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VLADA
2929. Uredba o državnem prostorskem načrtu 

za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in 
deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani 
Most–Radeče

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim 
odstavkom 62. člena in drugega odstavka 11. člena Zakona o 
umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor 
(Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za cesto  

G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste 
G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)

(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji pro-
storskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 
– ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list 
RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni prostorski 
načrt za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste 
G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče (v nadaljnjem be-
sedilu: državni prostorski načrt).

(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz kate-
rega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni 
del te uredbe.

(3) Državni prostorski načrt je v decembru 2011 pod 
številko projekta 6859 izdelalo podjetje LUZ, d. d., Ljubljana.

2. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba določa območje državnega prostorskega 
načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove 
lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma 
prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega 
javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, 
merila in pogoje za parcelacijo, pogoje glede celostnega 
ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva 
okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja 
ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge po-
goje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta 
ter dopustna odstopanja.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so razložene in gra-
fično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z 
obveznimi prilogami v analogni obliki na vpogled na Ministrstvu 
za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije, Direktoratu za 
prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora, v občinah 
Hrastnik, Laško in Radeče.

(3) Postopek priprave tega državnega prostorskega načr-
ta se je zaključil v skladu s petim odstavkom 62. člena Zakona 
o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor 
(Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12), pri čemer 
postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden.

(4) Oznake, navedene v 10., 11., 19., 21., 22. in 24. členu 
te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela 
državnega prostorskega načrta.

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)

S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo:
– cesta G2-108 Hrastnik–Zidani Most z vsemi spremljajo-

čimi objekti in ureditvami,
– deviacija ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Ra-

deče z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami,
– novogradnje, prestavitve in zaščite obstoječe cestne, 

komunalne, energetske in elektronske komunikacijske infra-
strukture,

– vodne ureditve,
– krajinske ureditve,
– okoljevarstveni ukrepi in ureditve.

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

4. člen
(območje državnega prostorskega načrta)

(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z 
geodetskim načrtom obsega zemljišča oziroma deli zemljišč s 
parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:

a) območje ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most:
– k. o. Hrastnik – mesto (1855): 1450, 1451, 1452, 1453, 

1454, 1455/1, 1455/2, 1455/3, 1455/4, 1456, 1457/1, 1457/2, 
1458, 1459, 1460, 1461/1, 1461/2, 1461/5, 1461/6, 1461/7, 
1461/8, 1461/9, 1463, 1464, 1471, 1474, 1475, 1476, 1477, 
1478, 1479, 1480, 1481/2, 1494/1, 1503, 1519, 1520, 1521;

– k. o. Gore (1859): *207/2, 1086/1, 1086/4, 1200/2, 1286, 
1290, 1292, 1295, 1298/1, 1301/5, 1315, 1316/8, 1316/10, 
1316/13, 1317;

– k. o. Širje (1860): *97/2, *98, *99, *106, *329, *330, *331, 
*332, *333, 442/3, 442/4, 474/2, 475/1, 475/2, 477/1, 477/2, 
479, 480/1, 481/3, 489/2, 490, 553, 766/1, 766/2, 767, 768, 
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769, 770, 791, 792/1, 1735/2, 1735/10, 1749/2, 1751/1, 1751/8, 
1751/10, 1751/15, 1753;

– k. o. Obrežje (1861): 575/7;
– k. o. Podkraj (1863): 441/23, 441/24, 441/25, 441/26, 

442/10, 442/16, 442/17, 442/18, 442/22, 442/23, 442/25, 
442/26, 442/27, 442/28, 442/39, 442/40, 444/6, 444/8, 444/9, 
444/11, 444/12, 444/13, 444/17, 444/18, 445/1, 445/2, 446/3, 
446/5, 446/6, 446/7, 446/8, 446/9, 447/14, 447/15, 447/16, 
447/17, 447/18, 447/19, 447/20, 496/6, 503/6;

– k. o. Šavna Peč (2685): 22, 23/1, 25, 31/1, 31/2, *101, 
1749/1, 1751/6, 1751/9, 1751/10, 1751/11, 1751/12;

– k. o. Zavrate (2686): 1/1, 2, 3, 5, 6, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 
496/1, 503/1, 503/2;

b) območje deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani 
Most–Radeče:

– k. o. Širje (1860): 852/2, 852/3, 860/8, 860/9, 1705, 1750/5;
– k. o. Obrežje (1861): 566/9, 574, 575/3, 575/7, 576/2, 

576/11, 576/18, 576/45, 576/49, 577/2;
c) območja gradbišč, potrebnih med gradnjo:
– k. o. Hrastnik – mesto (1855): 1459, 1460, 1461/1, 

1494/1;
– k. o. Podkraj (1863): 442/25, 442/39;
– k. o. Šavna Peč (2685): 1751/6, 1751/11, 1751/12;
– k. o. Širje (1860): *332, 475/1, 475/2, 1751/1;
– k. o. Zavrate (2686): 2, 3, 5, 6, 8/1, 8/2, 10/1;
– k. o. Obrežje (1861): 574, 575/7, 577/2.
(2) Komunalna, energetska in elektronska komunikacijska 

infrastruktura se poleg na zemljiščih, navedenih v prejšnjem 
odstavku, izvede tudi na zemljiščih oziroma delih zemljišč s 
parcelnimi številkami v teh katastrskih občinah:

a) elektrovodi:
– k. o. Hrastnik – mesto (1855): 1457/2, 1459, 1461/1, 

1461,2;
– k. o. Gore (1859): 1301/5, 1316/8;
– k. o. Širje (1860): 474/2, 1749/2, 1751/1, 1753;
– k. o. Podkraj (1863): 444/11, 444/13, 444/16, 447/23, 

452, 457/1, 459/2, 459/3, 461/4;
– k. o. Obrežje (1861): 574, 576/2, 577/2;
– k. o. Šavna Peč (2685): 57/2, 1751/9;
– k. o. Zavrate (2686): 3, 5, 6, 8/1, 10/2, 503/1, 503/2;
b) vodovod:
– k. o. Hrastnik – mesto (1855): 1459;
– k. o. Podkraj (1863): 442/28, 445/2, 445/3, 446/3, 

446/4, 446/5, 446/6, 446/7, 447/14, 447/15, 447/18, 447/20, 
447/23,452, 457/1;

c) elektronski komunikacijski vodi:
– k. o. Hrastnik – mesto (1855): 1455/1, 1455/2, 1455/3, 

1455/4, 1457/2, 1458, 1494/1;
– k. o. Gore (1859): 1316/13;
– k. o. Podkraj (1863): 442/40, 444/16, 444/18, 459/3;
– k. o. Šavna Peč (2685): 1751/9;
d) kanalizacija:
– k. o. Hrastnik – mesto (1855): 1458;
e) cestna razsvetljava:
– k. o. Podkraj (1863): 442/40, 444/11, 444/18.
(3) Območje državnega prostorskega načrta iz prvega in 

drugega odstavka tega člena je določeno s tehničnimi elementi, 
ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo. Koordinate 
tehničnih elementov so priložene prikazu območja državnega 
prostorskega načrta z načrtom parcel (karte 3.1 do 3.5 Prikaz 
območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel).

IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV  
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI  

IN OBLIKOVANJA

5. člen
(trasa ceste)

(1) Cesta G2-108 Hrastnik–Zidani Most se izvede kot 
dvopasovnica. Trasa se začne v km 0,0 + 00 in konča v km 

8,0 + 86,41. Dolžina trase je 8 086 m. Trasa se na zahodu 
v km 0,0 + 00 navezuje na križišče obstoječe ceste G2-108 
Hrastnik–Zidani Most. Tu se cesta začne dvigati in na mostu 
čez Savo v km 0,2 + 50 doseže najvišjo točko. V nadaljevanju 
poteka po levem bregu Save, kjer v km 7,3 + 00 preide na des-
ni breg, poteka mimo železniške postaje in se v km 7,9 + 50 
vrne na levi breg Save, kjer se priključi na deviacijo ceste G1-5 
Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče v km 0,5 + 50. Po pre-
hodu na levi breg Save se cesta v glavnini spušča z manjšimi 
vmesnimi dvigi vse do najnižje točke trase v km 8,0 + 00, kjer 
se čez most in T-priključka priključi na deviacijo ceste G1-5 
Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče.

(2) Deviacija ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–
Radeče se izvede kot dvopasovnica. Trasa se začne v km 
0,0 + 00 in konča v km 0,8 + 38,54. Dolžina trase je 838 m. 
Trasa se na vzhodu v km 0,0 + 00 navezuje na načrtovano in 
deloma že izvedeno rekonstrukcijo ceste G1-5 Rimske Topli-
ce–Zidani Most na desnem bregu Savinje. Tu se cesta dviga 
in na mostu čez Savinjo doseže najvišjo točko v km 0,0 + 50. V 
nadaljevanju cesta v km 0,2 + 00 preide na levi breg Savinje, 
kjer se v km 0,8 + 38,54 naveže na načrtovano rekonstrukcijo 
ceste G1-5 Zidani Most–Radeče. Po prehodu čez most se ce-
sta spušča do podvoza pod železnico Ljubljana–Maribor, kjer 
doseže najnižjo točko v km 0,3 + 50. Trasa se v nadaljevanju 
dviguje do km 0,8 + 50, kjer se naveže na načrtovano rekon-
strukcijo ceste G1-5 Zidani Most–Radeče.

6. člen
(tehnični elementi ceste)

(1) Pri vertikalnih in horizontalnih tehničnih elementih 
ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most se upošteva projektna 
hitrost 70 km/h. Na območju naselij so elementi prilagojeni 
hitrosti 50 km/h. Najmanjši polmer horizontalnih krivin je 260 m, 
razen v naselju Hrastnik, kjer so na mostu čez Savo upora-
bljeni manjši polmeri krivin (180 m). Vzdolžni nagib je največ 
2,5-odstoten. Najmanjši polmer konveksnih vertikalnih krivin je 
1 800 m, konkavnih pa 4 000 m. Projektirani tipski prečni profil 
je 8,50 m: dva vozna pasova širine 3,00 m, dva robna pasova 
širine 0,25 m in dve bankini širine 1 m.

(2) Pri vertikalnih in horizontalnih tehničnih elementih 
deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče se 
upošteva projektna hitrost 50 km/h. Najmanjši polmer horizon-
talnih krivin je 130 m. Vzdolžni nagib je največ 3,5-odstoten. 
Najmanjši polmer konveksnih vertikalnih krivin je 2 000 m, kon-
kavnih pa 800 m. Projektirani tipski prečni profil je 9,50 m: dva 
vozna pasova širine 3,25 m, dva robna pasova širine 0,25 m in 
dve bankini širine 1,25 m.

7. člen
(priključki in križišča)

(1) Na trasi ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most se zgra-
dijo nivojska križišča oziroma priključevanja kategoriziranih in 
nekategoriziranih cest, in sicer eno križišče in pet priključkov 
v dolžini od 41 do 464 m ter en individualni priključek dolžine 
29 m.

(2) Na trasi deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani 
Most–Radeče se zgradijo eno križišče in trije priključki na ka-
tegorizirane in nekategorizirane ceste dolžine od 41 do 208 m.

(3) Križanja so razvidna iz grafičnega dela državnega 
prostorskega načrta (karte 2.1 do 2.10 Prikaz umestitve načr-
tovanih ureditev v prostor).

8. člen
(deviacije)

(1) Zaradi gradnje ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most se 
zgradijo štiri deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest 
dolžine od 64 do 697 m.

(2) Na trasi deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice–Zida-
ni Most–Radeče se zgradi deviacija dostopne ceste Majland 
dolžine 116 m.
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(3) Deviacije so razvidne iz grafičnega dela državnega 
prostorskega načrta (karte 2.1 do 2.10 Prikaz umestitve načr-
tovanih ureditev v prostor).

9. člen
(mostovi)

Na trasi ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most se zgradijo 
trije mostovi čez reko Savo dolžine od 132 do 235 m. Na devi-
aciji ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče se zgradi 
most čez reko Savinjo dolžine 160 m.

10. člen
(prepusti)

(1) Na trasi ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most se zgradi 
33 prepustov širine 1 do 5 m in dolžine 5 do 15 m.

(2) Na trasi deviacije dostopne ceste Zlata luknja se 
zgradita dva prepusta širine 1 do 1,2 m in dolžine 10 do 12 m.

(3) Na trasi priključka Krnice se na kraku A zgradi prepust 
širine 2 m in dolžine 13 m.

11. člen
(nadvozi in podvozi)

(1) Na trasi ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most se zgra-
dijo trije nadvozi nad železnico:

– nadvoz 4-02 čez železniško progo v priključku Krnice 
dolžine 217 m;

– nadvoz 4-01 čez železniško progo v priključku Šavna 
Peč, ki ga sestavljata nadvoz nad železnico, dolžine 23 m ter 
nadvoz na krakih A in B dolžine 117 m;

– nadvoz 4-03 čez železniško progo v priključku Suhadol 
dolžine 125 m.

(2) Na trasi deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani 
Most–Radeče se obstoječa podvoza (Zidani Most 1 in Zidani 
Most 2) na isti lokaciji nadomestita z novima in zgradi en nad-
voz 4-04 nad železnico na priključku Majland dolžine 117 m.

(3) Na cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se opustijo 
in zasujejo štirje obstoječi podvozi pod železnico, dovozne 
ceste do podvozov se ukinejo. Opustijo in rekultivirajo se trije 
obstoječi nivojski prehodi čez železnico in dostopne ceste do 
njih. Odstranijo se vse signalno-varnostne naprave, povezane 
z delovanjem nivojskih prehodov, ter vse tirne naprave, ki so 
potrebne za prehod čez železnico.

(4) Na cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se v km 0,3 + 35 
uredi obstoječi podvoz pod železnico do ulice Za Savo tako, da 
se zagotovi dostop na obstoječo cesto v smeri Hrastnika in s 
krilnim zidom na koncu mostu 5-01 čez Savo zapre dostop na 
novo cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most.

12. člen
(oporni in podporni objekti)

(1) Na trasi ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most se izve-
dejo podporni ukrepi. Zgradijo ali obnovijo se 23 podpornih 
zidov dolžine od 9 do 1 052 m, štiri kamnite zložbe dolžine od 
19 do 66 m in višine do 9 m ter deset opornih zidov dolžine od 
30 do 161 m.

(2) Na trasi deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani 
Most–Radeče se izvedejo podporni ukrepi. Zgradi ali obnovi 
se devet podpornih zidov dolžine od 13 do 224 m, ena kamnita 
zložba dolžine 22 m in višine do 4 m ter šest opornih zidov 
dolžine od 14 do 38 m.

(3) Podporni ukrepi so razvidni iz grafičnega dela držav-
nega prostorskega načrta (karte 2.1 do 2.10 Prikaz umestitve 
načrtovanih ureditev v prostor).

13. člen
(preureditve dovozov in dostopov)

(1) Na cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se v km 
1,6 + 40 ter v km 3,6 + 02 ukinejo in rekultivirajo dovozne ceste 
do obstoječih podvozov.

(2) Na cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se:
– v km 0,5 + 22 zgradi nov uvoz do objekta prestavljene-

ga črpališča odpadnih voda, ki je na delu zemljišča s parcelo 
številko 1457/1, k. o. Hrastnik – mesto;

– v km 0,6 + 09 zgradi nov uvoz na dvorišče, ki je na ze-
mljiščih oziroma delih zemljišč s parcelnimi številkami 1455/2, 
1455/4, 1458 in 1459, vse k. o. Hrastnik – mesto, z vzhodne 
strani stavbe. Obstoječi uvoz na zahodni strani stavbe se ukine;

– v km 0,9 + 00 niveletno prilagodi obstoječi uvoz;
– v km 7,7 + 67 zgradi nov uvoz, ki je na zemljiščih ozi-

roma delih zemljišč s parcelnimi številkami 3, 5 in 6, vse k. o. 
Zavrate.

(3) Na cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se v km 6,5 + 60 
uredita nov dostop za pešce in novo sidrišče do tovorne žičnice 
»cicka«. Dostop se uredi za vodenje pešcev od tovorne postaje 
pod železnico do obstoječe ceste nad železnico.

14. člen
(avtobusna postajališča)

(1) Na cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se:
– v km 0,0 + 30 v smeri proti Zidanem Mostu zgradi eno-

stransko avtobusno postajališče;
– na območju priključka Krnice od km 0,4 + 50 do km 

0,5 + 50 zgradi obojestransko avtobusno postajališče;
– na območju priključka Suhadol od km 4,1 + 50 do km 

4,2 + 50 zgradi obojestransko avtobusno postajališče.
(2) Na cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se na območju 

priključka Šavna Peč ukine obstoječe avtobusno postajališče za 
smer Zidani Most. Novo obojestransko avtobusno postajališče 
se zgradi na območju priključka od km 2,3 + 00 do km 2,4 + 00.

15. člen
(arhitekturne in krajinskoarhitekturne ureditve)

(1) Pri izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja in izvajanju gradbenih del se upoštevajo 
naslednji pogoji:

– ohrani se drevesna in grmovna vegetacija, katere od-
stranitev ni predvidena zaradi gradnje ali preureditve objektov 
in varnosti prometa;

– zasaditve se izvedejo z avtohtonimi ali rastiščnim raz-
meram prilagojenimi listavci. Obcestne zasaditve se izvedejo z 
gozdarskimi sadikami, drevoredne in druge parkovne zasaditve 
pa s sadikami parkovne kakovosti. Travne površine se glede na 
izpostavljenost prostora zatravijo z ustrezno mešanico;

– pri zasaditvi se upoštevajo predpisi o cestni in železniški 
infrastrukturi;

– zasaditev je nastavek za poznejše razraščanje. Vzdolž na 
drevesna in grmovna zasaditev se uporablja kot obsaditev pod-
pornih zidov, dopolnitev protihrupnih ukrepov, priključkov in devi-
acij ter kot zelena poteza med cestnim in železniškim prostorom.

(2) Relief se oblikuje tako, da se prilagaja naravnim relief-
nim oblikam ter da se izpeljejo ustrezni prehodi brežin nasipov 
in vkopov v obstoječi relief. Območja reliefnega preoblikovanja, 
nasipne in vkopne brežine se zatravijo ali zasadijo z drevesno 
in grmovno vegetacijo. Na območju gozda se ozelenitev izvede 
v skladu z gozdnogojitvenim načrtom, ki ga pripravi Zavod za 
gozdove Slovenije.

(3) Nasipne in vkopne brežine se izvedejo z nagibom 
največ 1:1,5 in zaokroženim iztekom v okoliški teren. Vkopne 
brežine, ki posegajo v železniški nasip in vznožja nasipov ter 
prehajajo s platoja na pobočja proti Savi, se izvedejo kot ka-
mnite zložbe. Kamnite zložbe se izvedejo tako, da se omogoči 
zasaditev vegetacije.

(4) Podporni zidovi, ki posegajo v rečni breg, se praviloma 
oblikujejo v vertikalnih nagibih, v izrazito nepravilni obliki in 
tako, da sta omogočena ponovna ozelenitev oziroma postopna 
zarast poškodovane obrežne vegetacije in nastanek sekundar-
nih habitatov vodnih organizmov. Kjer se uredijo podporni zidov 
in obrežna zavarovanja v izvedbi kamen v betonu, se ureditev 
izvede tako, da na vidni zunanji strani beton ne prekriva ka-
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mnov oziroma skal. Na mestih, kjer so podporni zidovi, obrežna 
zavarovanja in temelji teh objektov pod vodo, se med skalami 
izvedejo globlje razpoke, ki bodo služile za skrivališča rib in dru-
gih vodnih organizmov. Kjer je to možno, naj se razpok ne zalije 
z betonom. Posegi v vodna in priobalna zemljišča se izvedejo 
tako, da se ohranja povezanost oziroma celovitost vodnega 
prostora in s tem možnost prehajanja in razvrščanja ribjih vrst. 
Pri betoniranju se prepreči izcejanje betonskih odplak v vodo.

(5) Oporni zidovi nad cesto se zaradi vidne izpostavljeno-
sti dodatno oblikujejo v fazi izdelave projektne dokumentacije. 
Kjer prostor dopušča, se oporni zidovi odmaknejo od roba 
vozišča v skladu s predpisi, ki urejajo cestno in železniško 
infrastrukturo, tako da se omogoči zasaditev pasu grmovne 
vegetacije ob vznožju zidu. Na opornih zidovih na gozdnih 
pobočjih se izvede zasaditev z vrha zidu.

(6) Protihrupne ograje se zgradijo pretežno iz neprosoj-
nega materiala, razen na cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most 
na mostu 5-01 čez Savo in na deviaciji ceste G1-5 Rimske 
Toplice–Zidani Most–Radeče na mostu 5-04 čez Savinjo.

(7) Obrežja reguliranih potokov, manjših strug in kanalov 
se zgradijo s spremenljivim naklonom, tako da se vzpostavi 
sonaravna oblika struge in olajša dostop do vode živalim, pred-
vsem dvoživkam. Brežine se zatravijo ter zgornji deli zasadijo s 
skupinami drevesne in grmovne vegetacije ali utrdijo z vrbovimi 
in jelševimi popleti. Bregovi in struge rek se po končani gradnji 
uredijo sonaravno, ustrezno utrdijo in zasadijo z avtohtono 
obvodno vegetacijo.

(8) Zunanja oprema površin se na sklenjenih območjih 
oblikovno poenoti v materialu in barvno. Avtobusna postajali-
šča, hodniki za pešce in klančine so asfaltirani, deloma tlako-
vani, omejeni z robniki ali oznakami v tlaku, ustrezno višinsko 
regulirani in osvetljeni.

(9) Na odseku deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice–Zida-
ni Most–Radeče se od km 0,2 + 80 do 0,5 + 00 med železniški-
ma mostovoma proge Ljubljana–Zagreb in Ljubljana–Maribor 
izvede parkovna ureditev obcestnih površin: ureditev hodnikov 
za pešce s tlakovanjem, postavitev košev za smeti ter zasa-
ditev drevoreda kot dopolnitev tehničnim objektom kulturne 
dediščine. Novi oporni zidovi in vkopi ob dostopnih cestah 
železniških objektov se, kjer je mogoče, ozelenijo s pokrovnimi 
rastlinami, plezalkami in grmovnicami avtohtonih vrst.

16. člen
(rušitve, prestavitve objektov)

(1) Porušijo se naslednji objekti:
– na parceli št. 1450 in 1451, k. o. Hrastnik – mesto, trgo-

vski objekt v km 0,4 + 50,
– na parcelah št. 1457/2 in 1458, k. o. Hrastnik – mesto, 

nadstrešnica v km 0,1 + 20 priključka Krnice,
– na parceli št. 1751/9, k. o. Šavna Peč, avtobusno po-

stajališče v km 2,3 + 88,
– na parceli št. 1751/9, k. o. Šavna Peč, pokrito parkirišče 

v km 3,2 + 00,
– na parceli št. 1751/9, k. o. Šavna Peč, stanovanjska 

stavba Šavna Peč 25 v km 3,2 + 00,
– na parceli št. *101, k. o. Šavna Peč, pokrito parkirišče 

v km 3,2 + 00,
– na parceli št. 1751/11, k. o. Šavna Peč, stanovanjska 

stavba Šavna Peč 28 v km 3,6 + 50,
– na parceli št. 1751/11, k. o. Šavna Peč, drugi nestano-

vanjski kmetijski del stavbe Šavna Peč 28 v km 3,6 + 50,
– na parceli št. 1751/12, k. o. Šavna Peč, samostoječa 

garaža Šavna Peč 28 v km 3,6 + 50,
– na parceli št. 1751/6 in 1751/9, k. o. Šavna Peč, nad-

strešek Šavna Peč 28 v km 3,6 + 50,
– na parceli št. *99, k. o. Širje, stanovanjska stavba Su-

hadol 12 v km 4,5 + 50,
– na parceli št. 1751/8, k. o. Širje, dva druga nestanovanj-

ska kmetijska dela stavbe v km 4,5 + 50,
– na parceli št. 1751/8, k. o. Širje, vrtni nadstrešek Suhadol 

12 v km 4,6 + 00,

– na parceli št. 1751/10, k. o. Širje, del stavbe za spravilo 
pridelka, predelava lastnih kmetijskih pridelkov v km 5,5 + 50,

– na parceli št. 1751/10, k. o. Širje, nadstrešek Suhadol 1 
v km 5,5 + 50,

– na parceli št. *98, k. o. Širje, stanovanjska stavba Su-
hadol 1 v km 5,5 + 50,

– na parceli št. 1751/10, k. o. Širje, nadstrešek Suhadol 1 
v km 5,5 + 50,

– na parceli št. *106, k. o. Širje, stanovanjski objekt v km 
6,7 + 50,

– na parceli št. 1751/1, k. o. Širje, nadstrešek v km 
6,7 + 50,

– na parceli št. 10/2, k. o. Zavrate, transformatorska po-
staja v km 7,9 + 00,

– na parceli št. 576/66, k. o. Obrežje, samostoječa garaža 
v km 0,3 + 00,

– na parceli št. 576/73, k. o. Obrežje, kontejner v km 
0,0 + 60 priključka Majland.

(2) Porušijo se naslednji objekti Slovenskih železnic:
– na parceli št. *333, k. o. Širje, stanovanjska stavba, 

železniška postaja Zidani Most 3 v km 6,9 + 00,
– na parceli št. *332, k. o. Širje, stanovanjska stavba, 

železniška postaja v km 6,9 + 50,
– na parceli št. *331, k. o. Širje, železniška postaja v km 

6,9 + 50,
– na parceli št. *330, k. o. Širje, železniška postaja v km 

7,0 + 00.
(3) Objekti iz prejšnjega odstavka se nadomestijo z novimi 

objekti. Novi objekti se pred začetkom izvajanja gradbenih del 
na mestu rušitev zgradijo na območju obstoječe tovorne žele-
zniške postaje Zidani Most.

(4) Objekt Kretniška postavljalnica (EŠD 20939) in napa-
jalnik, ki stojita na parceli št. *329, k. o. Širje, v km 7.0+25, se 
prestavita v Železniški muzej Slovenskih železnic v Ljubljani. 
Prestavitev se izvede v skladu z navodili strokovnega delavca 
Železniškega muzeja Slovenskih železnic.

