitev prostorskega akta, skladno
z 29. členom ZureP-1, podati smernice za njegovo pripravo, k
dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so v primeru sprememb
in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Obrtna cona Slovenske Konjice« naslednji:
– Ministrstvo za zdravstvo RS, Zdravstveni inšpektorat
RS, Območna enota Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje
– Ministrstvo za promet in zveze RS, Direkcija RS za
ceste, Izpostava Celje, Lava 42, Celje
– Ministrstvo za obrambo RS, Inšpektorat za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Dečkova 36, Celje
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS, Agencija
RS za okolje, Območna pisarna Maribor, Krekova ul. 17
– JP Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje
– Javno komunalno podjetje d.o.o., Celjska 3, Slovenske
Konjice
– Občina Slovenske Konjice, področje cestnoprometne
infrastrukture, Stari trg 29
– Petrol plini d.o.o., Dunajska cesta 50, Ljubljana.
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V smernicah morajo pristojni nosilci urejanja prostora
konkretizirati določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih
aktov, ki se nanašajo na predvideno prostorsko ureditev in
na katerih temeljijo njihove smernice. Če nosilec urejanja
prostora tega ne stori, jih pripravljavec ni dolžan upoštevati,
mora pa razloge za neupoštevanje posebej utemeljiti. Če kdo
od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bo
podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa
mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in
drugi pravni akti.
Po javni razgrnitvi v skladu s 33. členom ZureP-1 načrtovalec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in
predlogov, danih v času javne razgrnitve in pozove pristojne
nosilce urejanja prostora, da podajo mnenje k dopolnjenemu
predlogu. V primeru, če kdo od navedenih organov ali organizacij v 30 dneh po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal
mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko dokumentacijo
soglaša.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja
tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v
postopku.
4. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN
NAČIN NJIHOVE PRIDOBITVE
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem
načrtu » Obrtna Slovenske Konjice« je potrebno upoštevati:
– vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področij prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva dediščine,
– veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Slovenske Konjice,
– veljavni prostorski izvedbeni akt, ki je predmet sprememb (ZN Obrtna cona Slovenske Konjice, Uradni list SRS,
št. 31/88 in RS, št. 39/93),
– veljavne akte, ki jih bodo specificirali nosilci urejanja
prostora.
Za izdelavo akta je naročnik zagotovil geodetski posnetek
območja.
Načrtovalec izdela spremembe in dopolnitve ZN v vsebini,
predpisani z ZureP-1.
5. ROKI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV
AKTA
Naročnik po sprejetju programa priprave pridobi smernice
za načrtovanje od nosilcev urejanja prostora iz 3. točke tega
programa priprave, nosilci jih podajo v 30 dneh po sprejemu
vloge.
Načrtovalec sprememb izdela analizo smernic ter ob analizi prostora in upoštevanju smernic izdela usmeritve za načrtovanje in predlog sprememb in dopolnitev ZN v 15 dneh po
prejemu smernic.
Župan občine s sklepom določi datum 30-dnevne javne
razgrnitve in datum javne obravnave.
V 8 dneh po javni razgrnitvi in obravnavi načrtovalec oblikuje stališča do pripomb in po potrditvi s strani občinske službe
za urejanje prostora v 15 dneh izdela dopolnjeni predlog sprememb in dopolnitev ZN, ki ga pošlje nosilcem urejanja prostora
v mnenje. Po 30 dneh, ko nosilci podajo mnenje, bo župan
posredoval dopolnjeni predlog občinskemu svetu v obravnavo. Občinski svet sprejme odlok o spremembah odloka o ZN
»Obrtna cona Slovenske Konjice«.
V 15 dneh po objavi odloka v uradnem glasilu občine
izdelovalec preda končni elaborat.
6. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev predmetnega prostorskega akta zagotovi naročnik, ki bo
stroške izdelave dobil povrnjene z urbanistično pogodbo z
naložbeniki.
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7. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati dan po objavi.
Št. 3505-0002/2006 131
Slovenske Konjice, dne 22. septembra 2006

402
403
409
41
410
411

Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.

SVETA ANA
4314.