(5) Z ukinitvijo nivojskih prehodov čez železnico se poru-
šijo naslednji objekti Slovenskih železnic:

– na parceli št. 1751/9, k. o. Šavna Peč, objekt za upra-
vljanje nivojskega železniškega prehoda v km 3,1 + 50 in

– na parceli št. 1751/1, k. o. Širje, objekt za upravljanje 
nivojskega železniškega prehoda v km 5,5 + 70.

17. člen
(gradnja drugih objektov in vzdrževanje)

(1) Na območju državnega prostorskega načrta je dovo-
ljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s 
predpisi, ki urejajo vrsto objektov glede na zahtevnost ter redno 
vzdrževanje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev, izvajanje 
ukrepov pred škodljivim delovanjem voda in za varstvo pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami. Dovoljeni nezahtevni objekti so: 
ograje, škarpe in podporni zidovi, pomožni infrastrukturni objek-
ti in začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi. 
Dovoljeni enostavni objekti so: pomožni infrastrukturni objekti, 
kolesarske steze in sprehajalne poti, spominska obeležja in 
urbana oprema. Postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov 
ter redno vzdrževanje na območjih kulturne dediščine, obmo-
čjih, pomembnih za ohranjanje narave, in območju varovalnih 
gozdov je dopustno, če niso v nasprotju z varstvenimi režimi.

(2) Na območju državnega prostorskega načrta je dovo-
ljeno izvajanje vseh vzdrževalnih del v javno korist v skladu s 
predpisi, ki urejajo graditev.

V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV 
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE  

IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA  
TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH  

UREDITEV NANJE

18. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi)
(1) Zaradi načrtovanih ureditev se prestavijo, zamenjajo 

ali zaščitijo obstoječe omrežje, objekti in naprave komunalne, 
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energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture. Pro-
jektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in elektronskih 
komunikacijskih naprav, objektov in omrežij morata potekati 
skladno s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev gospo-
darske javne infrastrukture.

(2) Investitor cest mora preureditev obstoječega omrežja 
objektov in naprav izvesti v obsegu obstoječih zmogljivosti.

(3) Pred začetkom gradnje se komunalne, energetske in 
elektronske komunikacijske naprave ter objekti zakoličijo in ugo-
tovi točna lega. Naprave in objekti se ustrezno zaščitijo. Odkope 
nadzirajo pristojni upravljavci.

(4) Vsi priključki na obstoječo komunalno, energetsko in 
elektronsko komunikacijsko omrežje se prevežejo na novo na-
črtovano omrežje.

(5) Oskrba širšega dela obravnavanega območja z gospo-
darsko javno infrastrukturo mora biti zaradi prestavitev in drugih 
ureditev javne infrastrukture med gradnjo kar najmanj motena.

(6) Če se med gradnjo ugotovi, da je treba kateri koli ob-
stoječi ali načrtovani komunalni vod dodatno ustrezno zaščititi 
ali prestaviti, se to opravi skladno s soglasjem lastnika oziroma 
upravljavca komunalnega voda.

(7) Lega in tehnični elementi ter oznake komunalne in ener-
getske infrastrukture so razvidni iz grafičnega dela državnega 
prostorskega načrta (karte 2.2.1 do 2.2.10, Prikaz umestitve 
načrtovanih ureditev v prostor – Zbirnik komunalnih vodov).

19. člen
(vodovod)

Odstranijo, zaščitijo, zgradijo ali prestavijo se naslednji 
vodovodi:

– od km 0,0 + 20 do km 0,0 + 30 odseka G2-108 Hrastnik–
Zidani Most se odstrani vodovod v dolžini 50 m in zgradi vodovod 
v dolžini 50 m,

– v km 0,0 + 75 odseka G2-108 Hrastnik–Zidani Most se 
zamenja in zaščiti vodovod v dolžini 15 m,

– v km 0,0 + 75 odseka G2-108 Hrastnik–Zidani Most se 
pred gradnjo zaščiti obstoječi vodovod v dolžini 25 m,

– od km 0,0 + 66 do km 0,3 + 40 odseka G2-108 Hra-
stnik–Zidani Most se zgradi nov vodovod NL DN 200 z obešeno 
konstrukcijo na mostu 5-01 z novim vodovodnim jaškom,

– od km 0,3 + 20 do km 0,5 + 80 odseka G2-108 Hrastnik–
Zidani Most se odstrani obstoječi vodovod in zgradi nov vodovod 
V2b v dolžini 480 m,

– od km 0,6 + 15 do km 0,7 + 15 odseka G2-108 Hrastnik–
Zidani Most se prestavi vodovod v dolžini 100 m,

– v km 0,3 + 80 kraka A priključka Krnice se pred gradnjo 
zaščiti vodovod,

– od km 0,0 + 06 do km 0,0 + 63 priključka Apnenec se 
odstrani obstoječi in zgradi nov vodovod.

20. člen
(odvodnjavanje)

(1) Padavinska odpadna voda se na trasi G2-108 Hra-
stnik–Zidani Most nadzorovano odvodnjava brez zadrževalnih 
bazenov z lovilniki olj.

(2) Padavinska odpadna voda se na deviaciji ceste G1-5 
Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče nadzorovano odvodnjava 
v zemeljski zadrževalni bazen z lovilnikom olj. Zadrževalni bazen 
se uredi v km 0,4 + 50 z iztokom v reko Savinjo.

(3) Voda s cestišča se zbira ob niže ležečem robniku oziro-
ma muldi in se odvaja v cestne požiralnike – peskolove.

(4) Zbrana voda se odvodnjava po meteornih kanalih, ume-
ščenih v vozišču. Zbrana voda se iz meteornih kanalov izpušča 
v cestne prepuste, ki so predvideni po trasi ceste, ali v s kineto 
urejene izpuste v vodonosnik.

(5) Na območjih, na katerih ni muld in jarkov, se voda od-
vaja razpršeno čez bankino in brežino na teren.

21. člen
(kanalizacija)

Prestavijo, zamenjajo, zgradijo ali zaščitijo se naslednji 
kanali na odseku G2-108 Hrastnik–Zidani Most:

– v 0,0 + 60 km se pred gradnjo zaščiti obstoječi kanal 
K1 v dolžini 30 m in izvede nadomestni jašek 1,7 m globlje 
od obstoječega,

– v km 0,5 + 10 km se prestavi črpališče odpadnih vod,
– od km 0,6 + 10 km do km 0,7 + 25 se prestavi fekalni 

kanal f 500,
– v 0,7 + 60 km se v dolžini 20 m zaščiti izpust iz čistilne 

naprave.

22. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Uredi se srednjenapetostno omrežje na odseku 
G2-108 Hrastnik–Zidani Most:

– od km 0,0 + 80 do km 0,7 + 43 se zgradi nova podzem-
na kanalizacija za srednjenapetostni elektrovod,

– od km 3,2 + 25 do km 3,2 + 70 se odstrani srednjena-
petostni podzemni vod in zgradi nov nadzemni vod,

– od km 4,2 + 45 do km 4,3 + 50 se odstrani srednjena-
petostni podzemni vod in zgradi nov nadzemni vod,

– od km 7,4 + 83 do km 7,8 + 60 se odstrani srednjena-
petostni nadzemni vod, prestavi jamborski drog in zgradi nov 
nadzemni vod,

– v km 7,6 + 10 se prestavi jamborski drog,
– v km 7,8 + 90 se odstrani obstoječa in postavi nova 

transformatorska postaja TP 20/0, 3 kV,
– od km 7,8 + 21 do km 7,9 + 61 se odstranijo obstoječi 

srednjenapetostni podzemni vodi ob obstoječi transformator-
ski postaji in zgradijo novi srednjenapetostni podzemni vodi 
od nove transformatorske postaje do jamborskih drogov,

– od km 7,8 + 61 do km 8,0 + 33 ceste G2-108 Hrastnik–
Zidani Most se odstranijo obstoječi srednjenapetostni nad-
zemni vodi od nove transformatorske postaje v km 7,9 + 00 
do transformatorske postaje pri tovorni postaji Slovenskih 
železnic. Postavita se dva nova srednjenapetostna nadzemna 
voda ter prestavijo dva jamborska droga in ločilno mesto.

(2) Uredi se nizkonapetostno omrežje na odseku G2-108 
Hrastnik–Zidani Most:

– od km 0,3 + 90 do km 0,4 + 50 se odstranijo dva stebra 
in nizkonapetostni vod,

– od transformatorske postaje Za Savo in od km 0,4 + 50 
do km 0,5 + 72 se odstrani nizkonapetostni podzemni vod,

– od km 0,5 + 14 do km 0,6 + 35 se zgradi nov nizkona-
petostni podzemni vod do prestavljenega črpališča odpadnih 
vod,

– od km 0,5 + 72 do km 0,6 + 35 se zgradi nov nizkona-
petostni podzemni vod do TKI Hrastnik,

– od km 0,9 + 46 do km 0,9 + 96 se prestavijo nizkona-
petostni nadzemni vod, nizkonapetostni steber in nizkonape-
tostni podzemni vod ob deviaciji 1-02,

– od km 2,3 + 03 do km 2,3 + 34 se zgradi nov podzemni 
vod do droga cestne razsvetljave,

– v km 2,4 + 48 se odstranijo semaforji, zapornice in 
nizkonapetostni vodi do naprav,

– od km 2,6 + 45 do km 2,9 +2 5 se odstranijo nizkona-
petostni podzemni vod, omarica in semafor,

– od km 3,1+50 do km 3,2 +13 se odstranijo nizkonape-
tostni nadzemni vod in dva nizkonapetostna stebra,

– od km 3,2+13 do km 3,2 + 83 se prestavi obstoječi 
podzemni vod, zgradi se nov in odstranita dva nizkonapeto-
stna stebra,

– v km 3,6 + 00 se odstranita nizkonapetostni podzemni 
vod in semafor,

– od km 4,2 + 35 do km 4,3 + 58 se odstrani obstoječi in 
zgradi nov nizkonapetostni podzemni vod,

– od km 4,5 + 60 do km 4,9 + 55 se odstrani deset ste-
brov in nizkonapetostni nadzemni vod,

– v km 5,5 + 60 se odstranijo nizkonapetostni podzemni 
kabli, stebra, zapornice in semaforja,

– v km 6,5 +55 se odstranijo nizkonapetostni podzemni 
kabli, zapornice in semaforja,
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– od km 6,7+30 do km 7,0 + 00 se odstranijo nizkonape-
tostni podzemni kabli s priključki na objekte, ki so predvideni 
za rušitev,

– od km 7,5 + 57 do km 7,6 + 10 se zgradi nov nizkona-
petostni podzemni vod do droga cestne razsvetljave,

– v km 7,8 + 90 se prestavi obstoječi nizkonapetostni 
podzemni kabel,

– od km 7,8 + 70 do km 7,9 + 30 se zgradi nov podzemni 
vod do droga cestne razsvetljave.

23. člen
(cestna razsvetljava)

Cestna razsvetljava se izvede na naslednjih priključkih in 
križiščih ter podvozih pod železnico:

– v km 0,0 + 00 se izvede osvetlitev križišča odseka 
G2-108 Hrastnik–Zidani Most,

– v km 0,0 + 00 do km 0,5 + 80 odseka G2-108 Hra-
stnik–Zidani Most se izvede osvetlitev mostu 5-01 in priključka 
Krnice,

– v km 2,1 + 30 do km 2,5 + 50 odseka G2-108 Hrastnik–
Zidani Most se izvede osvetlitev priključka Šavna Peč,

– od km 4,1 + 00 km do km 4,1 + 50 odseka G2-108 
Hrastnik–Zidani Most se odstranijo štirje drogovi za cestno 
razsvetljavo in semafor,

– od km 4,1 + 50 do km 4,2 + 75 odseka G2-108 Hra-
stnik–Zidani Most se osvetli priključek Suhadol,

– v km 7,5 + 60 odseka G2-108 Hrastnik–Zidani Most se 
osvetli priključek 2-4,

– v km 7,9 + 30 odseka G2-108 Hrastnik–Zidani Most se 
osvetlita priključek 2-5 in most 5-03,

– od km 0,0 + 62 do km 0,0 + 62 ceste G1-5 Rimske Topli-
ce–Zidani Most–Radeče se odstrani drog cestne razsvetljave, 
prestavita vod in drog cestne razsvetljave,

– od km 0,0 + 00 do km 0,6 + 60 ceste G1-5 Rimske To-
plice–Zidani Most–Radeče se osvetlita hodnik na mostu 5-04 v 
Zidanem Mostu in križišče 2-10 v Zidanem Mostu.

24. člen
(elektronsko komunikacijsko omrežje)

(1) Zgradi, odstrani ali prestavi se naslednje elektronsko 
komunikacijsko omrežje:

– od km 0,0 + 30 do km 0,3 + 50 odseka G2-108 Hra-
stnik–Zidani Most se zgradi nova telekomunikacijska kabelska 
kanalizacija,

– od km 0,0 + 30 do km 0,3 + 50 odseka G2-108 Hra-
stnik–Zidani Most se odstrani telekomunikacijska kabelska 
kanalizacija,

– od km 0,0 + 30 do km 0,3 + 50 odseka G2-108 Hra-
stnik–Zidani Most se zgradi nova telekomunikacijska kabelska 
kanalizacija,

– od km 0,3 + 50 do km 0,4 + 30 odseka G2-108 Hra-
stnik–Zidani Most se odstrani telekomunikacijska kabelska 
kanalizacija,

– od km 0,3 + 50 do km 0,4 + 30 odseka G2-108 Hra-
stnik–Zidani Most se zgradi se nova telekomunikacijska kabel-
ska kanalizacija,

– od km 0,6 + 50 do km 6,6 + 60 odseka G2-108 Hra-
stnik–Zidani Most se odstrani telekomunikacijska kabelska 
kanalizacija,

– od km 0,0 + 88 do km 0,2 + 30 odseka G2-108 Hra-
stnik–Zidani Most se ob deviaciji 1-02 odstrani obstoječi in 
zgradi nov vod,

– od km 0,0 + 70 do km 0,0 + 88 odseka G2-108 Hra-
stnik–Zidani Most se ob deviaciji 1-02 zgradi nov vod,

– v km 1,4 + 00 se na odseku G2-108 Hrastnik–Zidani 
Most prestavi telekomunikacijska omarica,

– v km 2,3 + 30 se na odseku G2-108 Hrastnik–Zidani 
Most zgradi nov vod čez nadvoz proti Suhadolu,

– v km 3,1 + 50 se na odseku G2-108 Hrastnik–Zidani 
Most prestavi antenski stolp,

– od km 0,2 + 80 do km 0,8 + 50 se na cesti G1-5 Rimske 
Toplice–Zidani Most–Radeče odstrani obstoječi in zgradi nov vod,

– od km 0,2 +8 0 do km 0,8 + 50 se na cesti G1-5 Rimske 
Toplice–Zidani Most–Radeče odstrani obstoječi in zgradi nov 
vod,

– v km 0,0 + 67 se na cesti G1-5 Rimske Toplice–Zidani 
Most–Radeče prestavi telefonski drog.

(2) Zgradi ali odstrani se naslednje omrežje kabelske 
televizije na odseku G2-108 Hrastnik–Zidani Most:

– od km 0,0 + 25 do km 2,5 + 00 se zgradi nova kabelska 
kanalizacija PE fi 110 (alkaten fi 50) z vmesnim jaški fi 60 cm,

– od km 0,3 + 40 do km 0,5 + 70 se odstrani podzemna 
kabelska kanalizacija,

– od km 0,5 + 70 do km 0,6 + 15 se zgradi nov podzemni 
priključek do TKI Hrastnik.

(3) Odstrani, zgradi ali zaščiti se naslednje omrežje si-
gnalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav (SVTK) Slo-
venskih železnic na odseku G2-108 Hrastnik–Zidani Most:

– od km 0,9 + 83 do km 1,4 + 90 se odstranijo vodi SVTK,
– od km 0,9 + 83 do km 1,4 + 90 se zgradijo novi vodi 

SVTK z jaški,
– od km 2,4 + 00 do km 2,4 + 40 se odstranijo vodi SVTK 

na območju ukinitve nivojskega prehoda Šavna Peč,
– od km 3,1 + 50 do km 3,2 + 15 se odstranijo vodi SVTK,
– od km 4,1 + 60 do km 4,2 + 60 se odstranijo obstoječi 

in zgradijo novi vodi SVTK z jaški,
– od km 5,0 + 00 do km 5,1 + 75 se pred gradnjo ceste 

zaščitijo vodi SVTK,
– v km 5,5 + 80 in km 6,5 + 50km se odstranijo vodi SVTK 

na območju ukinitve nivojskega prehoda Šavna Peč,
– od km 6,8 + 60 do km 7,0 + 40 se odstranijo vodi SVTK.

VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

25. člen
(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom Območje 
državnega prostorskega načrta z načrtom parcel v grafičnem 
delu državnega prostorskega načrta na kartah 3.1 do 3.5, kjer 
so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel 
v naravo, določene tudi lomne točke meje območja državnega 
prostorskega načrta.

(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načr-
tom, se po izvedenih posegih lahko delijo skladno z izvedenim 
stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po na-
membnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.

VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE 
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA  

IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, 
VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE  

TER VARSTVA PRED NARAVNIMI  
IN DRUGIMI NESREČAMI

26. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poško-
dovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni 
iz prikaza stanja prostora (priloge, karte št. 2.2a do 2.2d, Prikaz 
stanja prostora – Območja varstva in omejitev). Investitor za-
gotovi ukrepe za varstvo kulturne dediščine.

(2) Zaradi varstva arheoloških ostalin investitor na celo-
tnem območju državnega prostorskega načrta, kjer ni registri-
ranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo okoljevarstve-
nega ali kulturnovarstvenega soglasja zagotovi izvedbo:

– predhodnih arheoloških raziskav za oceno arheološke-
ga potenciala in

– drugih ukrepov varstva, določenih na podlagi rezultatov 
predhodnih arheoloških raziskav.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka investitor na 
območju državnega prostorskega načrta, kjer načrtovane ure-
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ditve segajo na območje registriranega arheološkega najdišča, 
pred pridobitvijo okoljevarstvenega ali kulturnovarstvenega so-
glasja zagotovi izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za 
vrednotenje arheološkega potenciala.

(4) Pred začetkom del investitor zagotovi izvedbo mo-
rebitnih zaščitnih izkopavanj odkritih najdišč s poizkopavalno 
obdelavo gradiva oziroma arhiva najdišča in druge ukrepe 
varstva, določene na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških 
raziskav, med potekom del pa stalni arheološki nadzor nad ze-
meljskimi deli. Deli arheološke dediščine, ki so najdeni med po-
segi v prostor, naj ostanejo, če je le mogoče, na kraju samem.

(5) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega 
najdišča se poseg zmanjša na kar najmanjšo mogočo površino, 
ki še omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami 
ali med izvedbo del odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve 
skladno z varstvenim režimom prilagodijo tako, da dediščina 
ne bo ogrožena.

(6) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pri-
stojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine. 
Za posege v registrirana arheološka najdišča je treba pridobiti 
soglasje za raziskavo in odstranitev arheoloških ostalin.

(7) Drugi projektni pogoji in pogoji za izvedbo z vidika 
varstva kulturne dediščine so:

– prestavi se enota kulturne dediščine Zidani Most – Kre-
tniška postavljalnica (EŠD 20939), vključno z napajalnikom, v 
Železniški muzej Slovenskih železnic v Ljubljani;

– obstoječi podvozi na objektih evidentirane enote kultur-
ne dediščine: Zidani Most – Železniški most na progi Ljublja-
na–Zagreb (EŠD 29062) in Zidani Most – Železniški most na 
progi Celje–Ljubljana (EŠD 8112) se sanirajo tako, da je prečni 
profil ceste na odseku železniških podvozov enak prečnemu 
profilu ceste na odprti trasi, pri zunanjem videzu konstrukcije 
podvozov pa se upoštevata način gradnje in material obstoječih 
železniških mostov.

(8) Investitor o začetku del vsaj deset dni prej obvesti 
pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.

27. člen
(ohranjanje narave)

(1) Utrditve brežin vodotokov s kamnitimi zložbami se 
omejijo na ožje območje predvidenih mostov. Kamnite zložbe 
na mestu stika z vodnim telesom niso povezane z beton-
skim vezivom. Brežine se utrdijo z uporabo lesenih pilotov v 
kombinaciji z zasaditvijo obrežne vegetacije. Ureditev brežin 
posnema naravno oblikovanost in strukturo brežin. Klasična 
trapezasta regulacija struge se ne izvaja.

(2) Podporni stebri mostov so oblikovani tako, da povzro-
čajo čim manjše spremembe toka ob stebrih. Če je potrebno, 
se dno ob stebrih utrdi z nasutjem naravnega kamna brez 
uporabe betonskega veziva.

(3) Obrežna drevnina ob reki Savi in pritokih, ki ne ovira 
gradbenih del, se ohrani in zagotovi njena zveznost.

(4) Brežine usekov in nasipov ob cesti se prilagodijo ob-
stoječemu reliefu, naklon je spremenljiv. Prehodi so postopni 
in mehki.

(5) Poseki drevesne in grmovne vegetacije se izvedejo 
zunaj vegetacijske oziroma gnezditvene sezone (od oktobra 
do februarja naslednjega leta). Gradbena dela se ne opravljajo 
pozno jeseni, pozimi in zgodaj spomladi. Če to ni mogoče, se 
pred začetkom del (v jeseni v letu pred začetkom del) zagotovi 
evidentiranje prezimovališč dvoživk in plazilcev na območju 
državnega prostorskega načrta.

(6) Izkopani in gradbeni material se odloži v skladu z 
38. členom te uredbe, ki ureja organizacijo gradbišč.

(7) Med gradnjo in obratovanjem se izvajajo ukrepi za 
preprečevanje razrasti invazivnih vrst rastlin. Ob morebitnem 
pojavu razrasti invazivnih vrst rastlin se mladi poganjki fizično 
odstranjujejo. Puljenje ali košenje območja, na katerem se 
invazivne rastline pojavljajo, in izkopavanje korenin se izvajata 
več let zaporedoma. Z odpadnim rastlinskim materialom se 

previdno ravna in se odstrani tako, da se prepreči ponovno 
zakoreninjenje.

(8) Na odseku ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most med 
km 7,0 + 00 in 7,5 + 00 ter na odseku deviacije ceste G1-5 Rim-
ske Toplice–Zidani Most–Radeče med km 0,5 + 00 in 0,0 + 00 
se na lokacijah evidentiranih črnih točk povozov dvoživk uredijo 
prehodi in zaščitne ograje za dvoživke. Prehodi so urejeni kot 
kombinirani prepusti.

(9) Na odseku ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most med 
km 0,7 + 50 in 1,0 + 50 ter med km 2,1 + 50 in 7,2 + 00 se zago-
tovijo ukrepi za preprečevanje trkov divjadi z motornimi vozili.

(10) Vsi posegi v naravno vrednoto Zidani Most – spod-
moli (območje priključka 2-4) se izvajajo tako, da se zagotovi 
ohranjanje spodmolov. V fazi izdelave projekta za izvedbo se 
v sodelovanju s pristojno službo za varstvo narave zagotovi 
posnetek izhodiščnega stanja naravne vrednote in upoštevajo 
morebitni dodatno izvedljivi ukrepi, ki bi izhajali iz novoprido-
bljenih podatkov. Trasa se zakoliči ob prisotnosti predstavnika 
pristojne službe za varstvo narave.

(11) O začetku izvajanja del mora investitor obvestiti pri-
stojne službe za varstvo narave in zagotoviti strokovni nadzor 
pristojnih služb med izvajanjem gradbenih del.

28. člen
(kmetijska zemljišča)

(1) Gradnja se izvaja tako, da je škoda na kmetijskih ze-
mljiščih in tleh kar najmanjša. Gradbiščna dela se opravljajo v 
času pred setvijo in po spravilu pridelkov, da je škoda manjša.

(2) Med gradnjo in po njej se zagotovi dostop do kmetij-
skih zemljišč. Kmetijske površine se po končani gradnji uspo-
sobijo za kmetijske namene.

(3) Z rodovitno zemljo se ravna skladno z 32. členom te 
uredbe.

29. člen
(gozdna zemljišča)

(1) Gradnja se izvaja tako, da je škoda na gozdnem rastju 
in tleh kar najmanjša. Posegi v gozd zunaj območja gradnje 
niso dovoljeni.

(2) Med gradnjo se uredijo obvozne poti za dostop v gozd. 
Po končani gradnji se sanirajo poškodbe na gozdnem drevju in 
gozdnih poteh ter začasnih gradbenih površinah. Iz gozda se 
odstrani ves neporabljen material. Teren ob objektu se v delu, 
kjer je gozd, renaturira.

(3) Poškodbe gozdnega robu, ki nastanejo zaradi izva-
janja prostorskih ureditev, se v najkrajšem času sanirajo z 
zasaditvijo avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst.

(4) Gradbiščna dela se opravljajo, ko je škoda na vege-
taciji čim manjša. V bližini gozda in pasov gozdnega drevja ob 
Savi se hrupna gradbena dela opravljajo od julija do decembra.

(5) Vsi posegi v gozd in gozdni prostor se izvajajo skladno 
s predpisi, ki urejajo upravljanje gozda.

30. člen
(varstvo pred poplavami)

(1) Trasi cest G2-108 Hrastnik–Zidani Most in G1-5 Rim-
ske Toplice–Zidani Most–Radeče sta na poplavnem območju 
rek Save in Savinje. Podatki o poplavnih območjih so razvidni 
iz prikaza stanja prostora (karte 2.2a do 2.2d, Prikaz stanja 
prostora, Območja varstva in omejitev).