412

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Sveta Ana za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. in 40. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 72/99, 124/00, 30/02
in 110/02), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/91, 45/97, 56/98, 01/99, 79/99 in 89/99) in 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je
Občinski svet Občine Sveta Ana na 23. redni seji dne 22. 9.
2006 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Sveta Ana za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2006
se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto Naziv
I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

70
700
703
704
706
71
710
711
712
713
714
72
720
721
722
73
730
731
74
740

DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zalog
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

II.
40
400
401

Znesek v
tisoč SIT
385.124
132.918
90.494
68.574
9.700
12.220
–
42.424
8.821
450
450
17.920
14.783
12.329
6.000
–
6.329
500
500
–
239.377
239.377

413
414
42
420
43
431
432
III.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenim
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
Izdatki za blago in storitve
Plačila domačih obresti
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
Investicijski transferi pravnim in fiz.
osebam
Investicijski transfer prorač. uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

514.146
95.617
21.665
3.321
68.133
698
1.800
119.523
9.100
29.764
5.420
75.239
–
288.056
288.056
10.950
1.200
9.750
–

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
–
750
Prejeta vračila danih posojil
–
751
Prodaja kapitalskih deležev
–
752
Kupnine iz naslova privatizacije
–
V. DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
–
441
Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
–
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
–
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.+IV.)-(II.+V.)
–129.022
C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500
Domače zadolževanje
55
IX. ODPLAČILO DOLGA (550)
550
Odplačilo dolga
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII-IX.)
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VIII)-(II.+V.+IX.)
XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA
LETA

–
–
7.588
7.588
–7.588
–136.610
136.610

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41004-66/2006
Sveta Ana, dne 22. septembra 2006
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l.r.

ŠKOCJAN
4315.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o razglasitvi enote kulturne dediščine na
Bučki – Šlojserjeva hiša za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 37/99, 51/01, 44/03 in 54/06) ter obvestila Zavoda
za varstvo naravne in kulturne dediščine, OE Novo mesto
št. SPD – 446/2006 – DŠD je Občinski svet Občine Škocjan
na 31. redni seji dne 19. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o razglasitvi enote kulturne dediščine na Bučki –
Šlojserjeva hiša za kulturni spomenik lokalnega
pomena
1. člen
V celoti se briše vsebina 2. člena Odloka o razglasitvi
enote kulturne dediščine na Bučki – Šlojserjeva hiša za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 93/05)
in se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Kulturni spomenik, v naravi stanovanjska hiša, stoji na
delu stavbne parcele *27/4. Vplivno območje spomenika pa
obsega ostali nepozidan del stavbne parcele *27/4 in zemljiški parceli 577/6 – del ter 3409/2 – del.«
2. člen
Ostale določbe ostajajo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 622-0001/2006
Škocjan, dne 19. septembra 2006
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

4316.

Št.

10309

2. člen
Zemljišča oziroma parcele iz 1. člena tega sklepa postanejo last Občine Škocjan.
Zemljišča oziroma parcele iz 1. člena tega sklepa se
odpiše od zemljiškoknjižnega vložka, kjer so sedaj vpisana,
in se vpiše v nov zemljiškoknižni vložek ali pripiše k obstoječemu zemljiškoknižnemu vložku iste k.o., kjer je že vpisana lastninska pravica na ime Občine Škocjan, Škocjan 67,
p. Škocjan, matična številka 5883296.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0006/2006
Škocjan, dne 19. septembra 2006
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

4317.

Sklep o spremembi Sklepa št. 00601-10/98
– število volišč

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06, 70/06), 79.a člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 70/00,
78/06) ter 14. in 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 37/99, 51/01, 44/03 in 54/06), je Občinski svet na
31. redni seji dne 19. septembra 2006 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa št. 00601-10/98 – število
volišč
1. člen
Spremeni se 2. točka sklepa, ki se pravilno glasi:
»2. Občina Škocjan je ena volilna enota. Volitve se
izvajajo na 8 voliščih.«.
2. člen
Ostale točke sklepa ostajajo nespremenjene.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Št. 041-0006/2006
Škocjan, dne 19. septembra 2006
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni
list RS, št. 37/99, 51/01, 44/03 in 54/06) je Občinski svet
Občine Škocjan na 31. redni seji dne 19. 9. 2006 sprejel

1. člen
S tem sklepom za zemljišča s parcelno št. 1886/2, 1886/3,
1887, 1888/2, 1888/3, 1889/2, 1889/3, vpisana v zemljiškoknjiž

Stran

nem vložku 719 k.o. Mršeča vas, 3584/2, 3598/2, 3551/3,
3607/2, 3601/2, 3602/2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku
2144 k.o. Bučka, in 1303/2, 1314/2, 1324, 1325, 1326, 1332/2,
1340/2, 1341/2, 1349, 1350/2, 1355/2, 1358, 1361, 1363/2,
1363/3, 1366/2, 1366/3, 1366/4, 1372/2, 1383, 1419/2, 1445/2,
1446/2, 1467, 1487/2, 1489/2, vpisana v zemljiškoknjižnem
vložku 775 k.o. Dobrava, preneha status javnega dobra.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
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4318.

Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in
projektov v Občini Škocjan

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 15. člena Statuta Občine
Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01 in 44/03) je Občinski
svet Občine Škocjan na 31. seji dne 19. 9. 2006 sprejel
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PRAVILNIK
o vrednotenju kulturnih programov in projektov
v Občini Škocjan
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Škocjan (v
nadaljevanju: občina), ki so v lokalnem javnem interesu.
Sredstva za sofinanciranje programov se zagotovijo v
proračunu občine.
2. člen
Za sofinanciranje se lahko potegujejo naslednji izvajalci
kulturnih programov:
– društva,
– samostojni ustvarjalci na področju kulture,
– zasebniki in drugi, ki delujejo na področju ustvarjanja
in posredovanja kulturnih vrednot ter so njihovi kulturni programi v interesu občine.
3. člen
Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci kulturnih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež ali stalno prebivališče v občini,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje določene kulturne
dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja
društva (velja za društva),
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
2. Programi sofinanciranja
4. člen
Občina sofinancira v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela, da so proračunska sredstva
dostopna vsem izvajalcem kulturnih programov, naslednje
kulturne dejavnosti:
– glasbeno dejavnost,
– folklorno in plesno dejavnost,
– gledališko in lutkovno dejavnost,
– likovno dejavnost,
– literarno dejavnost in založništvo,
– filmsko in video produkcijo ter fotografijo,
– izobraževalno in raziskovalno dejavnost s področja
kulture,
– dejavnost širjenja kulture med občani,
– druge vsebine s področja kulture.
Programi in investicije, ki se financirajo ali sofinancirajo
iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna, niso
predmet tega pravilnika.
3. Način in postopek za vrednotenje
in razdelitev sredstev
5. člen
Občina za kulturne programe, ki jih sofinancira iz javnih
sredstev, enkrat letno izvede javni razpis. Razpis se izvede
po sprejetju proračuna za tekoče leto, v katerem se določi
skupni obseg sofinanciranja.
Javni razpis se objavi v Naših korakih, na spletni strani
občine ali na drug krajevno običajen način.
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6. člen
Javni razpis mora vsebovati predvsem:
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti (pogoji iz 3. člena),
– vrednost sredstev, ki so namenjena za predmet javnega razpisa,
– kriterije in merila za izbor projektov in programov in za
dodelitev sredstev (priloga 1),
– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena
sredstva porabljena,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge, in način
njihove dostave,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in uradno osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in za posredovanje
informacij v zvezi z razpisom.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne
daljši od dveh mesecev.
7. člen
Na podlagi prijav na javni razpis komisija izbere kulturne programe v občini, ki se sofinancirajo iz proračunskih
sredstev.
Komisijo sestavlja šest (6) članov, in sicer člani Odbora
za kulturo in javni uslužbenec občinske uprave, ki dela na
področju družbenih dejavnosti.
8. člen
Javni uslužbenec, ki je član komisije, pregleda prispele
vloge in ugotovi, ali je posamezna vloga pravočasna, ali jo je
vložila upravičena oseba in ali je popolna. Če ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti
in pozove, da jo v roku osmih dni ustrezno dopolni.
Vloge, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena
oseba, se s sklepom zavržejo.
Vse popolne in pravočasne vloge komisija obravnava in
pripravi predlog izbire programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev za kulturne programe. Sklep o izbiri programov in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev sprejme
župan na podlagi predlogov komisije.
Komisija pripravlja tudi predloge, mnenja in pobude za
spremembe meril za vrednotenje kulturnih programov.
9. člen
Sklep o izbiri se vroči vsem predlagateljem kulturnih
programov. Zoper sklep o izbiri je možno podati ugovor županu občine v roku osem dni od prejema sklepa. O ugovoru
odloči župan v roku 15 dni od prejema ugovora.
Predlagatelj kulturnega programa ima pravico vpogleda
v tiste dele strokovnega mnenje, zapisnikov ali poročil, ki se
nanašajo na obravnavo njegove vloge in sklepa o izbiri.
10. člen
Z izbranimi izvajalci kulturnih programov se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. V pogodbi
se opredelijo:
– vsebina in obseg izbranega programa,
– čas realizacije programa,
– višina in rok za zagotovitev finančnih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih
sredstev,
– rok, v katerem morajo izvajalci programov predložiti
dokazila o opravljenih nalogah in doseženih rezultatih,
– vračilo sredstev, ki jih izvajalec nenamensko porabi,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
11. člen
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za kulturne programe, so dolžni izvajati dogovorjene programe v
skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo.
V primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih programov
v skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo, se
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financiranje na predlog osebe, ki jo župan pooblasti, da izvaja
nadzor nad izvajanjem pogodbe, takoj ukine, izvajalci pa so
dolžni povrniti prejeta sredstva.
Izvajalci kulturnih programov morajo do konca februarja
naslednjega koledarskega leta po letu sklenitve pogodbe o
sofinanciranju oddati letno poročilo z dokazili o izvedbi dogovorjenega programa. Če izvajalec tega ne stori, ne more kandidirati za sredstva občine na razpisu za leto, v katerem je dolžan
oddati poročilo. V primeru, da posamezni program ni bil v celoti
realiziran, se izvajalcu kulturnega programa pri javnem razpisu
za naslednje leto finančna sredstva ustrezno zmanjšajo.
12. člen
Izjemoma sme župan iz drugih proračunskih sredstev
skleniti pogodbo o sofinanciranju posameznega programa
oziroma projekta tudi brez javnega razpisa, če se ugotovi
posebna pomembnost programa oziroma projekta, ki ga ni
bilo mogoče v naprej predvideti oziroma načrtovati in ga je
predhodno potrdil občinski svet.
4. Merila
13. člen
Osnova za obseg sofinanciranje kulturnih programov so
merila v obliki točkovnega sistema. Dejanski obseg sofinanciranja se določi po sprejetju proračuna občine in Letnega
programa kulture. Izvajalec je upravičen pridobiti točke le za
namen znotraj vsebine programa, za katerega v razpisu izkaže
dejansko nastajanje stroškov in ta pravilnik zanj predvideva
sofinanciranje. Merila in kriteriji za financiranje in sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti so
specificirana v prilogi 1. Priloga 1 je sestavni del pravilnika.
14. člen
Vrednost točke se določi vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov kulture za to proračunsko obdobje in skupne
točkovne vrednosti ponujenih programov.
III. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 610-0013/2006
Škocjan, dne 19. septembra 2006
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