(2) Omilitveni ukrepi za varstvo pred poplavami v skladu 
s študijo Karte poplavne in erozijske nevarnosti ter karte razre-
dov poplavne in erozijske nevarnosti za posamezna območja 
reke Save med Hrastnikom in Zidanim Mostom in reke Savinje 
v območju Zidanega Mostu, ki jo je izdelal Inženiring za vode, 
d. o. o., Ljubljana (št. projekta A15-FR/09, oktober 2011), so:

– zunaj vplivnega območja hidroelektrarne Suhadol se 
niveletni potek tras cest projektira in izvede na koti Q 100, 
povečani najmanj za 1 m varnostne višine,
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– na odseku ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most med 
km 0,0 + 00 in 0,6 + 00 se novo prelivno polje reke Save za 
visoke vode izvede kot prestavitev ter oblikovanje leve brežine 
in vznožja desne brežine Save na območju mostu,

– odsek ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most se med km 
0, + 27 in 0,9 + 00 izvede na visokovodnem nasipu,

– na odseku deviacije ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani 
Most–Radeče med km 0,3 + 45,57 in 0,4 + 50,85 ob reki Savinji 
se izvede podporni zid za preprečitev poplavljanja vozišča. Z 
depresijskega območja za podpornim zidom se izvedejo črpa-
nje meteorne vode in povratne lopute na gravitacijskih izpustih.

(3) Za varnost pred škodljivim delovanjem voda se grad-
nja organizira tako, da ne prihaja do oviranega pretoka v vodo-
tokih ali zadrževanja zalednih voda ob večjih nalivih.

(4) Morebitna začasna odlagališča viškov zemeljskega 
materiala se uredijo tako, da se ne pojavlja erozija in da ni 
oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji se odstranijo 
vsi ostanki začasnih odlagališč.

(5) Postavljanje ovir in odlaganje izkopanega materiala v 
struge vodotokov nista dovoljeni.

31. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi gradnje 
in obratovanja ceste ne sme poslabšati.

(2) Pri gradnji in obratovanju se upoštevajo prostorski, 
gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred požarom, zlasti se 
zagotovijo:

– možnosti za varen umik ljudi, živali in premoženja,
– potrebni odmiki med objekti ali potrebna protipožarna 

ločitev,
– uporaba negorljivega materiala,
– dostopi do objektov za intervencijska vozila,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

32. člen
(varstvo tal)

(1) Na območju državnega prostorskega načrta se go-
spodarno ravna s tlemi tako, da je obseg uničenja in poškodb 
tal najmanjši in da se prepreči onesnaženje z gorivi, motornimi 
olji in drugimi škodljivimi snovmi ter da se ločeno odstranjujejo 
in odlagajo rodovitni in nerodovitni sloji tal ter rodovitna tla 
uporabijo za rekultiviranje.

(2) Zgornje plasti tal se uporabijo za rekultivacije na 
območju državnega prostorskega načrta. Živica se odstrani in 
odloži tako, da se ohranita njena rodovitnost in količina.

(3) Med posegi v tla se prizadenejo čim manjše površine. 
Dela se opravljajo le na površinah, določenih pred začetkom 
del. Za začasne gradbene in prometne površine se predno-
stno uporabijo obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne 
površine. Med gradnjo se razgaljene površine protierozijsko 
zaščitijo, ponovno zatravijo ali zasadijo. Upoštevajo se zaščitni 
ukrepi za preprečevanje poškodovanja sosednjih zemljišč.

(4) Za zagotavljanje varstva tal se smiselno upošteva tudi 
33. člen te uredbe.

33. člen
(varstvo voda)

(1) Struge in dna vodotokov se ohranjajo v naravnem 
stanju. Posegi v obrežno vegetacijo se omejijo na območje 
gradbišča.

(2) Pri začasnem odlaganju gradbenih odpadkov in grad-
benega materiala se ne smejo onesnažiti tla in voda. Material 
se ne odlaga v pretočne profile vodotokov, ob vodotoke, na 
zamočvirjena zemljišča in na območja obrežne vegetacije. 
Začasna odlagališča na gradbenem platoju se uredijo tako, da 
se prepreči onesnaževanje voda.

(3) Površine, na katerih poteka oskrba prevoznih sredstev 
in drugih naprav na območju gradbišča, prometne in druge 
manipulativne površine se uredijo tako, da ni mogoče odteka-

nje nevarnih snovi, odpadnih ali izcednih vod v tla. Ploščad za 
pretakanje goriva ter za pranje vozil in drugih naprav mora biti 
zgrajena kot neprepustna skleda, da se ulovi celotna morebitno 
izlita količina goriva oziroma vode za pranje.

(4) Odvodnjavanje cestnih površin se uredi tako, da tudi 
med največjimi padavinami ali ob nesreči z izlivom ni mogoča 
neposredna infiltracija vode oziroma nevarnih snovi v tla. Čistijo 
in vzdržujejo se koritnice in odvodni sistemi.

(5) Vsako križanje struge in poseganje v struge vodotokov 
se izvedeta tako, da se ohranijo ustrezen pretok vode, njena 
kakovost in biotska raznovrstnost. Pri posegih v vodotoke se 
upošteva, da se:

– ne smejo poslabšati sedanje odtočne razmere voda 
(meteornih in površinskih) na celotnem vplivnem območju trase 
ceste;

– ne sme poslabšati vodni režim zaradi predvidenih po-
segov;

– na koritih vodotokov po izvedenem prečkanju vzpostavi 
prvotno stanje; območja izkopa se ustrezno zavarujejo pred 
erozijo. Struge potokov se na območjih križanja s cesto uredijo 
z danes uveljavljeno prakso in zahtevami, povezanimi s posegi 
v naravne površinske vodotoke. Pri zavarovalnih ukrepih se 
uporabi naravni material (kamen, les, zaščita rastlinstva). Po-
segi v vodotoke potekajo pod nadzorom izvajalca javne službe 
urejanja voda.

(6) Ob morebitnem razlitju nevarnih snovi se zagotovi ta-
kojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev, kraj razlitja se 
takoj sanira. Onesnaženi material mora preiskati pooblaščena 
institucija, ki določi ustrezen način odlaganja.

(7) Pri gradnji se uporabljajo le tehnično brezhibna vozila 
in druge naprave. Uporablja se le gradbeni in drug material, 
ki ne vsebuje nevarnih spojin, oziroma material, za katerega 
obstajajo dokazila o njegovi neškodljivosti za okolje.

(8) Med miniranjem se uporabljajo okoljsko sprejemljiva 
razstreliva.

(9) Nobena vodna ureditev se ne izvaja med drstjo. V po-
tokih se dela opravljajo od začetka aprila do konca septembra, 
v reki Savi pa od začetka julija do konca februarja. Pred pose-
gom v vodotoke se uskladi časovni načrt opravljanja gradbenih 
in regulacijskih del s predstavniki pristojne ribiške družine.

(10) Sedem dni pred začetkom opravljanja del v vodi ali 
ob njej je treba obvestiti pristojnega upravljavca voda.

(11) Za zagotavljanje varstva voda se smiselno upošteva 
tudi prejšnji člen.

34. člen
(varstvo zraka)

Med gradnjo se na območju državnega prostorskega 
načrta na prometnih površinah, gradbiščih in odlagališčih ma-
teriala izvajajo naslednji ukrepi:

– za preprečevanje nenadzorovanega raznosa gradbe-
nega materiala z območja gradbišča in odlagališč materiala s 
prevoznimi sredstvi je treba ustrezno nalagati tovorna vozila, 
jih čistiti pred vožnjo na javne prometne površine in prekrivati 
sipke tovore;

– za preprečevanje prašenja z odkritih delov trase, prome-
tnih in manipulativnih površin, odlagališč materiala in gradbišč je 
treba skladiščiti sipke materiale stran od stanovanjskih območij, 
vlažiti ali prekrivati ta material ob suhem in vetrovnem vremenu, 
vlažiti prometne in manipulativne površine, s katerih se lahko 
nenadzorovano širijo prašni delci, redno čistiti prometne površine 
na gradbišču in javnih prometnih površin, urediti čim krajše poti 
za prevoze za potrebe gradbišča ter sprotno rekultivirati območja 
velikih posegov (odlagališč, nasipov, vkopov);

– za upoštevanje emisijskih norm skladno z zahtevami 
emisijskih uredb pri začasnih gradbenih objektih, uporabljenih 
gradbenih strojih in prevoznih sredstvih je treba uporabiti teh-
nično brezhibne gradbene stroje in prevozna sredstva ter jih 
redno vzdrževati;

– pri ustavljanju prevoznih sredstev in delovnih naprav za 
daljši čas je treba motor ugasniti.
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35. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Ob cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se izvede proti-
hrupna zaščita pred hrupom prometa s ceste G2-108 Hrastnik–
Zidani Most v dolžini 905 m in višini od 2 do 3 m. Zgradijo se 
obojestranska absorpcijska protihrupna ograja v dolžini 293 m 
in štiri protihrupne ograje v dolžini od 82 do 147 m. Ob devia-
ciji ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče se zgradi 
obojestranska absorpcijska protihrupna ograja v dolžini 184 m.

(2) Ob cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se izvede pro-
tihrupna zaščita pred hrupom železniškega prometa v dolžini 
470 m in višini od 3 do 6 m. Zgradita se protihrupni ograji v 
dolžini od 121 do 349 m.

(3) Ob cesti G2-108 Hrastnik–Zidani Most se rezervira 
prostor za postavitev protihrupne zaščite pred hrupom prometa 
s ceste G2-108 Hrastnik–Zidani Most v dolžini 294 m.

(4) Izvedejo se protihrupne diletacije na objektih Most 
5-01 in Most 5-04.

(5) Vsi ukrepi varstva pred hrupom, navedeni v prejšnjih 
odstavkih tega člena, so razvidni iz grafičnega dela državnega 
prostorskega načrta (karte 2.1 do 2.10 Prikaz umestitve načr-
tovanih ureditev v prostor).

(6) Protihrupne ograje se oblikuje skladno s šestim od-
stavkom 15. člena te uredbe.

(7) Za stanovanjska objekta na naslovih Zidani Most 16 
in Zidani Most 17 ter poslovni objekt na naslovu Za Savo 6 
se izvede pasivna protihrupna zaščita skladno s predhodnimi 
preveritvami izolativnosti fasadnih elementov.

(8) Med izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja se preveri izvedba pasivne protihrupne zaščite za 
objekte, navedene v prejšnjem odstavku.

(9) Izvajalec zagotovi izvedbo monitoringa hrupa. Usmeri-
tve za monitoring so določene v 37. členu te uredbe.

(10) Prve meritve hrupa in obratovalni monitoring hrupa 
se izvajajo skladno s predpisi, ki urejajo prve meritve in obra-
tovalni monitoring hrupa za vire hrupa ter pogoje za njegovo 
izvajanje. Na podlagi monitoringa investitor izvede morebitne 
potrebne dodatne ukrepe.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

36. člen
(etapnost izvedbe)

Prostorske ureditve, ki jih določa ta državni prostorski 
načrt, pomenijo funkcionalno sklenjeno celoto in se izvedejo 
v eni etapi.

IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

37. člen
(monitoring)

(1) Investitor mora zagotoviti celostno izvajanje monitorin-
ga med gradnjo in opravljanjem del, ki so določena s tem držav-
nim prostorskim načrtom, za področja, kot jih določa okoljsko 
poročilo. Zavezanec za izvedbo monitoringa med gradnjo je iz-
vajalec gradbenih del, med obratovanjem pa upravljavec ceste.

(2) Pri določitvi točk monitoringa se smiselno upoštevajo 
točke že opravljenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to 
mogoče, se monitoring prilagodi drugim državnim in lokalnim 
monitoringom ter uskladi z njimi. Pri fizičnih meritvah stanja 
sestavin okolja se zagotovi vsaj tolikšno število točk, da se 
pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine 
okolja. Točke monitoringa se zasnujejo tako, da omogočajo 
stalno pridobivanje podatkov. Stanje se spremlja skladno s 
predpisi in usmeritvami, določenimi v poročilu o vplivih na oko-
lje. Ugotovitve monitoringa so javne, investitor mora poskrbeti 
za dostopnost podatkov.

(3) Pri odstopanjih od dovoljenih vrednosti mora med 
gradnjo izvajalec gradbenih del zagotoviti dodatne ustrezne 
zaščitne ukrepe.

(4) Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih mora izvesti in-
vestitor na podlagi ugotovitev spremljanja stanja in nadzora, so:

– rešitve dodatnih tehničnih in prostorskih ureditev,
– rešitve dodatnih krajinskoarhitekturnih ureditev,
– rešitve sanacije poškodovanih območij, naprav ali dru-

gih prostorskih sestavin, spremembe rabe prostora in
– drugi ukrepi skladno s predpisi, ki urejajo posamezno 

področje varstva okolja (omilitveni ukrepi).
(5) Podatki spremljanja stanja so tudi del sistema opazo-

vanja, obveščanja in alarmiranja v skladu s predpisi, ki urejajo 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

38. člen
(organizacija gradbišč)

(1) Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe 
dovozne poti, ureja se čim manj novih dovoznih poti. Nove 
dostopne poti ne smejo prečkati objektov in območij kulturne 
dediščine. Promet poteka zunaj strnjenih stanovanjskih ob-
močij, razen če to zaradi obstoječega omrežja cest ni mogo-
če. Obveznosti investitorja in izvajalca so med gradnjo poleg 
navedenega v 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. in 
37. členu te uredbe tudi:

– zagotovitev ustreznega poteka motornega in peš pro-
meta po obstoječem omrežju cest in poti;

– ustrezna ureditev in protiprašna zaščita cest, ki se bodo 
uporabljale kot gradbiščne poti, izvedba posnetka ničelnega 
stanja, ob morebitnih poškodbah pa njihova odprava in vzpo-
stavitev stanja, kot je bilo pred začetkom gradnje;

– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav in dru-
gih objektov, po končani gradnji pa odprava morebitnih poškodb;

– ustrezno ravnanje z gradbenimi odpadki;
– ob morebitni nezgodi zagotovitev takojšnjega ukrepanja 

za to usposobljenih delavcev.
(2) Začasne ureditve zaradi organizacije gradbišča se 

lahko postavijo znotraj območja državnega prostorskega načrta 
na predhodno arheološko pregledanih območjih, in sicer na 
območjih iz točke c) drugega odstavka 4. člena in na območju 
cestnega telesa. Razen začasnih ureditev zaradi organizacije 
gradbišča na območju evidentirane enote arheološke kulturne 
dediščine Zavrate – Arheološko najdišče Trubarjev grič (EŠD 
25253) v km 7,9 + 0,00 na odseku G2-108 Hrastnik–Zidani 
Most na drugih območjih evidentiranih enot arheološke kul-
turne dediščine ni dopustno izvajati začasnih ureditev zaradi 
organizacije gradbišča.

(3) Zaradi zagotovitve varnosti pred škodljivim delova-
njem voda se gradnja organizira tako, da ne prihaja do ovi-
ranega pretoka v vodotokih ali zadrževanja zalednih voda ob 
večjih nalivih.

(4) Izkopani material se uporabi za gradnjo cest, brežin 
in za izravnave reliefa. Višek nevgradljivega materiala se od-
loži na urejena odlagališča, za katera so pridobljena ustrezna 
upravna dovoljenja.

(5) Po končani gradnji se gradbišča odstranijo. Na zemlji-
ščih se vzpostavi raba skladno z ureditvami, načrtovanimi s tem 
državnim prostorskim načrtom, ali se vzpostavi prvotna raba.

39. člen
(dodatne obveznosti)

Poleg obveznosti, navedenih v členih od 3. do 40. ter v 
42. členu te uredbe morajo investitorji in izvajalci:

– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo 
objektov s pomočjo obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov 
in naprav,

– obnoviti in urediti vse infrastrukturne vode in naprave 
ter druge objekte, če bi bili zaradi prevelikih obremenitev ali 
tresljajev, povzročenih z gradnjo ceste in z njo povezanih ure-
ditev, poškodovani,
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– odpraviti morebitne negativne posledice, ki bi nastale 
zaradi gradnje in delovanja ceste.

X. DOPUSTNA ODSTOPANJA

40. člen
(dopustna odstopanja)

(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovolje-
nja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, tehničnih in obli-
kovalskih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem 
podrobnejšem proučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških, 
hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične 
rešitve, ki so primernejše s prometnotehničnega, prometnovar-
nostnega, energetskega ali okoljevarstvenega vidika.

(2) Odstopanja od funkcionalnih in tehničnih rešitev iz 
prejšnjega odstavka ne smejo bistveno spreminjati načrtova-
nega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih 
razmer na območju državnega prostorskega načrta oziroma 
na sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi 
koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni 
soglasodajalci, v katerih pristojnosti posegajo ta odstopanja.

(3) Za dopustno odstopanje po tej uredbi se šteje tudi 
sprememba lokacije postavitve objektov Kretniška postavljal-
nica (EŠD 20939) in napajalnika, če se izkaže, da je druga 
lokacija primernejša.

(4) Za dopustno odstopanje po tej uredbi se šteje tudi 
sprememba nivelete ceste, če se to izkaže kot boljša rešitev 
v povezavi z energetsko izrabo načrtovane hidroelektrarne 
Suhadol in v povezavi z vsemi drugimi ureditvami v prostoru.

XI. NADZOR

41. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, 
pristojen za prostor.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

42. člen
(izvajanje dejavnosti do izvedbe prostorskih ureditev)
(1) Do začetka gradnje prostorske ureditve iz 3. člena 

te uredbe je na območju državnega prostorskega načrta iz 
4. člena te uredbe dopustno redno vzdrževanje gospodarske 
javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, izvajanje ukre-
pov pred škodljivim delovanjem voda in izvajanje ukrepov za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izvajanje kme-
tijskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih zemljiščih in gospo-
darjenje z gozdovi.

(2) Na objektih iz 16. člena te uredbe je od dneva uveljavi-
tve te uredbe do začetka gradnje dopustno redno vzdrževanje. 

Vsi posegi, navedeni v tem odstavku, so dopustni, če se zaradi 
njihove izvedbe ne poslabšajo pogoji za izvedbo ureditev, ki so 
predmet tega državnega prostorskega načrta.

43. člen
(občinski prostorski akti)

Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje 
iz 4. člena te uredbe in za vse ureditve na tem območju 
šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski 
prostorski akti:

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdobje od 
leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega 
plana za območje Občine Hrastnik (Uradni list RS, št. 78/98 
in 55/02),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje ob-
čine Hrastnik (Uradni list RS, št. 30/03, UVZ, št. 4/07 in19/09),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih občine Hrastnik 
(UVZ, št. 18/87, 12/00, 8/01, 3/04, 17/04, 21/05, 24/06 in 8/08),

– Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone I5-Za Savo 
– I. faza za gradnjo centralne čistilne naprave, industrijske 
čistilne naprave in kanalizacijskih kolektorjev (UVZ, št. 13/87 
in 34/08),

– Odlok o zazidalnem načrtu I-5 industrijske cone Za 
Savo (UVZ, št. 12/92 in 31/09),

– Odlok o zazidalnem načrtu »ZN 11« industrijske cone 
Podkraj (Uradni list RS, št. 22/04),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 
1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za 
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za Občino Laško (Uradni list 
RS, št. 86/01 in 98/02),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih uredi-
tvenih pogojev Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/02, 45/03, 
60/05, 103/05, 51/07,02/08, 107/08, 33/09, 57/09, 54/11 in 
80/11),

– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Radeče 
(Uradni list RS, št. 99/11) in

– Odlok o lokacijskem načrtu za območje hidroelektrarne 
Vrhovo (Uradni list RS, št. 35/87).

44. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00729-34/2012
Ljubljana, dne 27. septembra 2012
EVA 2012-2430-0135

Vlada Republike Slovenije

mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
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2930. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike 
Slovenije v Iraklionu

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o zunanjih zadevah 
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) na predlog 
ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o razrešitvi častnega konzula Republike 

Slovenije v Iraklionu

I
Dr. Georgios Tsiknakis se razreši dolžnosti častnega kon-

zula Republike Slovenije v Iraklionu.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 55100-27/2012
Ljubljana, dne 6. septembra 2012
EVA 2012-1811-0098

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

2931. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije 
v Iraklionu

Na podlagi drugega odstavka 14. člena Zakona o zunanjih 
zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) na predlog 
ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P
o zaprtju Konzulata Republike Slovenije  

v Iraklionu
I

Zapre se Konzulat Republike Slovenije v Iraklionu, ki ga 
vodi častni konzul.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 55100-2/2012
Ljubljana, dne 6. septembra 2012
EVA 2012-1811-0099

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2932. Sklep o spremembah Sklepa o naložbah 
investicijskega sklada

Na podlagi tretjega odstavka 190. člena, 5. točke 
213. člena, prvega odstavka 251. člena in 372. člena Zakona 
o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, 
št. 77/11) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P
o spremembah Sklepa o naložbah 

investicijskega sklada
1. člen

Drugi odstavek 7. člena Sklepa o naložbah investicijskega 
sklada (Uradni list RS, št. 33/12; v nadaljnjem besedilu: Sklep) 
se spremeni tako, da se glasi:

»Med druge organizirane trge iz tretjih držav iz 3. točke 
prvega odstavka 244. člena ZISDU-2 spada redno delujoč in 
za javnost odprt večstranski sistem trgovanja, ki ga upravlja 
upravljavec organiziranega trga iz tretje države, ki je polno-
pravni član svetovnega združenja borz (World Federation of 
Exchanges – WFE oziroma FIBV), in ki v tem sistemu v skladu 
z vnaprej določenimi pravili povezuje interese glede prodaje in 
nakupa finančnih instrumentov številnih tretjih oseb tako, da se 
sklene pravni posel glede finančnega instrumenta ter:

1. v zvezi s katerimi ima družba za upravljanje vzposta-
vljene vse potrebne sporazume in postopke, ki zagotavljajo 
poslovanje v skladu s pravili varnega in skrbnega poslovanja 
ter pravili ravnanja kot jih določa ZISDU-2 in sklep, ki ureja 
poslovanje družbe za upravljanje in

2. v zvezi s katerimi ima skrbnik investicijskega sklada 
vzpostavljene vse potrebne sporazume in postopke za porav-
navo poslov s finančnimi instrumenti.«

2. člen
V 2. točki 18. člena Sklepa se besedilo: »kreditne institu-

cije, ki izpolnjujejo pogoje iz 12. člena tega sklepa« nadomesti 
z besedilom: »kreditne institucije, katerih zadnja razpoložljiva 
dolgoročna kreditna ocena mora dosegati najmanj BBB pri 
Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa2 pri Moody's«.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00701-48/2012-4
Ljubljana, dne 3. oktobra 2012
EVA 2012-1611-0162

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev

dr. Damjan Žugelj l.r.

2933. Sklep o spremembi Sklepa o preizkusu znanja 
s področja trženja enot investicijskih skladov

Na podlagi 2. točke 138. člena Zakona o investicijskih 
skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 
– ZPre-1C in 55/12) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P
o spremembi Sklepa o preizkusu znanja  

s področja trženja enot investicijskih skladov

1. člen
V Sklepu o preizkusu znanja s področja trženja enot 

investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 33/12) se v 5. točki 
prvega odstavka 5. člena besedilo »odloča o višini nadomestila 
za opravljanje preizkusa znanja« nadomesti z besedilom »pre-
dlaga Agenciji spremembo višine nadomestila za opravljanje 
preizkusa znanja«.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00701-47/2012-1
Ljubljana, dne 3. oktobra 2012
EVA 2012-1611-0163

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev

dr. Damjan Žugelj l.r.
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OBČINE

AJDOVŠČINA

2934. Pravilnik o spremembi Pravilnika 
o subvencioniranju obrestne mere za najete 
stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina

Na podlagi 156. člena Stanovanjskega zakona (Uradni 
list RS, št. 69/03, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – Odl. US: 
U-I-255/09-14, 87/11) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina 
(Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina 
na 20. seji dne 27. 9. 2012 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o subvencioniranju 

obrestne mere za najete stanovanjske kredite  
v Občini Ajdovščina

1. člen
Tretji odstavek 8. člena Pravilnika o subvencioniranju 

obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdo-
vščina (Uradni list RS, št. 5/12 – v nadaljevanju: Pravilnik) se 
spremeni tako, da se glasi:

»Na prednostno listo A se uvrščajo prosilci, ki niti sami 
niti njihovi zakonci oziroma zunajzakonski partnerji v obdobju 
deset let pred letom razpisa še niso bili upravičenci do sub-
vencioniranja obrestne mere za stanovanjske kredite s strani 
Občine Ajdovščina; na prednostno listo B se uvrščajo prosilci, 
ki so sami ali njihov zakonec oziroma zunajzakonski partner v 
obdobju deset let pred letom razpisa že bili enkrat upravičeni 
do subvencioniranja obrestne mere; na prednostno listo C se 
uvrstijo prosilci, ki so sami ali njihov zakonec oziroma zunaj-
zakonski partner v obdobju deset let pred letom razpisa že 
dvakrat bili upravičeni do subvencioniranja obrestne mere v 
skladu s tem pravilnikom in enako naprej.«

2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013.

Št. 436-2/2002
Ajdovščina, dne 28. septembra 2012

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

BOVEC

2935. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju 
nepremičnega premoženja Občine Bovec 
v najem

Občinski svet Občine Bovec je na 17. redni seji dne 5. 7. 
2012 po obravnavi 5. točke dnevnega reda »Dopolnitev Pra-
vilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v 
najem« na podlagi 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list 
RS, št. 72/06 in 89/10) sprejel 

P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju 

nepremičnega premoženja Občine Bovec  
v najem

1. člen
V Pravilniku o oddajanju nepremičnega premoženja Ob-

čine Bovec v najem (Uradni list RS, št. 55/11) se v Ceniku od-
daje v najem zemljišča in gospodarskih objektov doda rubriko 
»zemljišča za športna igrišča in podobne dejavnosti« s ceno 
0,01 €/m2 na mesec«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-03/2011
Bovec, dne 5. julija 2012

Župan
Občine Bovec

Siniša Germovšek l.r.

BREŽICE

2936. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Brežice

Na podlagi določil 103. člena Zakona o cestah (Uradni 
list RS, št. 109/10 in 48/12) in 19. člena Statuta Občine Breži-
ce (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine 
Brežice na 17. redni seji dne 24. 9. 2012 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah 

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga 
prevzemajo.

2. člen
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste 

(s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
(2) Lokalne ceste v mestu Brežice in v naseljih z uve-

denim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkate-
gorije:

– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s 
skrajšano oznako LZ) v mestu Brežice in v naseljih Dobova in 
Čatež ob Savi;

– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako 
LK) v mestu Brežice in v naseljih Dobova in Čatež ob Savi.