4319.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Škocjan

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94, 17/97) in 15. člena Statuta Občine Škocjan
(Uradni list RS, št. 37/99, 51/01, 44/03 in 54/06) je občinski
svet na 31. redni seji dne 19. septembra 2006 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Škocjan
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Škocjan
v letu 2006.
2. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, ki jim pripadejo mandati v občinskem
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svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje
v višini 60 tolarjev na dobljeni glas, pri čemer skupni znesek
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz
poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
3. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev za dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, se stroški volilne kampanje
za kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, lahko
povečajo še za 20 tolarjev za dobljeni glas.
4. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Škocjan v roku 30 dni po predložitvi poročila o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu
svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Št. 041-0005/2006
Škocjan, dne 19. septembra 2006
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

ŠMARJE PRI JELŠAH
4320.

Sklep o imenovanju nadomestnega člana
Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri
Jelšah

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2, 70/06 – odl. US) in
16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS,
št. 41/99, 91/01) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah
na 2. korespondenčni seji dne 22. 9. 2006 sprejel

SKLEP
o imenovanju nadomestnega člana Občinske
volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah
1.
Razreši se član Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah, Urban Seničar, roj. 29. 3. 1976, Ulica v Zadrže 1, 3240 Šmarje pri Jelšah.
2.
Za preostanek mandatne dobe 2002–2006 se v Občinsko
volilno komisijo imenuje nadomestni član Miha Bercko, roj. 27. 4.
1978, stan. Spodnje Sečovo 28a, 3250 Rogaška Slatina.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 03212-0069/2006
Šmarje pri Jelšah, dne 22. septembra 2006
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.
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ŠMARTNO PRI LITIJI

– Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
– Geoplin d.o.o.,
– Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.,
– Druge občinske gospodarske javne službe, ter drugi
organi in organizacije, če bi se v postopku priprave prostorskih aktov izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno
področje.
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Program priprave Občinskega lokacijskega
načrta Šmartno sever ŠS-2

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) sprejme
župan Občine Šmartno pri Litiji

PROGRAM PRIPRAVE
Občinskega lokacijskega načrta Šmartno sever
ŠS-2
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
prostorskega akta
Pravna podlaga za izdelavo Občinskega lokacijskega
načrta Šmartno sever ŠS-2 (v nadaljevanju: OLN Šmartno
sever ŠS-2) je Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje
1986–2000 in družbenega plana Občine Litija za obdobje
1986–1990–2000 za območje Občine Litija (Uradni list RS,
št. 05/04), ki v odloku opredeljuje območja, ki se urejajo z
občinskimi lokacijskimi načrti.
Na podlagi odločbe Ministrstva za okolje in prostor
št. 35409-217/2006 MK z dne 3. 8. 2006 v postopku sprejema OLN Šmartno sever ŠS-2 ni treba izvesti celovite presoje
vplivov plana na okolje.
II. Predmet in programska izhodišča sprejetja prostorskega akta
Predmet sprejetja je izdelava Občinskega lokacijskega
načrta Šmartno sever ŠS-2.
Z OLN Šmartno sever ŠS-2 se načrtuje ureditev novega
stanovanjskega območja, v katerem bo dovoljena izgradnja
sedmih (7) stanovanjskih objektov, izgradnja ene dostopne
poti, izgradnja potrebne infrastrukture in izgradnja ekološkega otoka.
III. Okvirno ureditveno območje prostorskega akta
Območje leži na severovhodnem delu naselja Šmartno
pri Litiji. OLN Šmartno sever ŠS-2 obsega zemljišča, ki se
nahajajo znotraj območja urejanja z oznako 01SE – območje,
pretežno namenjeno za stanovanja s prevladovanjem eno- in
dvostanovanjskih stavb. Ureditveno območje zajema parcelne številke 465/2, 466/1, 466/6, 466/7, vse k.o. Šmartno, v
skupni velikosti 4577,75 m2.
IV. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo
sodelovali pri pripravi prostorskega izvedbenega akta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave prostorskih izvedbenih aktov podati smernice za njihovo
pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Re
publike Slovenije,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (področje
ohranjanja narave, področje varstva okolja, področje upravljanja z vodami),
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
– Občina Šmartno pri Litiji – lokalne poti,
– Občina Šmartno pri Litiji – vodovod,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Ljubljana,
– Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana,
– Elektro Ljubljana d.d., PE Elektro Ljubljana okolica,

V. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove
pridobitve
Pri pripravi osnutka OLN Šmartno sever ŠS-2 se upoštevajo že izdelana strokovna gradiva in pridobljeni podatki,
ter upošteva določila Pravilnika o vsebini, obliki in načinu
priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah
njihovih strokovnih podlag (Uradni list SR, št. 86/04), ter Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
VI. Roki za pripravo prostorskega akta
– Občina zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 z
minimalnim tehničnim poročilom) po sprejetju tega programa
priprave.
– Občina pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje
v 30 dneh po prejemu vloge.
– Izdelovalec izdela analizo smernic ter ob upoštevanju
le-te ter analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje
prostorske ureditve po prejemu smernic.
– Izdelovalec zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag,
določenih v V. točki tega programa priprave.
– Izdelovalec izdela predlog osnutka občinskega lokacijskega načrta.
– Občina Šmartno pri Litiji skliče 2. prostorsko konferenco, ki je najmanj štirinajst dni pred javno razgrnitvijo
prostorskega akta. Datum ter kraj in čas zbora konference
Občina Šmartno pri Litiji objavi vsaj v dveh sredstvih javnega
obveščanja.
– Župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga
občinskega lokacijskega načrta.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
Občina Šmartno pri Litiji obvesti javnost o kraju in času
javne razgrnitve in javne obravnave predloga občinskega lokacijskega načrta z objavo v uradnem glasilu, ter na krajevno
pristojen način.
– Občina Šmartno pri Litiji v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo.
– Občina Šmartno pri Litiji z izdelovalcem preuči pripombe in predloge.
– Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega
upoštevanja.
– Izdelovalec zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev
strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog občinskega lokacijskega načrta in pozove nosilce urejanja prostora iz IV.
točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu občinskega lokacijskega načrta.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v
30 dneh po prejemu vloge.
– Občinski svet sprejme Občinski lokacijski načrt Šmartno sever ŠS-2.
– Objava Odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
akta