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Brežice in ceste med naselji 

v Občini Brežice in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v mestu Brežice in v naseljih z uvedenim uličnim 

sistemom (Dobova, Čatež ob Savi), razvrščene v podkatego-
rije.
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4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v 

občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Potek

Konec 
odseka

Dolžina
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

1. 024000 024001 C R3 675 Ribnica-Jesenice na D. C R3 675 2.946  

2. 024000 024002 C 024000 Jesenice na D.- Mokrice C R3 675 538  

3. 024010 024011 C R2 419 Cerklje -Črešnjice C 191140 1.188  

4. 024010 024012 C 191140 Črešnjice-Drnovo C 191130 1.989 1.430 Krško [1989-3419]

5. 024020 024021 C R2 419 Boršt-Skopice C 024030 1.618  

6. 024020 024022 C R2 419 Boršt-Boršt C 024060 676  

7. 024030 024031 C R2 419 Krška vas-D. Skopice C 024020 1.658  

8. 024030 024032 C 024020 D. Skopice-Vihre-Brege C 191130 2.046 2.468 Krško [2046-4514]

9. 024040 024041 C R2 419 Cerklje ob Krki-Gazice-V.breg C R2 419 3.431  

10. 024050 024051 C R2 419 Cerklje-D. Pirošica C 024060 944  

11. 024060 024061 C R2 419 Krška vas-V. Malence C 024100 809  

12. 024060 024062 C 024100 V. Malence-Boršt C 024020 1.552  

13. 024060 024063 C 024020 Boršt-G. Pirošica C 024080 1.535  

14. 024060 024064 C 024080 G. Pirošica-D. Pirošica C 024050 657  

15. 024060 024065 C 024050 D. Pirošica-Bušeča vas O 024067 1.040  

16. 024060 024066 O 024065 Bušeča vas-Vrhovska vas C 191200 948  

17. 024060 024067 O 024065 Bušeča vas-Brvi C 024070 2.245  

18. 024070 024071 C 191200 Vrhovska vas-Brvi C 024080 4.850  

19. 024080 024081 C 024060 G. Pirošica-Brvi C 024070 1.334  

20. 024080 024082 C 024070 Brvi-Izvir O 024084 944  

21. 024080 024083 O 024082 Izvir-Čedem O 024084 4.481  

22. 024080 024084 O 024082 Izvir- Globočice C 024120 1.874  

23. 024090 024091 C 024080 Kraška vas-Stankovo C 024100 2.788  

24. 024100 024101 C 024060 V. malence-Mrzlava vas C 024110 1.172  

25. 024100 024102 C 024110 Mrzlava vas-Globočice C 024120 1.714  

26. 024100 024103 C 024120 Globočice-Subanov mlin C 529470 1.191  

27. 024100 024104 C 529470 Subanov mlin-Čedem C 024080 1.945  

28. 024120 024121 C R3 675 Dvorce-Žejno C 024110 3.001  

29. 024120 024122 C 024110 Žejno-Globočice C 024100 1.995  

30. 024130 024131 C R2 419 V. Malence-Čatež C R1 219 1.603  

31. 024140 024141 C R1 219 Čatež-Terme Čatež C R1 219 946  

32. 024140 024142 C R1 219 Čatež-Terme Čatež Z Terme 796  

33. 024160 024161 C R3 675 Cirnik-Koritno C 024180 6.508  

34. 024170 024171 C R3 675 Ribnica-M. Dolina C 024180 2.072  

35. 024180 024181 C 024190 V. Dolina-M. Dolina C 024170 803  

36. 024180 024182 C 024170 M. Dolina-Koritno C 024160 1.267  

37. 024180 024183 C 024160 Koritno-Laze-Ponikve C 529470 2.298  

38. 024190 024191 C 024200 Nova vas-V. Dolina C 024180 1.401  

39. 024190 024192 O 024181 V.Dolina-Brezje-Ponikve O 024183 3.136  

40. 024190 024193 O 024192 Velika Dolina-Ponikve O 024183 1.314  

41. 024200 024201 C R3 675 Mokrice-Nova vas C 024190 532  

42. 024200 024202 C 024190 Nova vas-Slovenska vas C R3 675 850  

43. 024200 024203 C R3 675 Slovenska vas-drž.meja M HR 1.859  

44. 024200 024204 O 024201 Mokrice-grad Mokrice O 524981 555  

45. 024220 024221 C R2 420 Dobova-Mihalovec O 525241 640  

46. 024220 024222 O 525241 Mihalovec-Loče O 525291 1.162  
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Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Potek

Konec 
odseka

Dolžina
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

47. 024220 024223 O 525291 Loče-Dobova C R2 420 1.339  

48. 024230 024231 C R3 420 Rigonce-meja RS/RH Z HŠ 42 1.111  

49. 024240 024241 C R2 420 Rigonce-V. Obrež C 024260 1.446  

50. 024250 024251 C 024260 V. Obrež-M. Obrež C 024270 789  

51. 024260 024261 C R2 420 Dobova-Rakovec C R3 676 5.037  

52. 024270 024271 C R3 676 Kapele-Dobova C 024260 4.397  

53. 024280 024281 C 026300 Sela(AFP)-Gaberje C 024280 580  

54. 024280 024282 C 024280 Gaberje-Pistače C 024280 1.807  

55. 024280 024283 C 024280 Pistače-Sela(križ) C 024290 1.552  

56. 024290 024291 C R1 219 Sela(Lipa)-Sela(križ) C 024280 342  

57. 024290 024292 C 024280 Sela(križ)-Dobova C 026300 2.016  

58. 024300 024301 C R1 219 Sela(bukošek)-Sela C 024290 1.138  

59. 024310 024311 C 024290 Sela-Mostec C R2 420 1.148  

60. 024320 024321 C R1 219 Župelevec-Zg.Slogonsko C 024330 699  

61. 024320 024322 C 024330 Zg. Slogonsko-Vrhje C 024330 1.364  

62. 024320 024323 C 024330 Vrhje-Kapele C R3 676 632  

63. 024330 024331 C R3 676 Jereslavec-Slogonsko C 024330 2.140  

64. 024330 024332 C 024330 Slogonsko-Zg. Slogonsko C 024320 1.957  

65. 024330 024333 C 024330 Slogonsko-Vrhje C 024320 1.031  

66. 024340 024341 C R3 670 Drenovec-Nova vas C R3 677 1.558  

67. 024350 024351 C R3 670 Bizeljsko-Bizeljska vas C 024360 4.028  

68. 024360 024361 C R1 219 Bizeljska vas-Ledine C R3 670 4.113  

69. 024370 024371 C R1 219 Nimnik-Janeževa Gorca C 024380 1.385  

70. 024370 024372 C 024380 Janeževa Gorca-Sv.Gore C R1 219 3.919 2.487 Bistrica ob Sotli 
[3919-6406]

71. 024380 024381 C R3 677 Brezovica-JaneževaGorca C 024370 2.057  

72. 024390 024391 C R3 677 Podgorje-Zg.P.-Gradišče C 024380 1.958  

73. 024390 024392 O 024392 Zg.Podg-Varlec-Podgorje C R3 677 1.417  

74. 024400 024401 C R3 677 Pišece-Sv.Jedert-Marof C R3 677 3.476  

75. 024420 024421 C R3 677 Babčki dol-Sv.Janez C R3 677 3.038  

76. 024430 024431 C R3 677 Zg. Pohanca-Zg. Šapole C 181010 1.581 1.658 Krško [0-1658]

77. 024430 024432 C 181010 Zg. Šapole-grad Podsreda C 181010 4.452 196 Kozje [4452-4648]

78. 024440 024441 C 024430 Ravne-Križe-Sela C 024450 1.946  

79. 024440 024442 O 024441 Križe-Sp. Šapole-Ravne C 191060 747 1.273 Krško [747-2020]

80. 024440 024443 O 024441 Križe-Kostanjek C 191060 1.342 676 Krško [1342-2018]

81. 024450 024451 C 024440 Križke Gorice-Goli vrh C 181020 1.174  

82. 024460 024461 C R3 676 Sp. Pohanca-Zg. Pohanca C R3 677 3.562 90 Krško [3562-3652]

83. 024460 024462 C R3 677 Skopačna-Oklukova Gora O 024461 2.172  

84. 024470 024471 C R3 676 Artiče-Volčje C R3 677 3.754  

85. 024470 024472 C R3 676 Artiče-center Artič Z HŠ 59 659  

86. 024480 024481 C R3 676 Dečno selo-Art. hosta C 024490 1.242  

87. 024480 024482 C 024490 Art.host-Sromlje C R3 677 3.372  

88. 024490 024491 C R3 677 Sromlje-Art. hosta-Novo mesto C 024480 4.081  

89. 024500 024501 C R3 677 Pavlova vas-Suhadol C 024510 832  

90. 024510 024511 C 024490 Curnovec-Suhadol C 024500 3.299  

91. 024510 024512 C 024500 Suhadol-Dednja vas C 024530 1.775  

92. 024520 024521 C R3 676 Mali Vrh-Blatno C 024530 6.269  

93. 024530 024531 C R3 676 Globoko-Blatno-Pišece C R3 677 6.588  

94. 024530 024532 C 024530 Rudnik-Sv.Barbara C 024550 1.104  
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Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Potek

Konec 
odseka

Dolžina
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

95. 024540 024541 C R3 677 Marof-Sv.Križ C 024530 1.918  

96. 024550 024551 C 024620 Globoko-Roviše C 024530 2.048  

97. 024550 024552 C 024530 Roviše-Dednja vas C 024560 1.376  

98. 024550 024553 C 024560 Dednja vas-Orehovec C 024580 2.023  

99. 024560 024561 C 024620 Bojsno-Dednja vas C 024550 3.684  

100. 024570 024571 C R1 220 Sp.Pohanca-Zg.Obrež C 024680 1.078  

101. 024580 024581 C 024620 Bojsno-Brezje C 024600 948  

102. 024580 024582 C 024600 Brezje-Orehovec C 024590 2.602  

103. 024580 024583 C 024590 Orehovec-Orehovec C 024550 726  

104. 024580 024584 C 024550 Orehovec-Pišece C 024530 884  

105. 024590 024591 C 024580 Orehovec-Vitna vas C 024610 1.409  

106. 024600 024601 C 024610 Vitna vas-Brezje C 024580 1.477  

107. 024610 024611 C R1 219 Župelevec-Vitna vas C 024590 3.820  

108. 024610 024612 C 024590 Vitna vas-Brezovica C R3 677 1.265  

109. 024620 024621 C R1 219 Župelevec-Brezje C 024580 1.219  

110. 024620 024622 C 024580 Brezje-Bojsno C 024560 2.293  

111. 024620 024623 C 024560 Bojsno-Globoko C R3 676 1.606  

112. 024630 024631 C R1 219 Bukošek-Bukošek C 024640 740  

113. 024630 024632 C 024640 Bukošek-Cundrovec C 024650 2.159  

114. 024640 024641 C 024630 Bukošek-Sela C R1 219 1.810  

115. 024650 024651 C R1 220 Brežice-Cundrovec C 024630 1.706  

116. 024650 024652 C 024630 Cundrovec-Mali Vrh C R3 676 3.443  

117. 024650 024653 C R1 219 Brežice(Trnje)-Črnc O 024651 1.090  

118. 024650 024654 C R1 220 Šentlenart-Črnc O 024651 936  

119. 024660 024661 C R1 220 Šentlenart-Glogov Brod C 024670 3.212  

120. 024660 024662 C 024670 Glogov Brod-Dečno selo C R3 676 395  

121. 024670 024671 C R1 220 Trebež-Glogov Brod C 024660 2.936  

122. 024670 024672 C 024670 Trebež-Artiče C R3 676 546  

123. 024680 024681 C R1 220 Zg. Obrež-Dolenja vas pri KK C R1 220 1.384 1.627 Krško [1384-3011]

124. 024690 024691 C R2 419 Krška vas-Cerklje C 024050 4.440  

125. 024700 024701 C 024400 Sv. Jedert-Osredek C 181010 1.146 1.183 Kozje [1146-2329]

126. 024710 024711 C R3 675 Obrežje-Jesenice I Z rondo 657  

127. 024710 024712 O 024711 Obrežje-Jesenice II C R3 675 836  

128. 024720 024721 C 024120 Cerina-Mladina-Dobeno C 024120 3.271  

129. 027200 027201 C 024090 Stankovo-Vit.-V.Malence C 024060 1.992  

130. 181010 181011 C R2 422 Železno-Osredek-Zg. Šapole C 024430 1.061 9.153 Kozje [0-9153]

131. 181020 181021 C R2 422 Poklek-Goli vrh C 024450 1.230 900 Kozje [0-900]

132. 191140 191142 C 191310 Velika vas-V. Podlog-Črešnjice C 024010 1.598 6.920 Krško [0-6920]

133. 191200 191202 C R3 671 Šutna-Vrhovska vas C 024070 713 966 Krško [0-966]

134. 191210 191211 C R3 671 Šutna-Trebelnik Z Trebel 1.716 2343 Krško [0-1061]
[2777-4059]

135. 191270 191271 C R1 220 Dolenja vas pri Artičah-Zdole C R3 677 1.975 1.758 Krško [1975-3733]

136. 191280 191281 C R2 422 Koprivnica-Leskovec-Križe C 024450 1.264 2.095 Krško [0-2095]

137. 318080 318081 C 318090 Bistrica-Kunšperk-Brežice C 024360 560 5.963 Bistrica ob Sotli 
[0-5963]

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Brežice znaša 261.468 m (261,468 km).
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5. člen
Lokalne ceste v mestu Brežice in v naseljih z uvedenim 

uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
a) Zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (LZ):

Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Potek

Konec 
odseka

Dolžina
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

1. 026010 026011 C R1 220 C.b.Milavcev+C.p.b. C 026030 1.882  

2. 026020 026021 C 026030 Dobovska cesta C R1 219 979  

3. 026030 026031 C 026010 Prešernova cesta C R2 419 930  

4. 026040 026041 C 026010 Bizeljska cesta C R1 220 874  

5. 026050 026051 C 026010 Čer.c.+Plet.u. C R1 220 730  

6. 026060 026061 C 026010 Ob.u.+U.Koz.b. C R1 220 634  

7. 026070 026071 C 026010 Čoln.p.+Lenartova p. C R1 220 1.537  

8. 026080 026081 C R1 219 Pr.u.+Kr.u.+Tr.p. C R1 219 960  

9. 026090 026091 C 026050 Maistrova ulica C 026040 494  

10. 026100 026101 C 026020 c.Pod obzidjem C 026050 641  

11. 026300 026301 C 024280 Selska cesta C 024260 1.460  

12. 026300 026302 C R2 420 Trg 7. julija I C 024260 260  

13. 026300 026303 C R2 420 Trg 7. julija II O 026302 65  

14. 026400 026401 C 024130 Rim.c.(M.Petrol-Dvorce) C R3 675 712  

Skupna dolžina zbirnih mestnih cest in zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Brežice znaša 12.158 m (12,158 km).

b) Mestne ceste in krajevne ceste (LK):

Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Potek

Konec 
odseka

Dolžina
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

1. 027010 027011 C 026010 Dalmatinova ulica C 026070 279  

2. 027020 027021 C 026070 Valvazorjeva ulica C 027010 402  

3. 027030 027031 C 026010 Mladinska ulica C 026060 252  

4. 027040 027041 C 026060 Ob stadionu C 027060 477  

5. 027050 027051 C 027040 Fin.u.+U.Koz.b. C 026060 426  

6. 027060 027061 C 026050 Čer.c.(mimo bol.) C 026050 318  

7. 027070 027071 C 026040 Ulica Stanka Škalerja C 026050 578  

8. 027080 027081 C 027080 Šolska ulica C R1 220 528  

9. 027080 027082 C 027080 Jurčičeva ulica l C 026040 189  

10. 027080 027083 C 027080 Jurčičeva ulica ll C 026100 97  

11. 027080 027084 C 027080 Vodnikova ulica (del) C 026040 168  

12. 027090 027091 C R1 219 Kocbekova ulica C 026080 270  

13. 027100 027101 C R1 219 Murnova ulica C 026080 183  

14. 027110 027111 C 027130 Hrastinska pot C 026100 561  

15. 027120 027121 C 026020 Orehova aleja C 027160 270  

16. 027130 027131 C 026040 Trdinova ulica C 026020 523  

17. 027140 027141 C 026040 Gubčeva ulica C 027120 383  

18. 027150 027151 C 026040 Cankarjeva ulica C 027120 396  

19. 027160 027161 C 026040 Gregorčičeva ulica C 027120 402  

20. 027170 027171 C 026040 Aškerčeva ulica C 027110 87  

21. 027180 027181 C 026010 Križičnikova ulica C 026100 152  

22. 027190 027191 C R1 219 Pot k Srednji ek. šoli Z HŠ 45 135  

23. 027510 027511 C 024260 Dobova-ob žel.progi-po. O 525301 447  

24. 027510 027512 C 024260 Dobova – pokopališče O 525301 284  

25. 027520 027521 C R2 420 Železniška pot C 026300 243  

26. 027530 027531 C R2 420 Ulica Ob njivah C 026300 260  

27. 027540 027541 C 024270 Del Cvetne ulice C 024260 197  
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Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Potek

Konec 
odseka

Dolžina
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

28. 027550 027551 C 024280 Gaberje-Ul.15. aprila C 024270 1.057  

29. 027560 027561 C 024270 Kaptolska+Gabrska pot C 027550 419  

30. 027560 027562 C 024270 Pot k Osnovni šoli Z HŠ 25 198  

31. 027600 027601 C 024660 Industrijska cona Brezina Z rondo 1.241  

32. 027710 027711 O 026401 Čateška ulica Z HŠ 35 609  

33. 027720 027721 C 024140 Savska pot C 027720 490  

Skupna dolžina mestnih cest in krajevnih cest (LK) v Občini Brežice znaša 12.521 m (12,521 km).

6. člen
(1) Javne poti (JP) v naseljih občine in med naselji so:

Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Potek

Konec 
odseka

Dolžina
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

1. 524000 524001 C 024060 D.Pirošica-vas Z HŠ 17a 157  

2. 524010 524011 C 024660 Brezina(petan)-vas Z HŠ 87 521  

3. 524010 524012 O 524011 Brezina(Dobnar)-vas Z HŠ 90 149  

4. 524020 524021 C 024660 Brezina-Koprivc Z HŠ 70b 714  

5. 524030 524031 C 024660 Brezina-vas(Zalokar) Z HŠ 77 173  

6. 524030 524033 C 024660 Racman-Šetinc Z HŠ 21c 144  

7. 524040 524041 C R1 220 Brezina(Špeljak)-vas C 524080 672  

8. 524040 524042 O 524041 Brezina(zapornice)-vas Z HŠ 16 113  

9. 524040 524043 C R1 220 Brezina(Preskar)-vas O 524041 341  

10. 524050 524051 O 524041 G. Lenart-vas(Gramc) C 692390 1.604  

11. 524060 524061 C 024680 G. Lenart(Cerjak)-vas Z HŠ 57 225  

12. 524070 524071 C 024650 Šentlenart(Kržan)-vas Z HŠ 11 202  

13. 524080 524081 O 524051 G. Lenart-križišče Z HŠ 30 280  

14. 524080 524083 O 524081 G. Lenart-vas(Šerbec) Z HŠ 26 227  

15. 524080 524084 O 524081 G. Lenart-vas(Predanič) Z HŠ 31 96  

16. 524090 524091 C R1 220 G. Lenart(Godler)-vas Z HŠ 3a 231  

17. 524100 524101 C 024040 Gazice-ob Krki-vas Z hram 2.204  

18. 524110 524111 C 024040 Gazice-vas Z HŠ 8 101  

19. 524110 524112 C 024040 Gazice-vinogradi O 524101 431  

20. 524120 524121 C 024040 Gazice-romsko naselje Z HŠ 30b 193  

21. 524120 524122 C 024040 Cerklje ob Krki-Pečelin Z HŠ 32a 169  

22. 524130 524131 O 524281 Črešnjice-gozdni od.209 Z HŠ 54 90  

23. 524140 524141 C 024070 Vrhovska vas-Jarek C 191210 563  

24. 524150 524151 C R1 220 Gornji Lenart-Savnik Z HŠ 42 232  

25. 524160 524161 C 024070 Vinji vrh-Poštena vas C 024060 1.332  

26. 524160 524162 C 024070 Vinji vrh-Pavlovič Z HŠ 6 179  

27. 524160 524163 C 024070 Stojanski vrh-odcep Grublje Z NH 254  

28. 524160 524164 C 024070 Stojanski vrh-vas (Mihelič) Z HŠ 10 71  

29. 524160 524165 C 024080 Brvi-Svržovo Z HŠ 5 116  

30. 524170 524171 C 024060 Bušeča vas-Škulj C 024060 228  

31. 524170 524172 C 024060 Bušeča vas-pokopališče O 524171 773  

32. 524170 524173 C 024060 Bušeča vas-Jordan Z HŠ 15a 259  

33. 524170 524174 O 524173 Bušeča vas-povezava C 024060 99  

34. 524170 524175 C 024060 Bušeča vas-Ilič Z HŠ 3b 88  

35. 524180 524181 C 024080 Gorenja Pirošica-vas Z HŠ 35 406  

36. 524190 524191 C 024080 G. Pirošica-Piroški vrh C 024090 1.780  

37. 524190 524192 O 524191 Piroški vrh-Horžen Z HŠ 45 114  



Uradni list Republike Slovenije Št. 76 / 8. 10. 2012 / Stran 7555 

Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Potek

Konec 
odseka

Dolžina
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

38. 524190 524193 O 524191 Piroški vrh-Gasior Z HŠ 44 218  

39. 524200 524201 C 191140 Hrastje-Drnovo C 024010 1.165 302 Krško [1165-1467]

40. 524200 524202 C 191140 Hrastje-R2 419 C R2 419 1.101  

41. 524210 524211 C R2 419 Račja vas C 024690 378  

42. 524210 524212 C R2 419 Župeča vas C 024690 220  

43. 524210 524213 C R2 419 Župeča vas-ZD C 024690 174  

44. 524210 524214 C 024690 Račja vas-reka Krka Z HŠ 22 103  

45. 524220 524222 C 027200 Vitovec-Baškovič Z NH 263  

46. 524220 524223 C 027200 Vitovec-Ivšič Z HŠ 68e 215  

47. 524230 524231 C 024070 Vrhovska vas-Šutna C 191200 1.014  

48. 524230 524232 O 524231 Vrh.vas-Razkriže O 524141 462  

49. 524240 524241 C 024070 Vrhovska vas-Srpčič O 524251 186  

50. 524250 524251 C 024070 Vrhovska vas-Belinje Z HŠ 40 886  

51. 524260 524261 C 024010 Zasap-vas Z HŠ 18 309  

52. 524270 524271 C 024010 Črešnjice-Novak-Peranovič C 191140 106  

53. 524280 524281 C 024010 Črešnjice-Jelšina C R2 419 1.452  

54. 524280 524282 C 024010 Črešnjice-vas C 524280 449  

55. 524280 524283 O 524281 Črešnjice-center C 191140 122  

56. 524280 524284 O 524281 Črešnjice-vas (Pleteršnik) Z HŠ 61a 54  

57. 524290 524291 C 024050 m. Krka-Pečelin-Gazice Z HŠ 57 99  

58. 524290 524292 C 024050 Cerkev-vas C 024690 123  

59. 524300 524301 C 024030 D.Skopice-vas(Štefanič) C 524350 235  

60. 524320 524321 C 024030 Skopice-Kamnik Z HŠ 22 57  

61. 524330 524331 C 024030 D.Skopice-vas(Ivanšek) Z HŠ 61 272  

62. 524340 524341 C 024030 D.Skopice-vas(Zevnik) Z HŠ 49 225  

63. 524350 524351 C 024030 D.Skopice-za vasjo C 024030 909  

64. 524360 524361 O 524381 Krška vas-ob Krki O 524381 189  

65. 524360 524362 O 524382 Krška vas-ob Krki Z HŠ 78 100  

66. 524370 524371 C 524380 Krška vas(Jalovec)-vas Z HŠ 99 343  

67. 524370 524372 O 524371 Krška vas(Prah)-vas Z HŠ 41 132  

68. 524380 524381 C R2 419 Krška vas(Ajster)-vas Z HŠ 86 564  

69. 524380 524382 O 524381 Krška vas(Piltaver)-vas Z HŠ 85 111  

70. 524380 524383 O 524381 (Slovenc)-vas(Zakošek) Z HŠ 90 230  

71. 524390 524391 C 024030 Krška va-vas(INO) Z HŠ 48j 515  

72. 524400 524401 C R2 419 Krška vas(Oštir)-vas C 024690 186  

73. 524410 524411 C R2 419 Krška vas-vas(Volk) Z HŠ 27 353  

74. 524420 524421 C 024070 V.Malence-(Horvatič) C 191200 539  

75. 524420 524422 C R2 419 Vinkšel-Gomile O 524421 300  

76. 524430 524431 C 024060 V.Malence-pokopališče Z pokop. 97  

77. 524440 524441 C 027200 Vitovec-Stankovo Z HŠ 54 212  

78. 524450 524451 C 027200 V.Malence-Vitovec Z HŠ 50d 543  

79. 524450 524452 C 027200 Polh-V.Malence C 024100 119  

80. 524450 524453 C 027200 Černič-Veličevič Z HŠ 22 80  

81. 524450 524454 C 027200 Tomše-Gramc Z NH 66  

82. 524460 524461 C 024080 Kraška vas – vas Z HŠ 5 94  

83. 524480 524481 C 024080 Kraška vas-ob potoku Z HŠ 14 499  

84. 524500 524501 C 024100 Globočice-vas Z HŠ 11 116  

85. 524500 524502 C 024120 Globočice-vas (Ivanšek) Z HŠ 4d 88  

86. 524510 524511 C 024100 Globočice-v.(Škofljanc) C 024100 388  
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87. 524520 524521 C 024100 Mrzlava vas-Mrzlav. gaj C 027200 1.053  

88. 524520 524522 O 524521 Gaj-Tomažin Z HŠ 40a 202  

89. 524520 524523 O 524521 Vitovec Z HŠ 72 262  

90. 524520 524524 O 524521 Gaj (Baškovič) Z HŠ 39 560  

91. 524550 524551 C 528950 Mrzlava vas-v.(kapušin) Z HŠ 21f 101  

92. 524560 524561 C 528950 Mrzlava vas(gadne)-vas Z HŠ 21l 307  

93. 524570 524571 C 528950 Mrzlava vas-kozolec Z HŠ 40c 864  

94. 524570 524572 C 528950 Mrzlava vas(Zofič)-vas Z HŠ 24 116  

95. 524570 524573 O 524581 Zg. Gadne-hudo-Mrzl. v. O 524571 1.816  

96. 524580 524581 O 524591 Žejno-Straža Z NH 1.415  

97. 524590 524591 C 024120 Žejno-Straža-Sv.Vid Z cerkev 1.632  

98. 524600 524602 O 524601 Cerina – vas Z HŠ 9c 176  

99. 524610 524611 C R1 220 Kerametal-(Sumrak) C 024650 506  

100. 524620 524621 C R2 420 Štajercomerc C 026300 825  

101. 524630 524631 C 027720 Čatež-Podgračeno C R3 675 4.379  

102. 524640 524641 C R3 675 Prilipe-Terme Čatež C 024140 1.818  

103. 524650 524651 C R3 675 Dvorce-Terme Čatež C 024140 947  

104. 524650 524652 O 524651 odcep Dvorce-vas Z HŠ 5b 119  

105. 524660 524661 C R3 675 Dvorce-vas C R3 675 240  

106. 524670 524671 C R3 675 Prilipe-vas O 524681 650  

107. 524680 524681 C R3 675 Prilipe-Cerina C 024120 974  

108. 524690 524691 O 524671 Prilipe-Mladine C 024720 722  

109. 524720 524721 C 024120 Sobenja vas – vas Z HŠ 32 174  

110. 524730 524731 C 024120 Sobenja vas-vas Z HŠ 10b 182  

111. 524740 524741 C 024120 Sobenja vas-Žejno C 024120 818  

112. 524750 524751 C 024120 Žejno-vas Z HŠ 22 146  

113. 524760 524761 C 024120 Cerina-vas(Bosančič) Z HŠ 13a 107  

114. 524760 524762 C 024120 Cerina-Čatež C 027710 1.406  

115. 524760 524763 O 524762 odcep Polh Z HŠ 33 120  

116. 524760 524764 O 524591 Sv.Vid-Cerina O 524762 639  

117. 524760 524765 C 024120 Cerina Z HŠ 9h 195  

118. 524770 524771 C 024720 Mladine Z HŠ 13 162  

119. 524770 524773 C 024720 Dobeno Z HŠ 6 117  

120. 524780 524781 C 024120 Sobenja vas-Mali Cirnik Z HŠ 28 118  

121. 524780 524782 O 524781 Sobenja vas-vezna c. O 524721 139  

122. 524790 524791 C 024130 Stari Motel-Ecknauer Z HŠ 28 653  

123. 524800 524801 O 024193 Ponikve-Sv. Jakob Z cerkev 381  

124. 524810 524811 O 024192 Ponikve-Bog. s.-Kamenjak 25 Z HŠ 25 407  

125. 524830 524831 O 024192 Ponikve-Slivovka C 524840 642  

126. 524840 524841 C 024180 Ponikve-Brezje O 024192 839  

127. 524840 524842 O 024192 Brezje O 024192 513  

128. 524860 524862 O 024193 Ponikve-vas(Veršec) O 024193 646  

129. 524870 524871 C 024180 Koritno-vas(Vogrin) Z HŠ 1 303  

130. 524880 524881 C 024160 Koritno-center(Prah) Z HŠ 16 82  

131. 524890 524891 O 524901 Koritno-center(Ajster) C 024160 267  

132. 524890 524892 O 524891 Koritno-transformator Z HŠ 2 116  

133. 524900 524901 C 024160 Koritno-Vrtički Z HŠ 23 974  

134. 524900 524902 O 524901 Koritno-Mladine Z HŠ 27 1.293  

135. 524910 524911 C 024160 Cirnik-Pokopališče Z pokop. 393  
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136. 524920 524921 C 024160 Cirnik-(Cirnski) Z HŠ 21 417  

137. 524920 524922 C 024160 Cirnik (Bizjak)-križ C 024160 374  

138. 524930 524931 C 024160 Cirnik (Rigl) Z HŠ 4b 416  

139. 524930 524932 C 024160 Cirnik (Munič) Z HŠ 33 321  

140. 524940 524941 C 024170 Zg.Rib.-M.Dol.-Zg.Rib. O 524941 1.989  

141. 524940 524943 O 524941 Gaj-Mala dolina C 024170 460  

142. 524940 524944 C 024170 Mala dolina-vas C 024170 88  

143. 524950 524951 O 524941 Ribnica-povezava C 024170 684  

144. 524960 524961 C 024170 Mala Dolina-Mokrice Z HŠ 31a 625  

145. 524960 524962 O 524961 odc. Peščenjak-Šarič Z HŠ 36 310  

146. 524970 524971 C R3 675 Ribnik-Mokrice-vrtine Z HŠ 26 901  

147. 524980 524981 C 024190 Velika Dolina-Mokrice C 024200 745  

148. 524990 524991 C 524840 Brezje-vas(Vrški) Z NH 383  

149. 525000 525001 C 024620 Župelevec-Bojsno C 024620 2.012  

150. 525010 525011 O 024192 Brezje-vas(Škrlec) Z HŠ 43 317  

151. 525010 525012 O 024192 Brezje-vas (Vogrinc) Z HŠ 21 444  

152. 525020 525021 C 024190 Nova vas-Rajec-z.hiša Z HŠ 15b 765  

153. 525020 525022 O 525021 Rajec-repetitor Z repet. 231  

154. 525030 525031 C 024180 V.Dolina-vas(Lazanski) Z HŠ 24 63  

155. 525040 525041 C 024190 Nova vas-Rajec-V.Dolina C 024190 1.566  

156. 525040 525042 O 525041 PirišŠe-Brezje C 528960 906  

157. 525050 525051 O 024192 V.Dolina-vas(Požgaj) Z HŠ 13 154  

158. 525060 525061 C 024200 Slovenska vas-Perišče Z HŠ 11b 354  

159. 525060 525062 C 024200 Slovenska vas-Filipač Z HŠ 50 1.327  

160. 525070 525071 C R3 675 Ribnica-Jesenice C 024000 194  

161. 525080 525081 C 024200 Nova vas(trans.)-vas(Ruklič) C 525110 420  

162. 525100 525101 C R3 675 Indsutrijska cona Sl.vas C 024200 1.255  

163. 525110 525111 C 024200 Slovenska vas-Nova vas C 024200 474  

164. 525120 525121 C R3 675 Obrežje(Kalin)-dr.meja M HR 321  

165. 525130 525131 C R3 675 Obrežje(Suban)-vas C 024200 239  

166. 525130 525132 C R3 675 Obrežje-Nova vas C 024200 794  

167. 525130 525133 C 024200 Nova vas-Obrežje O 525132 589  

168. 525130 525134 O 525132 Nova vas (Zobarič) O 525141 172  

169. 525130 525135 O 525132 Nova vas (Urban) Z HŠ 54 99  

170. 525130 525136 C 024200 Nova vas (Žokalj) Z HŠ 57 44  

171. 525140 525141 C 024200 Nova vas(Novosel)-vas Z HŠ 35b 355  

172. 525160 525161 C R3 675 Mokrice-žaga Z HŠ 37l 231  

173. 525160 525162 O 525161 Mokrice-Žaga II Z HŠ 37c 128  

174. 525170 525171 C R3 675 Podgračeno-vas(Budič) Z HŠ 11 138  

175. 525190 525191 C R3 675 Obrežje-vas Z HŠ 46 52  

176. 525190 525192 C R3 675 Obrežje-Jesenice C 024000 1.068  

177. 525190 525193 C R3 675 h.Burja-Šinkovec O 525192 148  

178. 525190 525194 O 525192 Jesenice (vas)-z. hiša Z HŠ 60 114  

179. 525190 525195 O 525192 Jesenice (Budič) Z HŠ 24 82  

180. 525190 525196 O 525192 Jesenice-HŠ 19 Z HŠ 19 106  

181. 525200 525201 C R3 675 Jesenice(Povh) Z HŠ 41 180  

182. 525210 525211 C R3 675 Jesenice(burja)-vas Z HŠ 63 95  

183. 525220 525221 C 024200 Slovenska vas-vas C 024200 388  

184. 525230 525231 C 024200 Slovenska vas-vas C 024200 381  
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185. 525230 525232 C 024200 Slovenska vas (Golobič)-Žrlič O 525061 243  

186. 525240 525241 O 024222 Mihalovec (konec vasi) Z križi. 374  

187. 525250 525251 C R2 420 Dobova-Mihalovec(Urek) C 024220 729  

188. 525250 525252 C 024220 Mihalovec-vas(Volovec) O 525251 227  

189. 525250 525253 C 024220 Mihalovec(Škvarč)-vas O 525251 206  

190. 525260 525261 C 024240 Mihalovec-vas(Frank) Z HŠ 42 152  

191. 525270 525271 C 024220 Loče-vas C 024220 232  

192. 525280 525281 C R2 420 Dobova-Rigonce C 024230 1.079  

193. 525280 525282 C 024220 Loče-Rigonce O 525281 1.230  

194. 525280 525283 C R2 420 livarna-podvoz pod žel. O 525281 75  

195. 525290 525291 C 024220 Loče O 525291 1.335  

196. 525290 525293 C 024230 Rigonce-Loče O 525291 154  

197. 525300 525301 C 027510 Dobova-Veliki Obrež C 024240 1.075  

198. 525300 525302 C R2 420 Rigonce-deponija O 525301 440  

199. 525310 525311 C R1 219 Črpal.Trnje-oddajnik Z oddaj. 188  

200. 525320 525321 C 024650 Savnik-Avsec Z HŠ 69 184  

201. 525330 525331 C 024650 Črnc-Brezina C 024660 1.110  

202. 525330 525332 O 024651 Črnc-polje O 525331 360  

203. 525340 525341 C 024260 Veliki Obrež-vas Z HŠ 68 199  

204. 525350 525351 C 024260 Veliki Obrež-vas Z HŠ 74 227  

205. 525360 525361 C 024260 Veliki Obrež-vas C 024250 195  

206. 525360 525362 C 024270 Mali Obrež-skozi vas C 024250 259  

207. 525360 525363 C 024250 Veliki Obrež-vas Z HŠ 27 139  

208. 525370 525371 C 024280 Gaberje-Mali Obrež C 024270 973  

209. 525370 525372 C 024280 Gaberje-Mali Obrež C 024270 928  

210. 525380 525381 C 024290 Sela(križ)-Sela AFP C 024290 1.979  

211. 525380 525382 O 525381 Šavrič-Jurečič Z HŠ 70 188  

212. 525390 525391 C 024300 Sela-vas C 024290 648  

213. 525410 525411 C 024290 Sela-vas Z HŠ 16a 278  

214. 525420 525421 C 024290 Sela-vas(Hotko) Z HŠ 75 200  

215. 525430 525431 C 024280 Sela-vas C 024280 549  

216. 525440 525441 C R1 219 Bukošek-Sela-vas C 024280 491  

217. 525440 525442 C 024280 Sela(križ)-vas O 525441 463  

218. 525450 525451 C 024180 Laze-vas(Bogovič) Z HŠ 12 245  

219. 525460 525461 C 024330 Jereslavec-Vrhje C 024320 675  

220. 525470 525471 C 024060 Boršt-Stankovske Gorice C 024090 2.018  

221. 525480 525481 O 024062 Trebež-Malenski vrh Z NH 927  

222. 525490 525491 C R3 676 Kapele-vas-Dobrava Z HŠ 48 404  

223. 525500 525501 C R3 676 Kapele(Krulc)-vas Z HŠ 47 737  

224. 525510 525511 C R3 676 Kapele(Novoselc)-vas Z HŠ 33 82  

225. 525520 525521 C 024270 Podvinje-LD-Negot Z HŠ 32 594  

226. 525530 525531 C 024270 Podvinje-Negot Z HŠ 9 464  

227. 525530 525532 O 525531 Podvinje(jug)-vas C 024270 174  

228. 525540 525541 C 024320 Vrhje-vas(Levak) Z HŠ 45 425  

229. 525550 525551 C 024320 Vrhje-Slogonsko C 024330 785  

230. 525560 525561 C 024620 Župelevec(Balon)-vas Z HŠ 47 955  

231. 525570 525571 C 525000 V.Ravna(Geč)-Marof C R1 219 695  

232. 525590 525591 C 024320 Zg.Slogonsko-Vrhje Z HŠ 59 381  

233. 525600 525601 C 024320 Vrhje-Dobrava Z HŠ 36 239  
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234. 525610 525611 C 024330 Jereslavec-Sotla Z HŠ 35 427  

235. 525620 525621 C R3 676 Jereslavec-vas Z HŠ 45 461  

236. 525640 525641 C R3 676 Rakovec-vas(Jurman) Z HŠ 18 356  

237. 525660 525661 C 024330 Slogonsko(Kežman)-vas Z HŠ 23 451  

238. 525690 525691 C 024330 Jereslavec-vas Z HŠ 23 90  

239. 525700 525701 C 024330 Slogonsko – Sotla Z HŠ 13 460  

240. 525700 525702 C 024330 Krošelj-Kovačič Z HŠ 12 282  

241. 525710 525711 C 024330 Slogonsko-vas(Bogovič) Z HŠ 22 240  

242. 525720 525721 C 024330 Slogonsko-vas(Krošelj) Z HŠ 67 239  

243. 525730 525731 C 024330 Slogonsko(Požar)-vas Z HŠ 30 597  

244. 525740 525741 C R3 676 trg Kapele-Sv. Trojica O 525742 264  

245. 525740 525742 C 024270 Sv. Trojica-Erban Z NH 190  

246. 525740 525743 C R3 676 Sv. Trojica-Zijal Z HŠ 17 161  

247. 525760 525761 C 024270 Podvinje-Kramer Z HŠ 4 76  

248. 525770 525771 C R3 676 Kapele-Jereslavec Z vikend 171  

249. 525770 525772 C R3 676 Kapele križišče-vas O 525771 47  

250. 525780 525781 C 024320 Vrhje-(Hriberšek)-Vrhje O 525461 751  

251. 525810 525811 C R1 219 Marof-(Černelič) Z HŠ 33 398  

252. 525820 525821 C R1 219 Marof(Borošak)-vas Z HŠ 29 66  

253. 525830 525831 C R1 219 Župelevec-(Bradač) C 024320 531  

254. 525840 525841 C R1 219 Banhof-vas(Tresket) Z HŠ 10 237  

255. 525850 525851 C 024620 Bojsno (Škof) – vas C 024580 552  

256. 525850 525852 C 024620 Bojsno šola-vas(Pečnik) O 525851 333  

257. 525860 525861 C 024580 Bojsno(Jelčič)-vas Z HŠ 17 578  

258. 525870 525871 O 525001 Bojsno(Šuler)-vas Z HŠ 63 355  

259. 525880 525881 C 024580 Gleševna-vas(Kelhar) Z HŠ 9 435  

260. 525890 525891 C 024600 Gleševna-vas(Petaci) Z HŠ 8 161  

261. 525900 525901 C 024580 Gleševna-vas(Umek) Z HŠ 6 569  

262. 525900 525902 C 024600 odcep »Gleševna I« O 525901 93  

263. 525920 525921 C 024580 Brezje(Kelhar)-vas O 526831 389  

264. 525930 525931 C 024580 Gleševna(Podgoršek)-vas Z HŠ 25 209  

265. 525940 525941 C 024580 Gleševna-vas(Sodič) Z HŠ 15 323  

266. 525950 525951 O 526832 Pekel-vas(Bratanič) Z HŠ 3 595  

267. 525960 525961 C 024550 Piršenbreg(Cizelj)-vas Z HŠ 9 1.093  

268. 525960 525962 O 525961 Piršenbreg (Ogorevc) Z HŠ 11 319  

269. 525970 525971 C 024530 Roviše(Bibič)-vas Z HŠ 3d 270  

270. 525980 525981 C 024550 Piršenbreg(Žokalj)-vas Z HŠ 13 407  

271. 525990 525991 C 024550 Piršenbreg(Žokalj)-Dole C 024560 900  

272. 526000 526001 C 024560 Veseli vrh-(Vrstovšek) Z HŠ 60 250  

273. 526000 526002 O 526001 Lesinšek-Ferenčak O 024561 217  

274. 526010 526011 C 024550 Piršenbreg-Globoko C 024620 1.335  

275. 526020 526021 C 024560 Slopno(Hotko)-vas C 024560 1.264  

276. 526020 526022 O 526021 Slopno(Pšeničnik)-vas Z HŠ 47 251  

277. 526030 526031 C R3 676 Mali vrh(Kamše)-vas Z HŠ 20b 437  

278. 526030 526032 O 526031 Mali vrh(Novoselc)-vas Z HŠ 18b 102  

279. 526030 526033 C 024650 Kržan-Černelič Z HŠ 9a 137  

280. 526040 526041 C R3 676 Mali vrh(Kamše)-vas Z NH 949  

281. 526050 526051 C 024650 Mali vrh(Škofca)-vas Z HŠ 7 192  

282. 526060 526061 C 024520 Mali vrh(Dovjak)-vas Z HŠ 26 156  
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283. 526070 526071 C 024520 Mali vrh(Stergar)-vas Z HŠ 40 483  

284. 526080 526081 C 024530 Globoko(Preskar)-vas Z HŠ 44 377  

285. 526090 526091 C R3 676 Globoko(Molan)-vas Z HŠ 11 147  

286. 526100 526101 C R3 676 Globoko(Urek)-vas Z HŠ 18 761  

287. 526110 526111 C R3 676 Globoko(Grmovšek)-vas Z HŠ 19 530  

288. 526120 526121 C R3 676 Globoko(Pajdaš)-vas Z HŠ 38 427  

289. 526130 526131 C R3 676 Globoko(Hotko)-vas Z HŠ 20a 277  

290. 526150 526151 C 024550 Globoko-lovski dom Z HŠ 18b 256  

291. 526160 526161 C 024550 Globoko (Kržan)-vas Z HŠ 72 101  

292. 526170 526171 C 024620 Globoko(Strgar)-vas Z HŠ 61 126  

293. 526180 526181 C 024620 Globoko(Kranjčič)-vas Z HŠ 59 314  

294. 526190 526191 C 024620 Globoko(Kranjčič)-vas Z HŠ 38a 252  

295. 526200 526201 C 024620 Globoko križ-vas Z HŠ 40 171  

296. 526210 526211 C R3 676 Globoko(Pavlič)-vas Z HŠ 36 170  

297. 526220 526221 C 024470 Artiče šola-vas(Umek) C 024670 880  

298. 526230 526231 C R3 676 Artiče (Lapuh)-vas C 024670 353  

299. 526240 526241 C R3 676 Artiče-Glogov Brod Z HŠ 28 741  

300. 526260 526261 C R3 676 Artiče(Ogorevc)-vas Z HŠ 16 117  

301. 526270 526271 C R3 676 Artiče(Petaci)-vas C 024470 1.060  

302. 526270 526272 O 526271 Artiče-vas(Klavžar) Z HŠ 3 225  

303. 526280 526281 C 024470 Artiče(Matjašič)-vas Z HŠ 2 386  

304. 526290 526291 C R3 676 Dečno selo(Medved)-vas Z HŠ 13 317  

305. 526300 526301 C 024480 Dečno selo(Žmavc)-vas Z HŠ 55 212  

306. 526310 526311 C R3 676 Mali vrh-Sveti Jernej C 024520 3.896  

307. 526310 526312 C R3 676 Dečno selo-Planina Z HŠ 71 609  

308. 526310 526313 C 024490 Dečno selo-vas(Cerjak) O 526311 867  

309. 526310 526314 O 526311 Dečno selo-Baškovič Z HŠ 67 240  

310. 526320 526321 C R3 676 Dečno selo-Cundrovec C 024650 1.281  

311. 526330 526331 O 526321 Dečno selo(g.dom)-Petan C 024660 1.460  

312. 526340 526341 C 024660 Glogov Brod(Geršak)-vas Z HŠ 15 413  

313. 526340 526342 C 024670 Dečno selo(Lipej)-vas O 526341 656  

314. 526350 526351 C 024670 Trebež(Rožman)-vas Z HŠ 43 494  

315. 526350 526352 O 526351 (Deržanič)-vas(Slopšek) Z HŠ 42 197  

316. 526360 526361 C R1 220 G.Lenart(Peršič)-vas Z HŠ 53 553  

317. 526370 526371 C R1 220 Trebež(Predanič)-vas Z HŠ 51 400  

318. 526370 526372 O 526371 Škofljanc-Varlec Z HŠ 52 110  

319. 526380 526381 C 024670 Trebež(Jordan)-vas Z HŠ 48a 208  

320. 526390 526391 C 024670 Artiče(Ivanšek)-vas Z HŠ 30 124  

321. 526400 526401 C 024680 Zg.Obrež(Ban)-vas C 524050 305  

322. 526410 526411 C 024570 Zg.Obrež(vodnjak)-vas Z HŠ 23b 304  

323. 526420 526421 C R1 220 Dolenja vas-Zg. Obrež C 024570 943  

324. 526430 526431 C R1 220 Spodnja Pohanca-Žerjav C 024460 543  

325. 526430 526432 O 526431 Rudman – Zorko Z HŠ 52 193  

326. 526440 526441 C 024460 Spodnja Pohanca-potok Z HŠ 24 205  

327. 526450 526451 C 024460 Spodnja Pohanca-potok Z HŠ 25 156  

328. 526460 526461 C 024420 (Balas)-Drenovec(Voljčanjšek) Z HŠ 30a 1.285  

329. 526470 526471 C 191270 Arnovo selo-Zakšek O 526492 736  

330. 526470 526472 C 191270 Arnovo selo(Urek)-vas O 526471 364  

331. 526470 526473 O 191272 Čela – vas(Baškovič) Z NH 194  
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332. 526470 526474 C 191270 Čela – vas(Cizel) Z NH 380  

333. 526480 526481 C 024460 Arnovo selo(Lapuh)-vas O 526471 1.050  

334. 526490 526491 O 024461 Arnovo selo-Zorko Z HŠ 11 202  

335. 526490 526492 O 526491 Mahalec-Deržanič-Matjašič Z HŠ 21 629  

336. 526490 526493 C 526480 Arnovo selo-Gorišek Z HŠ 8 68  

337. 526500 526501 C 024460 Arnovo selo-Molan Z HŠ 17a 136  

338. 526510 526511 C 024460 Arnovo selo(Koršič)-vas Z HŠ 22 201  

339. 526520 526521 C 024460 Arnovo selo(Frelin)-vas O 527361 1.158  

340. 526520 526522 C 024460 gasilski d.-lovski d. Z HŠ 25 316  

341. 526520 526523 O 526521 Arnovo selo (povezava) O 527361 112  

342. 526530 526531 C 024460 Arnovo selo(Molan)-vas O 527361 836  

343. 526540 526541 C 024460 Sp. Pohanca(Žerjav)-vas Z HŠ 49 796  

344. 526540 526542 O 527361 Sp. Pohanca(Arnšek)-vas Z HŠ 50 186  

345. 526550 526551 C 024480 Curnovec(Pešak)-vas C 024490 1.537  

346. 526550 526552 C 024490 Merlak-Žerjav Z HŠ 11a 349  

347. 526560 526561 C 024480 Javrovec-(Cerjak) Z HŠ 2 795  

348. 526560 526562 C 024490 Volčje(Žerjav)-(Omerzu) O 526561 1.324  

349. 526570 526571 C 024480 Volčje-vas(Major) Z HŠ 29 988  

350. 526580 526581 C R3 677 Sromlje-pokopališče-vas Z NH 1.034

351. 526590 526591 C R3 677 Sromlje-vas(Marok) Z HŠ 31 264  

352. 526600 526601 C 024490 Sromlje(Kostanjšek)-vas Z NH 376  

353. 526610 526611 C 024470 Volčje-(Juratovec) C 024480 657  

354. 526620 526621 C R3 677 Sromlje pošta-Mekote Z NH 682  

355. 526630 526631 C R3 677 Sromlje pošta-Mekote Z potok 458  

356. 526650 526651 C R3 677 Sromlje(Hribar)-vas Z HŠ 21 235  

357. 526660 526661 C 024490 Sromlje(Podgoršek)-vas Z HŠ 26a 648  

358. 526660 526662 O 526661 Sromlje(Rožman)-vas Z HŠ 22 62  

359. 526660 526663 O 526661 Sromlje(Ogorevc)-vas C 024510 872  

360. 526670 526671 O 526661 Silovec(Rožman)-vas C R3 677 482  

361. 526670 526672 O 526671 Silovec(Radanovič)-vas Z HŠ 17a 124  

362. 526670 526673 O 526671 Silovec(Radanovič)-vas Z HŠ 15 142  

363. 526680 526681 C R3 677 Zg.Pohanca-Plešivec Z HŠ 29a 1.308  

364. 526680 526682 O 526681 Vimpole Z HŠ 19 362  

365. 526680 526683 C R3 677 Zg.Pohanca-Bertole Z HŠ 14a 263  

366. 526690 526691 C R3 677 Sromlje(Ereš)-vas Z HŠ 14 138  

367. 526700 526701 C R3 677 Silovec(Kos)-vas Z HŠ 10 252  

368. 526710 526711 C 024470 Volčje(Volčanjšek)-vas O 527361 544  

369. 526720 526721 C R3 677 Sromlje-Sopote Z NH 619  

370. 526720 526722 C R3 677 Sromlje(Dvoršak)-Sopote O 526721 454  

371. 526730 526731 C 024420 Sveti Janez-Marof Z HŠ 42 489  

372. 526740 526741 C R3 677 Volčje-obeležje NOV C 024420 693  

373. 526740 526742 O 526741 JP 526741-Hrastovšek-Smrdej Z HŠ 43 333  

374. 526750 526751 C 024470 Volčje(Omrzel-Kostanjšek) Z HŠ 15 517  

375. 526760 526761 C 024470 Volčje-Ivanšek Z NH 661  

376. 526780 526781 C 024460 Oklukova gora-z.vikend C 024460 715  

377. 526780 526782 C 024460 Bostele-Petan Z HŠ 12b 218  

378. 526790 526791 C 024460 Oklukova gora-(Ban) Z HŠ 26 737  

379. 526790 526792 C 024460 Ključice Z HŠ 26 278  

380. 526800 526801 C 024460 Zg.Pohanca-(Lipar) Z HŠ 30 347  
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381. 526810 526811 C 024460 Zg.Pohanca-vas(Rožman) Z HŠ 3 148  