VII. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega

Za izdelavo strokovnih podlag ter izvedbo ostalih potrebnih del v okviru sprejetja Občinskega lokacijskega načrta
ŠS-2 zagotovijo sredstva izvajalec občinskega lokacijskega
načrta.
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VIII. Objava programa priprave
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in prične
s podpisom župana.
Šifra: 352-003/2006
Šmartno pri Litiji, dne 22. septembra 2006
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

TREBNJE
4322.

Odlok o spremembi meje območij naselij
Trebnje in Dolenje Medvedje selo

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86, in
Uradni list RS, št. 8/90), 15. člena Pravilnika o določanju imen
naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni
list SRS, št. 11/80, in Uradni list RS, št. 58/92), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB),
74. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje
in prostorskih enot – ZENDMPE (Uradni list RS, št. 52/00,
87/02 – SPZ in 47/06 – ZEN) in 19. člena Statuta Občine
Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98, 119/05 in 80/06))
je Občinski svet Občine Trebnje na 26. seji dne 20. 9. 2006
sprejel
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Uradni list RS, št. 8/90), 15. člena Pravilnika o določanju imen
naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni
list SRS, št. 11/80, in Uradni list RS, št. 58/92), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB),
19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95,
80/98, 119/05 in 80/06) je Občinski svet Občine Trebnje na
26. seji dne 20. 9. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi in
preimenovanju ulic v naselju Trebnje
1. člen
V 1. členu Odloka o določitvi in preimenovanju ulic v
naselju Trebnje (Uradni list RS, št. 41/94 in 65/05) se doda
odstavek, ki se glasi:
»Na območju zazidalnega načrta Stari trg – DSO se
določi naslednje ime ulice: Režunova ulica.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 004-06-2/03
Trebnje, dne 20. septembra 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.

ODLOK
o spremembi meje območij naselij Trebnje in
Dolenje Medvedje selo
1. člen
Meja med območjem naselja Dolenje Medvedje selo
in Trebnje se spremeni tako, da se del naselja Dolenje
Medvedje selo (parc. št. 626/5, 626/6, 626/7, 626/8, vse k.o.
Medvedje selo) odcepi in priključi naselju Trebnje.
2. člen
Spremembo območij evidentira Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Novo mesto.
Novo nastale meje območij so razvidne v grafičnih prikazih
registra območij teritorialnih enot in so sestavni del tega odloka.
3. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so v roku
6 mesecev po uveljavitvi tega odloka dolžni uskladiti svoje
evidence s tem odlokom.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 004-06-2/03
Trebnje, dne 20. septembra 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.

4323.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
določitvi in preimenovanju ulic v naselju
Trebnje

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86, in

4324.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05, 93/05,
111/05), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98, 119/05,
80/06) in 8. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS,
št. 38/00) je Občinski svet Občine Trebnje na 26. redni seji
dne 20. 9. 2006 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc.
št. 1296/2, pot v izmeri 37 m2, parc. št. 1290/4, pot v izmeri
26 m2, in parc. št. 1290/2, pot v izmeri 104 m2, vpisane pri
vl. št. 793 k.o. Štefan.
II.
Zemljišča parc. št. 1296/2, 1290/4 in 1290/2 k.o. Štefan
postanejo lastnina Občine Trebnje.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 46503-9/2002
Trebnje, dne 20. septembra 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.
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Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje organizatorjem oziroma kandidatom
na volitvah občinskega sveta oziroma za župana
v Občini Zagorje ob Savi v letu 2006

Uradni list Republike Slovenije
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 040-4/2006
Zagorje ob Savi, dne 21. septembra 2006