382. 526820 526821 C 024490 Kos-Reberšak C 024510 589  

383. 526830 526831 C 024620 Bojsno-Brezje C 024580 2.116  

384. 526830 526832 O 526831 (Hriberšek)-Orehovec C 024580 2.166  

385. 526850 526851 C R3 677 Pavlova vas(Kostevc)-Sv.Jedert C 024400 1.150  

386. 526850 526852 C 024400 Pavlova vas-vas Z HŠ 53 491  

387. 526850 526854 O 526851 Kostevc-Berkovič Z HŠ 54 131  

388. 526860 526861 C R3 677 Pišece-Dednja vas C 024540 1.594  

389. 526860 526862 O 526861 Baumkirher-Kene Z HŠ 65 112  

390. 526860 526863 O 024531 Preskar-Ogorelc Z HŠ 64a 263  

391. 526860 526864 O 024531 Hribšek Z HŠ 68b 110  

392. 526870 526871 C R3 677 Pavlova vas-vas Z HŠ 40a 409  

393. 526880 526881 C R3 677 Pavlova vas-(Ferlin) C 024540 729  

394. 526890 526891 C 024400 Mali Troboj.-Sv.Jedert Z HŠ 85 954  

395. 526890 526892 C 024700 Sveta Jedrt-Černelič Z HŠ 79 619  

396. 526900 526901 O 528562 Kunej-Bibič Z HŠ 10f 349  

397. 526910 526911 C 024580 Orehovec(Šušteršič)-vas Z HŠ 84 322  

398. 526910 526912 C 024580 Orehovec-Černelič Z HŠ 77 439  

399. 526920 526921 C 024580 Orehovec-vas(Sušin) Z HŠ 103 415  

400. 526930 526931 O 528562 Podgorje(Travnikar)-vas Z HŠ 12 644  

401. 526930 526932 O 526931 Podgorje(Travnikar)-vas Z HŠ 10 472  

402. 526940 526941 C R3 677 Zg.Podgorje-vas O 526942 496  

403. 526950 526951 C R3 677 Sp.Podgorje-Šneberger Z HŠ 23 213  

404. 526960 526961 O 526973 Banovec-Medved O 526971 1.354  

405. 526970 526971 C 024390 Zg.Podgorje(Kunej)-Povše Z HŠ 59a 1.958  

406. 526970 526972 O 526971 Banovec-(Kostevc) O 526973 438  

407. 526970 526973 C 024390 Zg.Podgorje(Bonjaj) Z HŠ 49b 1.219  

408. 526970 526974 O 526973 Denžič-Kobe Z HŠ 48 146  

409. 526980 526981 C 024550 Sv.Križ-(Cvetkovič) Z HŠ 26 358  

410. 526990 526992 C 024550 povezava C 024530 377  

411. 527000 527001 C 026070 Vrbina I Z gozdna 860  

412. 527010 527011 C 024550 Dednja vas-vas(Šver) Z HŠ 92 541  

413. 527010 527012 O 527011 Grmovšek-Omrzel C 024580 179  

414. 527020 527021 C 024580 Orehovec(Travnikar)-vas Z NH 818  

415. 527030 527031 C 024550 Dednja vas-vas(albert) Z HŠ 37 845  

416. 527030 527032 C 024550 Dednja vas(Kmetič)-vas Z HŠ 39 907  

417. 527030 527033 O 527031 Gulek-Kostanjšek C 024550 201  

418. 527040 527041 C 024510 Suhadol(Vrstovšek) Z HŠ 22 574  

419. 527050 527051 C 024500 Trate(Ogorevc) Z NH 305  

420. 527060 527061 C R3 677 Pavlova vas-Blatno C 024530 1.965  

421. 527060 527062 O 527061 (Šuljc)-Jesenovec Z NH 601  

422. 527070 527071 C 024510 Suhadol-proti Sv.Jern. C 024520 385  

423. 527080 527081 C 024510 Suhadol-Lastine Z NH 200  

424. 527090 527091 C 024530 Blatno(Varlec)-vas Z HŠ 38a 1.465  

425. 527090 527092 C 024520 Blatno(Dušič)-vas O 527091 1.354  

426. 527090 527093 C 024520 Rudjek-Blatno(Bibič) O 527091 500  

427. 527100 527101 C 024530 Blatno-Gaberska Gorca C 024550 1.267  

428. 527100 527102 O 024531 Dušič-Kostevc Z HŠ 15 321  

429. 527110 527111 C 024530 Blatno(Šušteršič)-vas Z HŠ 8 553  
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430. 527120 527121 C 024520 Blatno(Kostrevc) Z NH 426  

431. 527130 527131 C 024440 Rušno-vas(Klavžar) Z HŠ 8 296  

432. 527140 527141 C 024430 Pečice-Križe C 024450 1.779  

433. 527150 527151 C 024440 Križe-vas(Predanič) Z HŠ 17 190  

434. 527160 527161 C 024440 Rušno-Zanoški Z HŠ 7 629  

435. 527190 527191 C 024440 Šapole-vas(Kužner) Z HŠ 18 165  

436. 527200 527201 C 191280 Križe-Kostanjek C 691770 796 596 Krško [796-1392]

437. 527200 527202 O 527201 Sela-vas(Kužner) Z HŠ 31 133  

438. 527210 527211 C 191280 Križe-Dobrova Z HŠ 37a 235  

439. 527220 527221 C 181010 Močnik-Zupan-Osredek C 681380 1.244 880 Kozje [1244-2124]

440. 527230 527231 C 024430 Pečice (Grmšek) Z HŠ 20 90  

441. 527240 527241 C 181020 Brezolan-Padežnik Z HŠ 42 1.270  

442. 527240 527242 O 527241 Padežnik-vas Z HŠ 43 107  

443. 527250 527251 C 024430 Pečice-Osredek(Kotnik) Z HŠ 43 290  

444. 527260 527261 C 024430 Pečice-Sterovje Z HŠ 25 366  

445. 527260 527262 C 024430 Pečice (Švajger) Z HŠ 26 349  

446. 527260 527263 C 024430 Pečice (Ocvirk) Z HŠ 23 221  

447. 527270 527271 C R1 219 Zakot-vas(Novak) C 024650 1.050  

448. 527280 527281 C 024650 Zakot(Lapuh)-vas C 024650 543  

449. 527290 527291 C R1 219 Bukošek-vas(Hervol) O 527421 1.879  

450. 527300 527301 C R1 219 Bukošek-vas C 024630 546  

451. 527310 527311 C R1 219 Janežič-Balon C R3 677 5.026  

452. 527310 527312 O 527311 Francekovič-Šepetavc Z HŠ 40 269  

453. 527320 527321 C R1 219 Grmovšek-Grmovšek F. Z NH 762  

454. 527320 527322 O 527321 Jelčič-Kocjan Z HŠ 36 174  

455. 527330 527331 C R1 219 Sodič-Rožman Slavko Z HŠ 46 392  

456. 527330 527332 O 527331 Staroveški-Kovačič Z HŠ 38 101  

457. 527340 527341 C 024610 Šekoranja-Smrdej C 527310 822  

458. 527340 527342 O 527341 Kajs-Urlep Z HŠ 6 170  

459. 527350 527351 C 527310 Kajs Miha Z HŠ 12 70  

460. 527360 527361 C 024460 Arnovo selo-Oklukova g. C R3 677 3.597  

461. 527360 527362 O 527361 Mrzlak-Balas Z NH 413  

462. 527360 527363 O 527361 Zupan-Suša Z HŠ 65a 106  

463. 527370 527371 C 024610 Kmetič Z HŠ 15 321  

464. 527380 527381 C 024610 Travnikar-Sv. Andrej Z cerkev 640  

465. 527390 527391 C 024610 Loka-Šekoranja-Kovačič-Kelhar C 527310 2.366  

466. 527390 527392 C 527310 Kolenc-Jelčič Z HŠ 34 299  

467. 527410 527411 C 024610 Dramlja K.-Sv.Duh Z HŠ 23a 1.121  

468. 527410 527412 C 024610 Kmetič-Sodič Z HŠ 23 167  

469. 527420 527421 C 024640 Bukošek-vas C 024630 1.299  

470. 527420 527422 O 527421 Bukošek-potok Gabernica Z HŠ 57 290  

471. 527430 527431 C 024670 Trebež-Glogov Brod Z NH 1.051  

472. 527440 527441 C 024610 Osojnik-Kojance Z HŠ 15 320  

473. 527450 527451 C 527310 Parkljavec-Kojance Z NH 1.279  

474. 527450 527452 O 527451 Sumrak-Travnikar Z HŠ 20b 320  

475. 527450 527453 O 024612 Martini-Kostevc Z HŠ 25 208  

476. 527460 527461 C R1 219 do peskokopa Z HŠ 12 462  

477. 527480 527481 C R3 677 Lipej-Lipej Tone Z HŠ 41 105  

478. 527490 527491 C 527310 Fila-Etnološki muzej Z HŠ 35 104  
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479. 527490 527492 C 527310 Bibič-gospodarstvo Z HŠ 39 120  

480. 527500 527501 C R1 219 Sater.-Jagerič Z HŠ 53 665  

481. 527500 527502 C R1 219 Šešir-Hriberšek Z HŠ 51 202  

482. 527510 527511 C R1 219 Antolovič-Rajterič Z NH 316  

483. 527510 527513 O 527511 za Staro vasjo(Kasum) Z HŠ 71c 95  

484. 527520 527521 C R1 219 Blažinč-Pildek C 527310 926  

485. 527530 527531 C R1 219 Gregovce-Sotla Z HŠ 24 951  

486. 527530 527532 O 527531 Mulej-travniki ob Sotli Z Sotla 125  

487. 527550 527551 C 527310 Krošl C 527520 1.289  

488. 527560 527561 O 527551 Pudvaj-Mihelin Z HŠ 86 394  

489. 527560 527562 O 527561 Mihelin Jože Z HŠ 86c 197  

490. 527570 527571 C R1 219 Kelhar-Brkič Z NH 753  

491. 527570 527572 O 527571 Martini Stanko-Ogorevc Z HŠ 90a 292  

492. 527580 527581 C 026030 Veterin.postaja-Z HŠ 25 Z HŠ 25 453  

493. 527590 527591 C R1 219 Brezovica-Balon Anton C 527310 1.139  

494. 527590 527592 O 527591 Kovačič C 527310 425  

495. 527600 527601 O 527591 Plato-Strmecki O 527592 854  

496. 527600 527602 O 527601 Ogorevc-Plato Z NH 108  

497. 527610 527611 O 527591 Brezovica(Bratuša) Z HŠ 17 119  

498. 527610 527612 C R3 677 Bela gorca-Kampijut Z NH 503  

499. 527640 527641 C R3 677 Kotnik-Putrih Z HŠ 15 286  

500. 527680 527681 C R3 670 Zg.Sušica-Nova Vas C R3 677 1.306  

501. 527700 527701 C R3 670 Sv.Lovrenc-Kapelica C R3 670 377  

502. 527710 527711 C R1 219 Sp.Sušica(Zupan) Z HŠ 30 105  

503. 527720 527721 C R3 677 Veršec-Černelič O 527722 760  

504. 527720 527722 C 024380 Černelič-Nemec C 024390 549  

505. 527730 527731 C 024380 Zagmajster-Ogorevc Z HŠ 25 57  

506. 527750 527751 C 024390 Lilek Z NH 186  

507. 527750 527752 O 527751 Bibič-Drnikovič Z HŠ 43 98  

508. 527760 527761 C R1 220 Šentlenart(PETROL)-HPG C 527000 738  

509. 527770 527771 C 024380 Bošt-Janževa gorca Z NH 353  

510. 527780 527781 O 024372 Beliš-Martini C 527770 932  

511. 527790 527791 O 024372 Beliš-Mihelinov hram C 527770 623  

512. 527820 527821 O 024371 Rožman-Kostevc Z HŠ 28 206  

513. 527840 527842 C R3 677 Pišeška cesta(Martini) Z HŠ 8 169  

514. 527860 527861 C R1 219 Bevc-Černelič Z HŠ 31 924  

515. 527860 527862 O 527861 Župjek-Gradiš C 527870 499  

516. 527860 527863 O 527861 Šekoranja-Martin Jože Z HŠ 7 284  

517. 527870 527871 C 024380 Petanov križ-peskokop Z pesk. 924  

518. 527880 527881 C 024380 Vogrinc-Lesjak Z NH 268  

519. 527890 527891 C 024370 Jurač-Gradišče C 527870 1.028  

520. 527910 527911 O 024371 Trje-Janeževa gorca O 024372 1.227  

521. 527910 527912 C R1 219 Blažin-Pšeničnik Z HŠ 9 262  

522. 527910 527915 O 527911 Podpečan C 527970 410  

523. 527920 527922 C 024370 Hudinovi-Gregl O 527921 185  

524. 527930 527931 C 024370 Vinarska (Šepetavc) Z HŠ 22 70  

525. 527940 527941 C R1 21 Jurčkovi-Zajc Z HŠ 1 129  

526. 527950 527951 C 024370 Beliš-Zajc Z HŠ 8 758  

527. 527970 527971 C R1 219 Funk-kamnolom Z kamno. 683  



Uradni list Republike Slovenije Št. 76 / 8. 10. 2012 / Stran 7565 

Zap. 
št. Cesta Odsek

Začetek 
odseka Potek

Konec 
odseka

Dolžina
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

528. 528070 528071 C R3 670 Kovina-Lipšek Z HŠ 47 238  

529. 528080 528081 C R1 219 Lipej-Lipej C 024350 833  

530. 528080 528083 C R1 219 Mihelin-Malus O 528081 140  

531. 528080 528084 C 024350 mimo OŠ C R1 219 168  

532. 528100 528101 C 024350 Dren.Kapel.-Prekožnica C 024350 1.701  

533. 528100 528103 O 528101 Lovski dom-Držič Z NH 206  

534. 528100 528104 O 528101 Najger-VH Z vodohr 249  

535. 528110 528111 C 024350 Golobič Z HŠ 12 92  

536. 528160 528161 C R3 670 Bračna vas-Gor.Drenovec C 024350 1.192  

537. 528170 528171 C 528160 Balon-Škof Z HŠ 44 372  

538. 528170 528172 C 024350 Lipej-Martini O 528171 403  

539. 528170 528173 O 528171 Martini-Dernikovič Z HŠ 39 344  

540. 528180 528181 C R3 670 Lupšina-Gor.V. C R3 670 473  

541. 528190 528191 C 024350 Bukovje-Lipovec Z cerkev 430  

542. 528200 528201 C 528180 Drenovec-Kovačič Z HŠ 7 488  

543. 528200 528202 O 528201 Kovačič-Pinterič Z NH 160  

544. 528210 528211 C R3 670 Gornja vas(Škof)-Putrih Z HŠ 31b 1.230  

545. 528210 528212 C R3 670 Dem.-Lipovec Z NH 236  

546. 528220 528221 C 528210 Žerjav-Šmajgl C 528210 630  

547. 528220 528222 C R3 670 Šepetavc Z HŠ 30 309  

548. 528240 528241 C R2 420 Trnje-(Voglež) Z NH 143  

549. 528250 528251 C R3 670 Križ-Lupšina C 024350 2.014  

550. 528250 528252 O 528251 Zavišek Anton-Zavišek Z HŠ 37 276  

551. 528250 528253 O 528251 Karničnik-Der. Z HŠ 39 263  

552. 528250 528254 C 024350 Najger-Žnidarič Z HŠ 30 426  

553. 528260 528261 O 528251 Lupšina-VH Z HŠ 20 317  

554. 528290 528291 C 528250 JP 528250-Kostevc Z HŠ 3 425  

555. 528310 528311 C R3 670 Božiček-Bohor Z HŠ 23 170  

556. 528320 528321 C 024360 Blažinč-Pavlin Z HŠ 12 747  

557. 528320 528322 C 024360 Gregl-Blažinč Z HŠ 16 117  

558. 528330 528331 C 024360 Polak-Šepetavc Justa Z HŠ 46 263  

559. 528340 528341 C R3 670 Koler-Dernikovič C 528330 1.352  

560. 528340 528342 O 528341 Kostevc-Brkovič Z HŠ 83 114  

561. 528340 528343 C 318080 Pajtler-Rajterič C 024360 260  

562. 528360 528361 C 528340 Drnikovič-Ulčnik C 528340 811  

563. 528370 528371 C 024360 Kastner C 318080 290  

564. 528430 528431 C 024360 Brglez-Kostevc C 528290 650  

565. 528450 528451 C 528460 Križ-Šepetavc Z HŠ 4 195  

566. 528460 528461 C 024350 Prekožnica-Jazbec-Orešje C 024360 1.730  

567. 528490 528491 C 024360 Šola-Rajterič Z HŠ 58 53  

568. 528510 528511 C 527310 Kajsov hram Z HŠ 94 722  

569. 528520 528521 C 527500 Strmecki (Krošel) Z HŠ 59 186  

570. 528560 528561 C 024590 Sp. Podgorje-Pišece C 024530 1.764  

571. 528560 528562 C R3 677 Podgorje-Sp.Podgorje O 528561 2.449  

572. 528570 528571 C 027110 Župančičeva ulica O 528572 327  

573. 528570 528572 C 027160 Orehova aleja Z HŠ 2 152  

574. 528580 528581 C 027130 Marof I C 027130 286  

575. 528580 528582 O 528581 Marof II Z HŠ 8 60  

576. 528580 528583 O 528581 Marof III Z HŠ 20 69  
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577. 528590 528591 C 026040 Razlagova ulica C 027110 100  

578. 528590 528592 C 027110 del Aškerčeve ulice Z HŠ 7 140  

579. 528600 528601 C 027140 Stiplovškova ulica I Z HŠ 10a 90  

580. 528600 528602 C 027140 Stiplovškova ulica II Z HŠ 20 320  

581. 528610 528611 C 027090 Lamutova ulica C R1 219 364  

582. 528610 528612 C 026080 Slomškova ulica Z HŠ 2 210  

583. 528620 528621 C 026080 del Kreg. u.(do kont.) Z HŠ 3 205  

584. 528620 528622 O 528621 Kosovelova ulica Z HŠ 8 86  

585. 528620 528623 O 528621 Gradnikova ulica Z HŠ 8 92  

586. 528620 528624 O 528621 Bevkova ulica Z HŠ 7 88  

587. 528620 528625 C 026080 Kregarjeva-Bukovinski Z HŠ 22a 48  

588. 528620 528626 O 528621 Kosovelova I Z NH 82  

589. 528630 528631 C 026080 Bettetova ulica Z HŠ 5 76  

590. 528630 528632 C 026080 Meškova ulica Z HŠ 4 69  

591. 528640 528641 C 026080 del Kocbekove ulice Z HŠ 41 90  

592. 528640 528642 C 026080 del Murnove-Bohoričeva Z HŠ 5 220  

593. 528650 528651 O 528653 Mencingerjeva ulica I Z HŠ 8 61  

594. 528650 528652 O 528653 Mancingerjeva ulica II Z HŠ 10 38  

595. 528650 528653 C 027090 Samova ulica C 027100 155  

596. 528650 528654 C 027100 Ipavčeva ulica Z HŠ 11 157  

597. 528660 528661 C R1 219 Ob potoku I Z HŠ 19 278  

598. 528660 528662 O 528661 Ob potoku II Z HŠ 5 92  

599. 528670 528671 C 027110 Ulica I. Gregorčiča O 528672 170  

600. 528670 528672 O 528671 Kopitarjeva cesta C 027160 149  

601. 528680 528681 C 026010 Ulica Stare pravde C 026010 517  

602. 528690 528691 C 027080 Vodnikova ulica C 528700 199  

603. 528700 528701 C 026010 Levstikova ulica C 027080 357  

604. 528700 528702 C 026100 Križičnikova ulica O 528701 185  

605. 528700 528703 O 528702 Pod obzidjem C 027080 69  

606. 528710 528711 C 026040 Kettejeva ulica C 027080 158  

607. 528720 528721 C 026090 Opekarska ulica Z HŠ 21 272  

608. 528720 528722 C R1 220 mimo policijske postaje C 027070 92  

609. 528730 528731 C 027060 Zidarska pot Z HŠ 2b 94  

610. 528730 528732 C 026050 Kozjanskih b. (Hofer) C 027050 232  

611. 528740 528741 C 026010 Pot do D. doma in Knj. Z HŠ 12b 161  

612. 528760 528761 C 026010 Nad Vrbino Z HŠ 11 108  

613. 528770 528771 C 027040 Kajuhova ulica C 027050 192  

614. 528780 528781 C 026060 Trubarjeva ulica C 027050 181  

615. 528780 528782 O 528781 Linhartova ulica I Z HŠ 11 66  

616. 528780 528783 O 528781 Linhartova ulica II Z HŠ 2 82  

617. 528790 528791 C 026060 Šubičeva ulica Z HŠ 8 106  

618. 528790 528792 C 026060 Cvetlična-ulica Z HŠ 10 124  

619. 528790 528793 C 026060 U.Kozjanskih borcev Z HŠ 26 68  

620. 528800 528801 C 027030 C. bratov Gerjevič I Z HŠ 12 121  

621. 528800 528802 O 528801 C. bratov Gerjevič II Z HŠ 1a 62  

622. 528810 528811 C 026010 Orliška ulica Z HŠ 1 82  

623. 528820 528821 C R1 220 Vegova ulica C 026010 293  

624. 528830 528831 C 026020 Usnjarska pot C 026030 112  

625. 528830 528832 C 026030 Dom upokojencev Z Dom u. 73  
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626. 528830 528833 C 026030 odcep Prešernove ceste Z HŠ 15b 66  
627. 528840 528841 C 027010 Čopova ulica O 528842 103  
628. 528840 528842 C 027020 Kogojeva ulica O 528841 112  
629. 528840 528843 O 528842 odcep Kogojeve ulice Z HŠ 7 79  
630. 528850 528851 C 026070 na br.+del Val. u. C 027010 232  
631. 528860 528861 C R1 220 Tovarniška cesta C 024650 341  
632. 528870 528871 C R1 220 Pr.pot+U.El. Zorko C 026070 564  
633. 528880 528881 C R1 220 Pešpot C 027010 735  
634. 528880 528882 C R1 220 odcep TPV Z TPV 100  
635. 528880 528883 O 528881 Erjavčeva ulica Z HŠ 7 76  
636. 528880 528884 O 528881 Stritarjeva ulica Z HŠ 5 68  
637. 528890 528891 C 026070 Vrbinska pot C 527000 276  
638. 528900 528901 C 026070 pot do ŽITA Brežice Z HŠ 38 69  
639. 528910 528911 C R1 220 pot do VINA Brežice Z VINO 74  
640. 528920 528921 C 026070 odcep Lenartove poti Z VINO 72  
641. 528930 528931 C R1 220 Trg Vstaje(žel postaja) C R1 220 126  
642. 528940 528941 C 027130 Okoli PTC-Borštnikova ulica Z HŠ 15 186  
643. 528950 528951 C 024100 Mrzlava vas-Žejno C 024120 1.753  
644. 529000 529001 C 026300 odcep Selske ceste I C 026300 184  
645. 529000 529002 O 529001 odcep Selske ceste II Z HŠ 47 138  
646. 529010 529011 C 027550 Dobova-Gaberje C 024280 525  
647. 529020 529021 C 027560 odcep Gabrske poti I Z HŠ 58 101  
648. 529020 529022 C 027560 odcep Gabrske poti Z HŠ 52 97  
649. 529020 529023 O 529011 Kopinč-Kočnar C 027560 124  
650. 529030 529031 C 027550 del Cvetne ulice C 024270 288  
651. 529040 529041 O 027512 Dobova-pokopališče(P) O 027511 206  
652. 529050 529051 C R2 420 pot do sklad. POSAVJA Z HŠ 50 64  
653. 529060 529061 C 026300 odcep Selske ceste III Z HŠ 9 58  
654. 529070 529071 C R2 420 Ulica bratov Gerjevič Z HŠ 27 74  
655. 529080 529081 C 027530 Bohoričeva ulica C 027520 106  
656. 529090 529091 C 027520 Prečna pot C 027530 123  
657. 529090 529092 O 529091 odcep Prečne poti I Z HŠ 6 50  
658. 529090 529093 O 529091 odcep Prečne poti II Z HŠ 5 43  
659. 529100 529101 C 024260 Mladinska ulica Z HŠ 14 186  
660. 529100 529102 C 026300 Ulica Maistrovih borcev O 529101 105  
661. 529100 529103 O 529101 odcep Ul. Maistrovih b. Z HŠ 9 39  
662. 529110 529111 C 024130 Čatež-pokopališče Z HŠ 14 131  
663. 529130 529131 C 024140 A.postaja-Čatež C R1 219 72  
664. 529140 529141 C 024640 Čarni-Kržan Z HŠ 27 119  
665. 529150 529151 C 024710 Čistilna naprava Z Č.N. 519  
666. 529160 529161 C 024380 Drameljšek-Zg.Podgorje Z HŠ 55 1.018  
667. 529170 529171 C 191280 Križe (Sikošek) Z HŠ 41 126  
668. 529180 529181 C 024450 Kriške gorice-Bračun, Omerzel Z HŠ 12d 145  
669. 529190 529191 C 024320 Vrhje (Vogrinc) Z HŠ 43 210  
670. 529200 529201 C 024130 del Zagrebške ceste Z HŠ 43 132  
671. 529210 529211 C 026400 odcep Rimske ceste C 027710 58  
672. 529220 529221 C 027710 Šentvidska pot Z HŠ 25 210  
673. 529240 529241 O 524762 odcep Čateške ulice Z HŠ 32 179  
674. 529250 529251 C 024180 Velika Dolina-center I O 024192 267  
675. 529250 529252 C 024180 Velika Dolina-center II C 024180 207  
676. 529250 529253 O 529251 Velika dolina-Pečinice O 024193 476  
677. 529290 529291 C 024280 Pistače-Lovski dom Z HŠ 122 936  
678. 529300 529301 C R1 220 odsek c. bratov Cerjak Z HŠ 56 53  
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679. 529320 529321 C R2 420 Mostec-vas I C 024310 191  
680. 529320 529322 C 024310 Mostec-vas II Z HŠ 43 188  
681. 529350 529351 C 528950 Mrzlava vas-vas C 528950 309  
682. 529360 529361 C R2 420 Trnje-(Laguna Tours) Z HŠ 6 229  
683. 529370 529371 C 024660 Brezina(mars)-Žel.proga Z žel.p. 206  
684. 529380 529381 C 024230 Rigonce (Vučajnk) Z HŠ 14 97  
685. 529380 529382 C 024230 Černelič-Boštjančič Z HŠ 19 65  
686. 529410 529411 C 024000 Jesenice (Bukovinski) Z HŠ 9f 59  
687. 529420 529421 C 024260 Ivša-meja RH Z Sotla 349  
688. 529430 529431 C 024010 Cerklje-vas-vojašnica Z vojašn 191  
689. 529440 529441 C R2 420 Mostec-reka Sava(brod) Z brod 238  
690. 529450 529451 C 024560 Rihel-Lapuh Z NH 95  
691. 529460 529461 C 024590 Križ-Travnikar Z NH 206  
692. 529470 529471 C 024180 Ponikve-Subanov mlin C 024100 7.853  
693. 529480 529481 C R3 677 Pišece- roj.hiša M.P. Z HŠ 6 801  
694. 529480 529482 O 529481 Ilič-Silnica Z HŠ 3e 247  
695. 529480 529483 O 529481 Pleteršnik-Dirnbek Z HŠ 19 164  
696. 693430 693431 C 024070 Gadova Peč-Premagovci Z HŠ 3 529 1.749 Krško [529-2278]
697. 693610 693611 C 024060 Bušeča vas-Znanovce C 191200 1.272 404 Krško [1272-1676]

(2) Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Brežice znaša 
338.751 m (338,751 km).

(3) Skupna dolžina kategoriziranih občinskih cest v Občini 
Brežice znaša 624.898 m (624,898 km).

7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlo-

kom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za 
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) 
pridobljeno soglasje Direkcije RS za ceste št. 37162-3/2012-
185(507) z dne 22. 6. 2012.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice (Uradni list RS, 
št. 5/99).

9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 343-151/03
Brežice, dne 24. septembra 2012

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

2937. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskih javnih cestah ter drugih javnih 
površinah v Občini Brežice

Na podlagi 16. in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list 
RS, št. 109/10 in 48/12), 149. člena Zakona o varstvu oko-
lja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 
– ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), 6. člena Zakona o 

pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12), 
21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 
in 51/10), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN in 57/11), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni 
list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena Od-
loka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni 
list RS, št. 32/08, 99/08, 87/11, 104/11 in 36/12) ter 19. člena 
Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je 
Občinski svet Občine Brežice na 17. redni seji dne 24. 9. 
2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskih javnih cestah ter drugih javnih 
površinah v Občini Brežice

1. člen
V Odloku o občinskih javnih cestah ter drugih javnih 

površinah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 1/09) se črtata 
18. in 19. člen.

2. člen
V prvem odstavku 20. člena se besedilo »zakona o javnih 

cestah« nadomesti z besedilom »zakona, ki ureja ceste in«.

3. člen
Črta se 21. člen.

4. člen
Peta alineja tretjega odstavka 25. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»– izdajanje projektnih pogojev, dovoljenj, mnenj in so-

glasij, določenih v predpisih o graditvi objektov, varstvu okolja 
in cestah ter tem odloku, razen soglasij za avtobusna postaja-
lišča ter dovoljenj iz 38. člena, pete alineje tretjega odstavka 
40. člena, tretjega odstavka 44. člena in 57. člena tega odloka 
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in v primerih, ko je izvajalec za ceste stranka v postopku ali 
njen podizvajalec.«

5. člen
Drugi odstavek 37. člena se spremeni tako, da glasi:
»Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter posta-

vljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem 
pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem.«

V četrtem odstavku 37. člena se vejica nadomesti s piko, 
besedilo »določenih z 19. členom tega odloka« pa se črta.

Peti odstavek 37. člena se spremeni tako, da glasi:
»Varovalni pas občinskih cest se meri od zunanjega roba 

cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitve-
nih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov 
objekta na zemljišče ter znaša:

– pri lokalnih cestah 10 metrov,
– pri javnih poteh 5 metrov,
– pri občinskih kolesarskih poteh in nekategoriziranih 

cestah 2 metra.«

6. člen
39. člen se spremeni tako, da glasi:
»(1) Vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodarski 

javni infrastrukturi na občinskih javnih cestah se lahko opravlja-
jo le s soglasjem pristojnega organa.

(2) V soglasju za izvajanje del iz prvega odstavka tega 
člena se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh 
del.

(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, 
če je s poškodbami objektov in naprav gospodarske javne in-
frastrukture, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogrožen 
varen promet oziroma življenje in zdravje ljudi in živali ali bi lah-
ko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec gospodarske 
javne infrastrukture mora takoj odstraniti neposredno nevarnost 
in o tem brez odlašanja po elektronski poti obvestiti izvajalca 
rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec gospodarske javne 
infrastrukture mora takoj odpraviti poškodbe na njej, vzposta-
viti cesto v prvotno stanje in o končanih delih po elektronski 
poti obvestiti pristojni organ in izvajalca rednega vzdrževanja 
občinske ceste.

(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka omejiti 
uporaba občinske ceste, mora upravljavec gospodarske javne 
infrastrukture, vgrajene v občinsko cesto, o omejitvi uporabe 
občinske ceste in o njenem prenehanju po elektronski poti 
obvestiti pristojno policijsko upravo, prekrškovni organ, pristoj-
ni inšpekcijski organ za ceste, prometno-informacijski center, 
izvajalca rednega vzdrževanja občinske ceste in javnost na 
krajevno običajen način.«

7. člen
Črta se 43. člen.

8. člen
Črtajo se 45. do vključno 52. člen.

9. člen
Črta se 55. člen.

10. člen
V petem odstavku 57. člena se število 4,5 nadomesti s 

številom 5,5.

11. člen
Črtata se 58. in 59. člen.

12. člen
V prvem odstavku 78. člena se 8. točka spremeni tako, 

da glasi:
»8. izvaja vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospo-

darski javni infrastrukturi brez dovoljenja ali v nasprotju z njim 
(prvi in drugi odstavek 39. člena),«

Črtajo se 9., 12., 14., 15., 16., 17., 18.,19. in 20. točka 
prvega odstavka 78. člena.

V 21. točki prvega odstavka 78. člena se črta besedilo 
»in 58. člena«.

13. člen
Črtajo se 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. točka prvega 

odstavka 79. člena.

14. člen
Črtata se 1. in 2. točka prvega odstavka 80. člena.

15. člen
V drugem odstavku 89. člena se druga alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– predložiti bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice 

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od letne 
vrednosti pogodbe, ki mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi 
poziv, za celotno dobo pogodbenega razmerja, ki se lahko 
obnavlja letno (revolving), pri čemer mora koncesionar novo 
garancijo predložiti najkasneje 30 dni pred iztekom stare, sicer 
lahko koncedent vnovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti, s katero razpolaga.«

16. člen
98. člen se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Strokovno komisijo za podajo mnenj o vzpostavitvi av-

tobusnega postajališča na vozišču imenuje župan. Komisijo 
sestavljajo predstavnik občine, policije, predstavnik prekrškov-
nega organa, v primeru javne poti pa tudi predstavnik krajevne 
skupnosti.«

17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

neprometnih znakih, panojih in transparentih v Občini Brežice 
(Uradni list RS, št. 56/93).

18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 371-0057/2012
Brežice, dne 24. septembra 2012

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

2938. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – 
popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 57/09 Skl. US: 
U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 
Odl. US: U-I-165/09-34 in 57/12), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 19. člena 
Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je 
Občinski svet Občine Brežice na 17. seji dne 24. 9. 2012 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
Ukine se javno dobro na parc. št. 3027/9, 3671/1, 3672/5, 

4062/2, 4113/2, 4114/2, 4134/2, 4151/4 in 4175/2, vse v k.o. 
1302 – Cerklje.
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2.
Ukine se javno dobro na parc. št. 1303/3 in 1303/4, obe v 

k.o. 1293 – Veliki Obrež.

3.
Ukine se javno dobro na parc. št. 964/2, v k.o. 1265 – 

Volčje.

4.
Ukine se javno dobro na parc. št. 536/0 in 537/0, obe v 

k.o. 1263 – Oklukova gora.

5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Brežice, dne 26. septembra 2012

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

ČRENŠOVCI

2939. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine 
Črenšovci v volilno telo za volitve člana 
državnega sveta in za določitev kandidata 
za člana državnega sveta

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu 
(Uradni list RS, štev. 100/05 – UPB 1) ter 13. člena Statuta 
Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet 
Občine Črenšovci na 14. seji dne 27. 9. 2012 sprejel

P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov Občine Črenšovci  

v volilno telo za volitve člana državnega sveta in 
za določitev kandidata za člana državnega sveta

1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitev predstavnikov 

Občine Črenšovci v volilno telo 11. volilne enote za izvolitev 
člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za 
člana državnega sveta.

2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem 

svetu izvoli Občinski svet Občine Črenšovci v volilno telo za 
volitve člana državnega sveta enega predstavnika (v nada-
ljevanju: elektorja) in lahko določi enega kandidata za člana 
državnega sveta.

3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje in 

izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega 
sveta in določitev kandidata.

4. člen
Kandidata za elektorja lahko predlaga vsak član občinske-

ga sveta. Vsak predlagatelj lahko predlaga enega kandidata. 
Predlog mora vsebovati: ime in priimek in naslov predlagatelja 
ter ime in priimek, rojstne podatke in naslov stalnega prebivališča 
kandidata. Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata.

5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega 

kandidata za člana državnega sveta. Predlog mora vsebovati: 

ime in priimek in naslov predlagatelja ter ime in priimek, rojstne 
podatke in naslov stalnega prebivališča kandidata. Predlogu 
mora biti predloženo tudi soglasje kandidata.

6. člen
Predloge z osebnimi podatki in pisna soglasja za elektorje 

oziroma za člane državnega sveta morajo predlagatelji vložiti 
pri komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri 
Občinskem svetu Občine Črenšovci, najpozneje do 8. oktobra 
2012.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vr-
stnem redu, posebej za elektorja in posebej za člana držav-
nega sveta, z označbo predlagatelja, in ga pošlje županu 
najpozneje do 11. oktobra 2012.

7. člen
Občinski svet na svoji seji s tajnim glasovanjem na pod-

lagi določil poslovnika o delu občinskega sveta voli elektorje 
oziroma določi kandidata za člana državnega sveta.

Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem redu 
njihovih priimkov.

Voli se enega elektorja. Vsak član občinskega sveta lahko 
glasuje največ za enega kandidata.

Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ veljavnih glasov.
Določi se en kandidat za člana državnega sveta. Vsak 

član občinskega sveta lahko glasuje največ za enega kandida-
ta, in sicer tako, da obkroži zaporedno številko pred njegovim 
priimkom. Določen je kandidat, ki je prejel največ veljavnih 
glasov.

8. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorja 

oziroma za kandidata za člana državnega sveta pri glasovanju 
prejela enako število glasov, se opravi drugi krog glasovanja, 
kjer je izvoljen kandidat, ki je dobil več glasov. V primeru, da 
sta tudi pri tem glasovanju dva ali več kandidatov prejela enako 
število glasov, odloči o izvolitvi žreb, ki se opravi takoj na seji 
občinskega sveta.

Žreb se izvede tako, da se v ovojnice vstavijo lističi s 
številkami od 1 do največ toliko, kolikor je kandidatov z enakim 
številom glasov.

Vsak od kandidatov izvleče eno ovojnico in pokaže izvle-
čeno številko. Če kandidat ni prisoten na seji občinskega sveta, 
zanj ovojnico izvleče član OS, ki ga je predlagal.

Izvoljen je tisti kandidat, ki izvleče številko 1. Žrebanje se 
izvede po abecednem vrstnem redu kandidatov.

9. člen
Kandidat za elektorja ali kandidata za člana državnega 

sveta ne more biti član komisije za izvolitev elektorjev oziroma 
za določitev kandidata za člana državnega sveta.

10. člen
Če je za kandidata za člana državnega sveta določen 

župan, se za predstavnika kandidature določi podžupan.

11. člen
Župan mora najpozneje v roku 30 dni pred dnem glaso-

vanja predložiti pristojni volilni komisiji volilne enote izvoljenega 
elektorja in kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s 
potrebnimi prilogami.

12. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih 

sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov 
občinskega sveta.

13. člen
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije. Z dnem veljavnosti prenehajo 
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veljati pravila, ki jih je Občinski svet Občine Črenšovci sprejel 
na seji dne 18. 10. 2007.

Št. 0320-14/2012-101
Črenšovci, dne 27. septembra 2012

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

ČRNOMELJ

2940. Odlok o občinskih cestah v Občini Črnomelj

Na podlagi 95. člena Zakona o cestah ZCes-1 (Uradni list 
RS, št. 109/10 in 48/12), 16. člena Statuta Občine Črnomelj 
(Uradni list RS, št. 83/11) in 29. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) 
je Občinski svet Občine Črnomelj na 15. redni seji dne 27. 9. 
2012 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah v Občini Črnomelj

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)

Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod 
pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, 
ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, 
predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in ta odlok.

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
1. občinske ceste na območju Občine Črnomelj (v nada-

ljevanju: »občina«) in postopek kategorizacije občinskih cest;
2. upravljanje in graditev ter vzdrževanje in varstvo občin-

skih cest in prometa na njih;
3. način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne 

gospodarske javne službe oziroma ureditev lokalnih gospodar-
skih javnih služb »vzdrževanje občinskih cest«;

4. inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami ter 
sankcioniranje kršitev tega odloka.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinska cesta je javna cesta, ki jo občina, v skladu z 
Uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno 
cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na 
način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi.

4. člen
(kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, 
javne poti in javne poti za kolesarje.

(2) Lokalne ceste v občini v naseljih z uvedenim uličnim 
sistemom se v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest 
razvrstijo v dve podkategoriji: zbirne mestne ceste ali zbirne 
krajevne ceste (LZ) in mestne ceste ali krajevne ceste (LK).

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet 
Občine Črnomelj (v nadaljevanju: »Občinski svet«) na predlog 
župana.

(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za 
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za katego-
rizacijo javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadome-
ščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne povr-
šine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.

(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko pre-
dlaga občinska uprava, krajevne skupnosti in zainteresirane 
pravne in fizične osebe. Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu 
z merili za kategorizacijo javnih cest.

(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne 
ceste odloči Občinski svet na predlog župana.

(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike 
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima 
kategorijo, določeno v tem sklepu.

(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se pravilo-
ma opravijo enkrat letno oziroma po potrebi in se upoštevajo v 
planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

(1) Novogradnje občinskih cest ter kategorija novozgraje-
nih in rekonstruiranih cest se na podlagi zasnove gospodarske 
javne infrastrukture določijo v prostorskih načrtih občine.

(2) Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s 
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekon-
struirana cesta.

8. člen
(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se 
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za 
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu 
ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.

(3) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali 
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste 
odloči Občinski svet na predlog župana.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni 

promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te 
ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.

(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občin-
ske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih 
pet let, če se za njen prenos opravi brezplačno in če je vpisana 
v zemljiško knjigo.

(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos goz-
dnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o goz-
dovih.

(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste 
odloči Občinski svet na predlog župana, njena kategorizacija 
pa se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.

10. člen
(planinske, turistične in druge poti)

(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdo-
vih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih 
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cestah in ki so namenjene dostopu in ogledu naravnih, kulturnih 
in drugih spomenikov ali znamenitosti, dostopu do kmetijskih 
površin in drugih površin oziroma nepremičnin, niso javne poti 
ali javne površine po tem odloku.

(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu 
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, 
za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec 
zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za 
uporabnike, katerim je namenjena.

(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega 
odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled narav-
nih, kulturnih in drugih spomenikov in znamenitosti, lahko pa 
tudi drugih virov.

(4) Gozdna cesta je grajena gozdna prometnica, ki je 
namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom, je nekatego-
rizirana v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, omogoča 
racionalen prevoz gozdnih lesnih sortimentov in je vodena v 
evidencah gozdnih cest.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro lokalnega pome-
na, upravlja občinska uprava.

12. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

Na podlagi zasnove gospodarske javne infrastrukture se 
izdela načrt razvojnih programov za ceste, na podlagi katego-
rizacije cest pa se izdela letni plan vzdrževanja občinskih cest. 
V proračunu občine se zagotovi ustrezna višina sredstev za 
investicije in vzdrževanje občinskih cest in del sredstev za finan-
ciranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno 
opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na 
občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih 
nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje 
nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih 
ukrepov, ki jih je odredil pristojni inšpektor, niso pa sestavni del 
rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.

13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

(1) Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest 
opravlja občinska uprava. Te obsegajo zlasti:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in 
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov razvojnih na-
črtov cest in letnih planov vzdrževanja;

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje investicijskih del na 

občinskih cestah;
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrže-

vanja občinskih cest;
– naloge v zvezi z investicijami občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah ter za-

gotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe 
občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in 
obdelave zbranih podatkov;

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in 
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in/ali 
prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo skozi občino;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in 
prometa na njih;

– izdajanje projektnih pogojev, dovoljenj in soglasij, do-
ločenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje 
prometa na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z 
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri 
pripravi in uresničevanju ter programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in 
drugimi predpisi.

(2) Za vse naloge iz prvega odstavka tega člena, razen 
za upravne naloge (izdaja projektnih pogojev, dovoljenj in 
soglasij), lahko župan občine pooblasti drugo osebo javnega 
ali zasebnega prava, ki naloge opravlja v imenu in za račun 
občine.

(3) Občinska uprava lahko zahteva pridobitev mnenja 
rednega vzdrževalca v postopku izdaje soglasja ali dovoljenja.

14. člen
(financiranje občinskih cest)

(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se 
zagotavljajo v proračunu občine.

(2) Občinski svet občine lahko predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da predpiše posebno povračilo za uporabo občinske 
ceste in objektov na njej, ki poteka po območju s statusom za-
varovanega naravnega bogastva, in določi prometno ureditev 
in nivo njenega vzdrževanja. Če je za vzdrževanje te ceste 
dana koncesija, se z zbranimi sredstvi povračila krijejo stroški 
njenega vzdrževanja.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi 
predpisanega varovanja okolja, cenejša na sosednjem zemlji-
šču ali objektu kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se 
lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med lastnikom 
zemljišča in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna 
služnost za takšno izvedbo.

16. člen
(projektiranje občinskih cest)

V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo 
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske 
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov 
do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj 
vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge 
prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih de-
javnosti, za gradnjo objektov, za vzdrževanje cest in za nadzor 
cestnega prometa.

17. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste do-
loči gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč občinska uprava 
ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.

18. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi 
graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del 
ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim 
zahtevam predpisov. Stroške prestavitve občinske ceste krije 
investitor objekta ali naprave, vključno z izdelavo projektne 
dokumentacije, pridobivanjem projektnih pogojev, soglasij in 
dovoljenj ter gradbenim nadzorom.

(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva po-
vrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so 
nastali zaradi zahteve občinske uprave za boljše elemente 
nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih 
po prejšnjem odstavku.
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19. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske 
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, 
naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora 
tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opra-
viti na območju ceste.

(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje in rekonstrukcije 
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgovor-
na občinska uprava.

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objek-
tov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije 
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav 
in napeljav.

20. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občinska uprava mora o gradnji ali rekonstrukciji ob-

činske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih 
objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 30 dni pred 
pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma 
rekonstrukcijo ceste.

(2) Občinska uprava mora dati investitorju oziroma upra-
vljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago 
načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje 
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem tele-
su, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in 
naprave v občinski cesti.

21. člen
(graditev občinskih cest)

(1) Občinske ceste se gradijo na podlagi sprejetega prora-
čuna občine. Postopek graditve ceste in objektov na njej mora 
potekati po predpisih, ki urejajo graditev objektov in posege v 
prostor. Izvajalca gradnje nove občinske ceste ali obnovitvenih 
del se izbere na podlagi postopka, ki ga predpisujejo predpisi 
o javnem naročanju.

(2) Novozgrajena občinska cesta postane javno dobro 
lokalnega pomena in v lasti občine.

(3) Uvrstitev novozgrajene ceste v občinsko cesto in kate-
gorizacija se opravi po določbah drugega poglavja tega odloka.

(4) V primeru gradnje nove občinske ceste ali njene 
obnove lahko župan pooblasti krajevno skupnost za izvedbo 
posameznih postopkov pri gradnji ali obnovi.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

22. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obna-
vljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezova-
nje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, 
ki urejajo javne ceste in določbe 25. člena tega odloka omogo-
čajo varno odvijanje prometa.

(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot 
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 25. člena 
tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izva-
janje ukrepov iz prvega odstavka 25. člena tega odloka je 
odgovorna pristojna občinska uprava.

23. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

(1) Redno vzdrževanje javnih cest je obvezna gospodar-
ska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje 
javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih 
cest, vključno z odvozom in hranjenjem zapuščenih vozil, nad-

zor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev 
prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.

(2) Vrsta, način in izvedbe vzdrževalnih del na občinskih 
javnih cestah ter nivo rednega vzdrževanja občinskih cest je 
določeno s predpisom ministra pristojnega za promet na pod-
lagi česar redni vzdrževalec pripravi letni izvedbeni program.

(3) Vzdrževanje občinskih cest se praviloma loči na:
– občinske ceste v območju mesta Črnomelj,
– lokalne ceste (LC) in
– javne poti izven območja mesta Črnomelj.
(4) Redno vzdrževanje občinskih cest na območju mesta 

Črnomelj se zagotavlja v skladu z Odlokom o gospodarskih jav-
nih službah v Občini Črnomelj po Javnem podjetju Komunala 
Črnomelj, na ostalih cestah na območju Občine Črnomelj pa 
se redno vzdrževanje zagotavlja v okviru režijskega obrata v 
sestavi občinske uprave.

(5) Sredstva za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih 
javnih cest v potrebni višini se zagotavljajo v proračunu Občine 
Črnomelj. Na podlagi zagotovljenih sredstev v proračunu se z 
izvajalcem rednega vzdrževanja sklene pogodba.

24. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi 
cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestne-
ga sveta občinske ceste skrbi skladno z določili tega odloka 
občinska uprava.

25. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Občinska uprava lahko zaradi zapore občinske ceste 
preusmeri promet na državno cesto ali na nekategorizirano 
cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

(2) O preusmeritvi prometa z občinske ceste na državno 
cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, 
se mora občinska uprava predhodno uskladiti z Direkcijo Re-
publike Slovenije za ceste (DRSC).

(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na neka-
tegorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora 
občinska uprava predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste 
ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med 
preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano 
cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg 
vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za 
prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predla-
gatelj preusmeritve prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

26. člen
(omejitev uporabe občinske ceste)

(1) Če je občinska cesta v takem stanju,
1. da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet 

posameznih vrst vozil,
2. da bi promet posameznih vrst vozil povzročil pospeše-

no propadanje te ceste
ali
3. če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na 

zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. posebne 
razmere zaradi snega, poledice, odjuge, zemeljskega plazu, 
močnega vetra, burje, nenadne poškodbe ceste ali ovire na 
cesti in podobno),

lahko župan s sklepom začasno, najdalj za čas enega leta, 
prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej 
cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno 
obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen 
ukrep. Začasno prometno signalizacijo določi občinska uprava.
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(2) Župan mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz 
prve ali druge alineje prejšnjega odstavka, obvestiti policijo, ob-
činskega inšpektorja za ceste ter sredstva javnega obveščanja 
najmanj sedem dni pred njihovo označitvijo, slednji pa morajo 
javnost obvestiti najmanj tri dni pred izvedbo ukrepa.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prve-
ga odstavka tega člena, lahko največ za obdobje 7 dni izvedeta 
tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije 
ob naravnih in drugih nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemu-
doma obvestiti policija, občinski inšpektor za ceste in javnost po 
sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja 
ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah mo-
rata o teh ukrepih obvestiti tudi občinsko upravo.

(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz 
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od 
enega leta, se določi v skladu z določbo 33. člena tega odloka.

27. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob 
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh 
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter po-
stavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem 
pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občinske 
uprave.

(3) Občinska uprava izda soglasje iz prejšnjega odstavka, 
če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti 
interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene 
širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja nje-
nega videza.

(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas 
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za 
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej.

(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega 
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok

– pri lokalni cesti 8 m
– pri zbirni mestni cesti 10 m
– pri mestni cesti 8 m
– pri javni poti 5 m
– pri javni poti za kolesarje 2 m.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, 

urejena s podrobnimi prostorskimi načrti Občine Črnomelj.

28. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkona-
petostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodo-
vodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor 
ni občina, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju 
občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na 
način, določenimi s soglasjem občinske uprave.

(2) Občinska uprava lahko zahteva od upravljavca vodov 
in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno za-
radi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ter izvedbe 
ukrepov za zavarovanje te ceste ali javne površine in prometa 
na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav 
krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz 
dovoljenja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.

(3) Občinska uprava lahko odkloni izdajo soglasja iz prve-
ga odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko 
cesto ter promet na njej, bistveno oteževali vzdrževanje ceste 
ali javne površine ter onemogočali morebitno rekonstrukcijo 
te ceste.

29. člen
(dela na občinski cesti)

(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski 
cesti se lahko opravljajo le s soglasjem občinske uprave.

(2) V soglasju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka 
se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, 
če so zaradi poškodb naprav in napeljav vgrajenih v občinsko 
cesto, neposredno ogrožen varen promet oziroma življenja in 
zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. 
Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposre-
dno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja 
ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje odstra-
niti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o 
končnih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.