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB) je Občinski svet
Občine Zagorje ob Savi na 30. seji dne 21. 9. 2006 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
organizatorjem oziroma kandidatom na volitvah
občinskega sveta oziroma za župana v Občini
Zagorje ob Savi v letu 2006
1.
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje organizatorjem oziroma kandidatom na volitvah občinskega sveta oziroma za župana v
Občini Zagorje ob Savi v letu 2006.
2.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Stroški volilne kampanje za volitve župana
ne smejo preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se
stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju
kandidira, lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega
volilnega upravičenca v občini.
3.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v
občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega števila
volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če se glasovanje
ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju,
upravičena do povrnitve stroškov v višini 20 tolarjev za dobljeni
glas le na podlagi dobljenih glasov na ponovnem glasovanju.
5.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Zagorje ob Savi v roku 30 dni po predložitvi poročila
občinskemu svetu in računskemu sodišču.

Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4326.

Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine
za prenosno omrežje zemeljskega plina

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo), 10. člena Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04),
drugega odstavka 9. člena Akta o določitvi metodologije za
obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega
plina (Uradni list RS, št. 131/04 in 132/04 – popr.) ter soglasja
Javne agencije RS za energijo št. 21-05/P1, P2/AE-s/14, z
dne 6. septembra 2006, Geoplin plinovodi d.o.o., kot izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja
zemeljskega plina, izdaja

AKT
o spremembi Akta o določitvi omrežnine
za prenosno omrežje zemeljskega plina
1. člen
V Aktu o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 117/05, 10/06, 45/06, 68/06
in 90/06) se točka d) v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»d) cena zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo
količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev (CB):
55,224 SIT/Sm3.«.
2. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. oktobra
2006.
Ljubljana, dne 6. septembra 2006
EVA 2006-2111-0109
Geoplin plinovodi d.o.o.
Direktor
Marjan Eberlinc l.r.
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VSEBINA
PREDSEDNIK REPUBLIKE

4251. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za
eno prosto mesto sodnika ustavnega sodišča

BREŽICE

10209

VLADA

prečni obremenitvi zaposlenih v zdravstveni dejavnosti
10209
4253. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki
niso namenjeni prehrani ljudi, in njenih izvedbenih
predpisov Skupnosti in določitvi prekrškov za kršitve
njenih določb
10211

MINISTRSTVA

4254. Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin
10222
4255. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe za
4256.
4257.
4258.
4259.
4260.
4261.
4262.
4263.
4264.
4265.

10228
10229

skem stanju računov

10229
10230
10231
10231

OBČINE

10259

na iz distribucijskega omrežja na območju Občine
Dravograd
10260

GROSUPLJE

suplje za leto 2005

10261

skih cest v Občini Grosuplje

10263

volilne komisije

10265

zemljišču parc. št. 2024/10 k.o. Sela

10265

4284. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na

parc. št. 902/5 in parc. št. 902/7, obe k.o. Grosuplje
– naselje
10265
4286. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 334/6, k.o. Sela
10266

IDRIJA

4287. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Idrija za leto 2006

10266

ditvenem načrtu »Pri Likarici« – Idrija

10266

4289. Odlok o uskladitvi delovanja javnega zavoda Me-

stni muzej Idrija, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko
z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za
kulturo
10269
4290. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč
v Občini Idrija za leto 2007
10272
4291. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007 10273

4292. Odlok o spremembah Odloka o določitvi območij
10248

BLED

lokalne volitve v Občini Bled

10248

lokalne volitve v Občini Gorje

10249

4271. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za

10259

KAMNIK

BELTINCI

4270. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za

10258

DRAVOGRAD

4288. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ure-

10247

10257

4280. Tarifni sistem za dobavo in odjem zemeljskega pli-

4285. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

čine Beltinci

lokalne volitve 2006 v Občini Cerkvenjak

4283. Sklep o imenovanju nadomestnega člana občinske

10244

10255

CERKVENJAK

4279. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za

10236

10244

10253

CERKNO

4278. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za

4282. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občin-

svetnikov
10247
4326. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za
prenosno omrežje zemeljskega plina
10314

4269. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ob-

lokalne volitve v Občini Cerknica v letu 2006

10235

10241

10251

CERKNICA

4277. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za

4281. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gro-

4267. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj

valstva Slovenije

sprejetju zazidalnega načrta starega mestnega
jedra Celje – nadzidava poslovnega objekta Gledališka 2
4274. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja
4275. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega
lokacijskega načrta Čret MTC 1
4276. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja (Stopinšek)

10234

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

4268. Aneks k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe zavaro-

4273. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o

lokalne volitve v Občini Cerkno

BANKA SLOVENIJE

4266. Navodilo o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovod-

ditvenega načrta ob Cesti svobode – jug v Brežicah
(SDUN)
10249

CELJE

4252. Uredba o povečanem obsegu dela oziroma nadpov-

energijsko označevanje gospodinjskih električnih
sušilnih strojev
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe za
energijsko označevanje gospodinjskih pralno-sušilnih strojev
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe
za energijsko označevanje gospodinjskih pralnih
strojev
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe za
energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih
strojev
Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
Pravilnik o obrazcu potrdila o dokončanju programa
Računalniška pismenost za odrasle
Pravilnik o preizkusu znanja učnega jezika na narodno mešanih območjih
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili
Program priprave državnega lokacijskega načrta za
avtocesto na odseku Postojna/Divača–Jelšane
Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Podtabor–Naklo za izpostavo avtocestne baze Hrušica
Soglasje k ustanovitvenemu aktu FUNDACIJE
ŠTUDENTSKI TOLAR, USTANOVE ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI

4272. Program priprave za spremembe in dopolnitve ure-

krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih
skupnosti v Občini Kamnik
10273
4293. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode
za namene daljinskega ogrevanja
10277

KOBARID

4294. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov
Vrtca Kobarid

10278
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KOČEVJE

SEVNICA

4310. Program priprave občinskega lokacijskega načrta

4295. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o

volitvah v svete krajevnih skupnosti Občine Kočevje
4296. Odlok o določitvi imen nekaterih ulic na območju
Občine Kočevje
4297. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu pokopališče
Kočevje 1. faza
4298. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

10279
10279
10280

KRANJ

4299. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1113/4 in 1113/5, k.o. Babni vrt

za poslovno-trgovski center ob Kvedrovi cesti v
Sevnici
10300

10278

SLOVENSKA BISTRICA

4311. Program priprave lokacijskega načrta za poslovno-trgovski center AC izvoz Slovenska Bistrica jug 2

SLOVENSKE KONJICE

4312. Program priprave Odloka o lokacijskem načrtu
»Podjetniško-obrtna cona Pod goro II«

10281

4313. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka

SVETA ANA

jetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Litije in Šmartna
10281
4301. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za naselje
Vače pri Litiji
10283
4302. Program priprave strategije prostorskega razvoja in
prostorskega reda Občine Litija (SPRO in PRO)
10283

METLIKA

Metlika za leto 2006

4304. Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlov-

10288

nice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno
sezono 2006/2007
10289

MIRNA PEČ

za leto 2006
10290
4306. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov
v vrtcu v Občini Mirna Peč
10291

NOVA GORICA

ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova
Gorica
10291

PIVKA

(območje stanovanj)

10308

ŠKOCJAN

4315. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o raz4316.
4317.
4318.
4319.

glasitvi enote kulturne dediščine na Bučki – Šlojserjeva hiša za kulturni spomenik lokalnega pomena
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o spremembi Sklepa št. 00601-10/98 – število
volišč
Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Škocjan
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Škocjan

10309
10309
10309
10309
10311

ŠMARJE PRI JELŠAH

volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah

10311

ŠMARTNO PRI LITIJI

4321. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta
Šmartno sever ŠS-2

4322. Odlok o spremembi meje območij naselij Trebnje in

10312

Dolenje Medvedje selo

10313

in preimenovanju ulic v naselju Trebnje

10313
10313

4323. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi
4324. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

10293

ROGATEC

4309. Odlok o zazidalnem načrtu za območje S 5 Rogatec

Sveta Ana za leto 2006

TREBNJE

4307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o

v Pivki

4314. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine

4320. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske

4305. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Mirna Peč

4308. Pravilnik o uporabi večnamenske športne dvorane

10305

o zazidalnem načrtu »Obrtna cona Slovenske Konjice«
10306

LITIJA

4300. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spre-

4303. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine

10303

10295

ZAGORJE OB SAVI

4325. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

organizatorjem oziroma kandidatom na volitvah občinskega sveta oziroma za župana v Občini Zagorje
ob Savi v letu 2006
10314
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