(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko 
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti pro-
met posameznih vrst vozil ali oseb, mora upravljavec napeljav, 
vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem 
prenehanju takoj obvestiti policijo.

30. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

Prepovedano je trajno ali začasno zasesti občinsko cesto 
ali njen del ter izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti, ki bi 
utegnila poškodovati cesto ali ogrožati, ovirati ali zmanjševati 
varnost prometa na njej. Ob določilih zakona, ki ureja ceste, je 
še prepovedano:

1. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka 
nanjo, če je pristop po priključku možen.

2. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kme-
tijsko orodje in stroje;

3. odlagati v obcestne jarke kamenje, les, zemljo in drug 
material ali predmete, kar bi imelo za posledico oviranje ali 
onemogočanje normalnega odvodnjavanja meteornih voda in 
s tem poškodovanje ceste in ogrožanje prometa;

4. izvajati kakršnakoli dela ali ukrepe, ki bi lahko ali so 
poškodovala cesto ali njen del.

31. člen
(obveznosti lastnikov ob občinski cesti)

(1) Lastniki nepremičnin ali od njih pooblaščeni upravljavci 
objektov ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s 
katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali odteka voda, 
pritrjene snegolove in strešne žlebove. Lastniki morajo z objek-
tov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, 
da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu. Enako morajo 
lastniki oziroma upravljalci objektov preprečiti odpadanje ometa, 
strešne kritine, opeke dimnikov ipd. na občinsko cesto.

(2) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo ob občin-
ski cesti ali pločniku redno porezati veje dreves, žive meje, trte 
ali drugih visokih nasadov ali poljščine, tako, da ne segajo na 
občinsko cesto ali pločnik in ne poslabšujejo ali onemogočajo 
preglednosti ali drugače ovirajo ali ogrožajo promet.

2. Ukrepi za varstvo prometa na cesti

32. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste 
izda občinska uprava. O izdanih dovoljenjih občinska uprava 
obvesti policijo, občinskega inšpektorja in izvajalca rednega 
vzdrževanja občinskih cest ali javnih površin. Dovoljenju za 
zaporo ceste mora biti priložena od občinske uprave potrjena 
prometno-tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve 
v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

(2) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena 
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora 
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih 
se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času 
trajanja njihove izvedbe ter v primeru zapore ceste prometno 
tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času 
delne ali popolne zapore ceste.
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(3) Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni 
čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med 
prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prire-
ditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi 
obremenitvami ceste.

(4) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve pro-
meta zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.

33. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa 
občinska uprava, razen v primerih iz 26. člena tega odloka ozi-
roma v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, dopolnitev 
ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah 
prometa na javnih cestah.

(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, 
ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno 
znamenitost ali turistično pomembnost območja ali naselja in 
podobno (turistična in druga obvestila signalizacija), samo v 
skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zaintere-
sirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in druge 
obvestilne signalizacije odloči občinska uprava s soglasjem. 
Občinska uprava oziroma izvajalec rednega letnega vzdrže-
vanja cest ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev 
signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.

34. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali na-
prav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob 
občinskih cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem 
pasu ceste. Občinska uprava lahko izda soglasje za njihovo 
postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomemb-
na za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna 
signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, 
vzdrževanja in odstranitve.

(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega 
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le 
zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev 
prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje 
za njihovo postavitev izda občinska uprava. V soglasju določi 
pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu 
cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in od-
stranitve teh objektov in naprav.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje 
za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda 
na za to predvidene lokacije le za določen čas (za čas trajanja 
in oglaševanja prireditve, razstave, sejma ipd.) Transparenti 
morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske 
ceste.

35. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah)

(1) Kdor namerava ob občinski cesti opravljati dejavnost 
(gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki neposredno vpli-
va na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vključevanje 
vozil v promet), mora zagotoviti ustrezen priključek oziroma 
pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil, 
če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.

(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor 
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje 
dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje ob-
činske uprave v kolikor se poseg izvaja na nepremičnini v lasti 
občine je potrebno predhodno skleniti tudi ustrezno pogodbo.

36. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku 
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določ-

bah tega odloka izdaja občinska uprava ter zoper soglasje iz 
drugega odstavka 33. člena tega odloka je dovoljena pritožba 
pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je dovoljenje izdal. O 
pritožbi odloči župan.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

37. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Za nadzor nad uresničevanjem določb tega odloka in 
določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo 
za občinske ceste, je pristojna Medobčinska inšpekcija in re-
darstvo v skladu s pooblastili, ki jim jih dajejo veljavni predpisi.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

38. člen
(prekrški)

Z globo 2.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, njihova odgovorna oseba pa z 
globo 500,00 EUR, če:

1. brez soglasja, ali v nasprotju s soglasjem postavi ali 
napelje nadzemne telefonske, telegrafske in druge kabelske 
vode, nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode, 
kanalizacijo, vodovod, toplovod in druge podobne naprave v 
občinski cesti (prvi odstavek 28. člena);

2. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja dru-
ga dela na občinski cesti ali javni prometni površini ali pa oprav-
lja ta dela v nasprotju z dovoljenjem (prvi odstavek 29. člena);

3. pisno ne obvesti izvajalca rednega letnega vzdrževa-
nja cest in občinsko upravo o posegih na občinski cesti, ter 
ne vzpostavi ceste v prvotno stanje (tretji in četrti odstavek 
29. člena);

4. postavi na javnih površinah ob občinski cesti objekte 
in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez pred-
hodne sklenitve pogodbe, brez pridobitve mnenja občinske 
uprave ali če spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost 
brez dovoljenja občinske uprave (35. člen);

5. začasno ali trajno zasede občinsko cesto, njen del ali 
izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in objek-
tih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte 
na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (30. člen);

6. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se 
lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč 
ter snega ali ledu, ki je zdrsnil na pločnik ali občinsko cesto, ne 
prepreči odpadanje ometa, strešne kritine, opeke dimnikov ipd. 
na pločnik ali občinsko cesto, ki ogrožajo varnost udeležencev 
v prometu (prvi odstavek 31. člena);

7. brez dovoljenja postavi tablo, napis in drug objekt ali 
napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob 
občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja 
(34. člen).

39. člen
(prekrški posameznikov)

Z globo 1.000,00 EUR se za prekršek kaznuje posame-
znik, ki stori katero od dejanj iz prejšnjega člena.

40. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

(1) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek izvaja-
lec rednega vzdrževanja občinskih cest:

1. Če teh cest ne vzdržuje redno v skladu z letnim ali 
mesečnim planom.

2. Če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob 
morebitni stavki.



Stran 7576 / Št. 76 / 8. 10. 2012 Uradni list Republike Slovenije

(2) Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prejš-
njega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdr-
ževanja občinskih cest.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen
(način začasnega vzdrževanja občinskih cest)

(1) Ne glede na določilo četrtega odstavka 23. člena tega 
odloka do izbire rednega vzdrževalca, redno vzdrževanje jav-
nih poti izven območja mesta zagotavlja na svojem območju 
Krajevna skupnost.

(2) Krajevnim skupnostim se sredstva za izvajanje redne-
ga vzdrževanja iz prejšnjega odstavka zagotovijo skladno z 
veljavnimi kriteriji za delitev sredstev sprejetim na Občinskem 
svetu.

42. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
občinskih cestah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 60/01) in 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah 
v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 118/07).

43. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 007-34/2012
Črnomelj, dne 27. septembra 2012

Županja
Občine Črnomelj 

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

2941. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za turistično 
območje Podlog

Na podlagi 56.a in 57. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10 – 
ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPDPP-A) ter 7. in 
16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) 
je Občinski svet Občine Črnomelj na 15. redni seji dne 27. 9. 
2012 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za turistično območje 

Podlog

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega 
podrobnega prostorskega načrta

Predvideno turistično območje »Podlog« predstavlja se-
verni rob goste strukture naselja Podlog, saj se na južno stran 
navezuje na vas, oziroma obstoječe območje za stanovanja 
in kmetije, na severu pa meji na odprto krajino oziroma na 
kmetijske površine. Območje je na zahodni strani omejeno 
z dostopno vaško potjo, na vzhodni strani pa z nepozidanimi 
površinami v privatni lasti.

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Čr-
nomelj (Uradni list RS, št. 82/11 in 105/11-TP, v nadaljevanju: 
OPN) je obravnavano območje stavbno zemljišče, opredeljeno 
s podrobno namensko rabo SKs, ki je namenjeno površinam 

kmetij in stanovanjskih hiš z dopolnilnimi in drugimi dovoljeni-
mi dejavnostmi. Poleg bivanja in kmetijstva so dovoljene tudi 
dejavnosti gostinstva in turizma, turizem na kmetiji in podobne 
dejavnosti, pri čemer je površina prostorov za dejavnost ome-
jena na 120 m². Izvedba podrobnega prostorskega načrta po 
OPN v tem naselju ni predvidena.

Interes lastnikov zemljišč je razvijati turistično dejavnost s 
katero se že ukvarjajo. Predvidena je tudi izgradnja manjšega 
kampa, za katerega ima investitor že pridobljeno gradbeno 
dovoljenje. Z razširitvijo turistične ponudbe bodo uredili objekte 
in druge ureditve, ki bodo doprinesle k podobi podeželskega 
naselja in kvaliteti turistične ponudbe kampa. Z variantnimi 
rešitvami se definira potrebne investitorja glede dejavnosti, 
dovoljenih objektov in ureditev ter vrste gradenj. Da bi omogo-
čili izvedbo ureditev in objektov, je potrebno izdelati podrobni 
prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

V postopku priprave OPPN bo spremenjena podrobna 
namenska raba prostora iz površin podeželskega naselja (SK) 
v površine za turizem (BT), kar omogoča Zakon o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B 
(Uradni list RS, št. 57/12) ob izpolnitvi pogojev, ki jih določa-
ta 56.a in 57. člen. Na podlagi prvega odstavka 56.a člena 
ZPNačrt je sprememba dopustna, ker je skladna:

– z izvedbo razvojnega projekta, ki je skladen z Regional-
nim razvojnim programom razvojne regije Jugovzhodna Slove-
nija za obdobje 2007–2013, in sicer s programom 5 – Turizem 
in dediščina, 5.1. Ukrep 1: Izboljšanje dostopnosti do objektov 
in območij naravne in kulturne dediščine, dvig kakovosti turi-
stične infrastrukture in stanja objektov kulturne dediščine, 5.1.1. 
Urejanje kampov ter

– z 41. členom strateškega dela OPN, ki predvideva razvoj 
turističnih, rekreacijskih in prostočasnih dejavnosti kot eno te-
meljnih strateških usmeritev za gospodarski razvoj in dvig bival-
nih kakovosti ter za zagotovitev turistične prepoznavnosti občine.

2. Območje OPPN
Obravnavano območje zajema zemljišča s parc. št. 295/4, 

295/1, 295/3 in 510/1 – del, vse k.o. Golek. Po potrebi in v 
interesu lastnikov zemljišč se zajame še ostale bližnje parcele 
tako, da se s tem omogoči kar najbolj kompleksno in celovito 
ureditev obravnavanega območja. Okvirna velikost območja 
je 2.300 m².

3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Izdelajo se strokovne podlage ob upoštevanju podatkov, 

ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v okviru pro-
storskega informacijskega sistema ter njihovih zahtev in drugih 
podatkov.

4. Roki za pripravo
Priprava OPPN bo potekala po zaporednih fazah in na-

slednjih rokih:

Faza Nosilec Rok/dni

sklep o pripravi Občinski svet 1

objava sklepa v Uradnem listu 
RS občina 10

izdelava osnutka izdelovalec 20

pridobivanje smernic nosilci urejanja 
prostora 30

usklajevanje smernic za načrto-
vanje

izdelovalec, ob-
čina 3

izdelava dopolnjenega osnutka izdelovalec 30

izdelava okoljskega poročila  
(po potrebi) izdelovalec op 30

objava javnega naznanila  
v Uradnem listu RS občina 10

javna razgrnitev  in javna obrav-
nava

občina, izdelo-
valec 30
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Faza Nosilec Rok/dni

zavzemanje stališč do pripomb občina, izdelo-
valec 10

potrditev stališč do pripomb  
in seznanitev javnosti

občinski svet, 
občina 10

priprava predloga izdelovalec 15

pridobivanje mnenj nosilcev ure-
janja prostora

nosilci urejanja 
prostora 30

usklajen predlog izdelovalec 15

sprejem odloka na občinskem 
svetu občinski svet 1(15)

objava odloka v Uradnem listu 
RS občina 10

Okvirni čas za dokončanje celotnega postopka je 9 me-
secev.

5. Navedba nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih 

podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj pomembna 
s področja njihove pristojnosti za potrebe OPPN, so:

– Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje distri-
bucije električne energije;

– JP Komunala Črnomelj – področje vodooskrbe ter od-
vajanja in čiščenja odpadnih vod;

– Telekom Slovenije, PE Novo mesto – področje teleko-
munikacij in zvez;

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re-
ševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana – področje varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami;

– Občina Črnomelj – področje lokalnih cest.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi 

organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave OPPN 
pokazala potreba.

– Krajevna skupnost Dragatuš.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da 

morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni, se jih 
naknadno vključi v postopek.

6. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Stroške financiranja izdelave strokovnega dela in vo-

denja postopka zunanjih izvajalcev se v celoti naložijo po-
budniku.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi se tudi na spletni 
strani Občine Črnomelj ter pošlje Ministrstvu pristojnemu za 
prostor.

Št. 3500-67/2012
Črnomelj, dne 27. septembra 2012

Županja
Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

2942. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – 
ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 Odl. US: U-I-
286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 
– ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12) 
in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) 
je Občinski svet Občine Črnomelj na 15. redni seji dne 27. 9. 
2012 sprejel naslednji

S K L E P
I.

Na nepremičnini, parc. št. 1787/5, k.o. 1548 – Golek, se 
ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, 
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična številka: 5880254.

II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra začne veljati z 

dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 478-55/2011
Črnomelj, dne 27. septembra 2012

Županja
Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

HRPELJE - KOZINA

2943. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine 
Hrpelje - Kozina

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS. št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo. 76/08, 79/09, 
51/10) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list 
RS, št. 29/11) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 12. 
redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel

S P R E M E M B E  
  I N   D O P O L N I T V E   S T A T U T A

Občine Hrpelje - Kozina

1. člen
Spremeni se peti odstavek 11. člena tako, da se spreme-

njen glasi:
»Občinska uprava je enovit organ: Občinska uprava Ob-

čine Hrpelje - Kozina s sedežem v Hrpeljah, Reška cesta 14, 
6240 Kozina.«

2. člen
Spremeni se drugi odstavek 63. člena tako, da se spre-

menjen glasi:
»O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan. 

O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v tem primeru tudi 
odloči v upravni zadevi.«

3. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan 

po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-3/2011-12
Hrpelje, dne 27. septembra 2012

Župan
Občine Hrpelje - Kozina

Zvonko Benčič Midre l.r.

KANAL

2944. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) 
in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, 
št. 41/03, 17/06, in Uradni list RS, št. 70/07, 51/08) je Občinski 
svet Občine Kanal ob Soči na 18. seji dne 27. 9. 2012 sprejel
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S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se 

odvzame nepremičnini parc. št. 3209/2 – dvorišče, v izmeri 
170,00 m2 k.o. 2274 – Anhovo (ID znak 2274-3209/2-0).

2. člen
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa se odvzame status 

grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno 
odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda 
občinska uprava.

Pravnomočna odločba o ukinitvi statusa grajenega javne-
ga dobra lokalnega pomena bo posredovana v zemljiškoknjižno 
izvedbo.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-0006/2012-6
Kanal ob Soči, dne 27. septembra 2012

Župan
Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.

KUZMA

2945. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kuzma 
za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, 
št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (uradno preči-
ščeno besedilo (UPB4) (Uradni list RS, št. 11/11) in 15. člena 
Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07 in 52/10) 
je Občinski svet Občine Kuzma na 1. izredni seji dne 28. 9. 
2012 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kuzma  

za leto 2012

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kuzma za leto 2012 (Urad-

ni list RS, št. 20/12), se spremeni drugi odstavek 2. člena, ki 
se pravilno glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih

Skupina/Podskupina kontov

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.681.798

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.415.670

70 DAVČNI PRIHODKI 1.225.616

700 Davki na dohodek in dobiček 1.066.505

703 Davki na premoženje 126.080

704 Domači davki na blago in storitve 32.531

706 Drugi davki  500

71 NEDAVČNI PRIHODKI 190.054

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 21.410

711 Takse in pristojbine 11.500

712 Denarne kazni 1.400

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

714 Drugi nedavčni prihodki 155.744

72 KAPITALSKI PRIHODKI 35.901

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0

721 Prihodki od prodaje zalog 0

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 35.901

73 PREJETE DONACIJE 2.000

730 Prejete donacije iz domačih virov 2.000

731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 228.227

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 228.227

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.641.296

40 TEKOČI ODHODKI 632.521

400 Plače in izdatki zaposlenim  150.652

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 53.405

402 Izdatki za blago in storitve 400.061

403 Plačila domačih obresti 11.403

409 Rezerve 17.000

41 TEKOČI TRANSFERI 564.500

410 Subvencije

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 368.000

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 159.230

413 Drugi tekoči domači transferi 37.270

414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 416.097

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 416.097

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 28.178

430 Investicijski transferi

431 Invest.transferi fiz.in prav.osebam, 
ki niso pror. upor. 28.178

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ) 40.502

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I.-7102)-(II.-403-404) (SKUPAJ PRIHODKI 
BREZ PRIHODKOV OD OBRESTI MINUS 
SKUPAJ ODHODKI BREZ PLAČIL 
OBRESTI) 50.905

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(70+71) – (40+41) (TEKOČI PRIHODKI 
MINUS TEKOČI ODHODKI IN TEKOČI 
TRANSFERI) 218.648
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽ. 
(750+751+752) 1.500

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 1.500

750 Prejeta vračila danih posojil 1.500

751 Prodaja kapitalskih deležev

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. 
DELEŽEV  (440+441+442)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV

440 Dana posojila

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV 
(IV.-V.) 1.500

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 100.000

50 ZADOLŽEVANJE 100.000

500 Domače zadolževanje 100.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 144.724

55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga 144.724

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (III.+VI.+X) –2.722

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –44.724

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) –40.502

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 2.722

«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 900-0005/2012-2
Kuzma, dne 28. septembra 2012

Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

2946. Pravila za izvolitev predstavnika Občine 
Kuzma v volilno telo za volitve člana 
državnega sveta in za določitev kandidata 
za člana državnega sveta

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu 
(Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve – UPB1) in 15. člena 
Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07 in 52/10) 
je Občinski svet Občine Kuzma na 1. izredni seji dne 28. 9. 
2012 sprejel

P R A V I L A
za izvolitev predstavnika Občine Kuzma  

v volilno telo za volitve člana državnega sveta  
in za določitev kandidata za člana  

državnega sveta

1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnika 

Občine Kuzma v volilno telo 11. volilne enote za izvolitev člana 
državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana 
državnega sveta.

2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem 

svetu, izvoli Občinski svet Občine Kuzma (v nadaljevanju: 
občinski svet) v volilno telo za volitve člana državnega sveta 
enega predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) ter določi enega 
kandidata za člana državnega sveta.

3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov in izvolitev elek-

torja ter določitev kandidata za člana državnega sveta.

4. člen
Kandidate za elektorja lahko predlaga vsak član občin-

skega sveta ali organ politične stranke, ki je zastopana v 
občinskem svetu.

Vsak predlagatelj lahko predlaga največ toliko elektorjev, 
kot se jih voli.

Predlogu morajo predložiti pisno soglasje kandidata za 
elektorja.

5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega 

kandidata za člana državnega sveta.
Predlogu morajo predložiti pisno soglasje kandidata.

6. člen
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorja ozi-

roma za člana državnega sveta morajo predlagatelji vložiti pri 
komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v na-
daljevanju: komisija) najpozneje dva dni pred sejo občinskega 
sveta, na kateri se izvede glasovanje. Predlog mora vsebovati 
osebne podatke kandidatov za elektorja oziroma za kandidata 
za člana državnega sveta.

Komisija sestavi seznam predlaganih kandidatov po abe-
cednem vrstnem redu in ga pošlje županu.

7. člen
Elektorja se voli na seji občinskega sveta, s tajnim gla-

sovanjem.
Glasuje se z glasovnicami.
Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vr-

stnem redu, ki ga je določila komisija.
Voli se en elektor.
Član občinskega sveta glasuje tako, da obkroži zapore-

dno številko pred priimkom in imenom kandidata.
Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.

8. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi na seji 

občinskega sveta s tajnim glasovanjem.
Izvoli se enega kandidata.
Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati na-

pisani po abecednem vrstnem redu, ki ga je določila komisija.
Član občinskega sveta glasuje za posameznega kandida-

ta tako, da obkroži zaporedno številko pred njegovim priimkom 
in imenom.

Izvoljen oziroma določen je kandidat, ki je prejel največje 
število glasov.
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9. člen
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorja 

oziroma za kandidata za člana državnega sveta pri glasovanju 
prejela enako najvišje, oziroma enako najnižje za izvolitev po-
trebno število glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, 
ki se takoj opravi na seji občinskega sveta.

Žreb se izvede v dveh krogih tako, da se v prvem krogu 
izžrebajo zaporedne številke, v drugem krogu pa se izžrebajo 
po vrstnem redu v prvem krogu izžrebanih številk kandidati.

Žreb opravijo predstavniki vlagateljev, v primeru njihove 
odsotnosti pa člani občinskega sveta, ki jih določi predsedujoči 
na seji občinskega sveta.

10. člen
Predstavnik kandidature za člana državnega sveta je 

župan.
Kolikor je za kandidata za elektorja oziroma za člana dr-

žavnega sveta določen župan, se za predstavnika kandidature 
določi podžupan.

Če je za kandidata za elektorja oziroma za člana državnega 
sveta določen podžupan, se za predstavnika kandidature določi 
najstarejši prisotni član občinskega sveta, ki ni na kandidatni listi.

11. člen
Direktor občinske uprave mora najpozneje 30. dan pred 

dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji podatke o 
izvoljenem elektorju in kandidaturo z osebnimi podatki za člana 
državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.

12. člen
Ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, zato jih 

sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov 
občinskega sveta.

13. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji Ob-

činskega sveta Občine Kuzma, objavijo pa se v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 041-1/2007-14
Kuzma, dne 28. septembra 2012

Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

MEŽICA

2947. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev 
in nagradah članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih občinskih organov 
ter o povračilih stroškov

Na podlagi 128. člena Zakona za uravnoteženje javnih 
financ (ZUJF, Uradni list RS, št. 40/12) in 15. člena Statuta Ob-
čine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine 
Mežica na 15. redni seji dne 24. 9. 2012 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah 
članov delovnih teles občinskega sveta  

ter članov drugih občinskih organov  
ter o povračilih stroškov

1. člen
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagra-

dah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih 

občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, 
št. 31/07) se v 7. členu v drugem odstavku »15 %« nadomesti 
s »7,5 %«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2012-1
Mežica, dne 24. septembra 2012

Župan
Občine Mežica

Dušan Krebel l.r.

POLZELA

2948. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 16. člena 
Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) na 13. redni 
seji dne 18. 9. 2012 sprejel naslednji

S K L E P

I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre-

mičnini parc. št. 1015/2 (ID 2575399), v k.o. 993 Založe.

II.
Lastninska pravica na nepremičnini iz 1. točke preneha 

imeti značaj javnega dobra in postane last Občine Polzela, 
Polzela 8, 3313 Polzela, matična št. 1357603.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-6/2012-5
Polzela, dne 18. september 2012

Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

2949. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 16. člena 
Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) na 13. redni 
seji dne 18. 9. 2012 sprejel naslednji

S K L E P

I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepre-

mičnini s parc. št. 628/2 (ID 5941054), v k.o. 982 Podvin.

II.
Lastninska pravica na nepremičnini iz 1. točke preneha 

imeti značaj javnega dobra in postane last Občine Polzela, 
Polzela 8, 3313 Polzela, matična št. 1357603.
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III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-6/2012-6
Polzela, dne 18. septembra 2012

Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

2950. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 
v Vrtcu Polzela, v šolskem letu 2012/2013

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni 
list RS, št. 90/07) in 19. člena Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih 
pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/10) 
je Občinski svet Občine Polzela na 13. redni seji dne 18. 9. 
2012 sprejel

S K L E P
o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v Vrtcu 

Polzela, v šolskem letu 2012/2013

I.
Vrtec Polzela zaradi zagotovitve notranje igralne površine 

(najmanj 3 m2 na otroka), določene v Pravilniku o normativih in 
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ne bi 
mogel sprejeti vseh vpisanih otrok v vrtec. Zato Občina Polzela 
izvaja aktivnosti za pridobitev dodatnih prostorov.

II.
Ker dosledno zagotavljanje notranje igralne površine (naj-

manj 3 m2 na otroka), ne bi omogočilo sprejema vseh vpisanih 
otrok v vrtce, soglašamo z manjšo notranjo igralno površino od 
3 m2 na otroka v enotah vrtca v šolskem letu 2012/2013, in sicer:

– 2,0 m2 notranje igralne površine na otroka v igralnici 8 
in 11,

– 2,1 m2 notranje igralne površine na otroka v igralnici 7 
in 12,

– 2,2 m2 notranje igralne površine na otroka v igralnici 10,
– 2,3 m2 notranje igralne površine na otroka v igralnici 6,
– 2,4 m2 notranje igralne površine na otroka v igralnici 9.

III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

veljati pa začne z dnem soglasja ministra, pristojnega za po-
dročje predšolske vzgoje.

Št. 032-6/2012-8
Polzela, dne 18. septembra 2012

Župan
Občine Polzela
Jože Kužnik l.r.

POSTOJNA

2951. Odlok o spremembah in dopolnitva Odloka 
o proračunu Občine Postojna za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena 

Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta 
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski 
svet Občine Postojna na 11. seji dne 26. 9. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitva Odloka  

o proračunu Občine Postojna za leto 2012

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Postojna za leto 2012 

(Uradni list RS, št. 105/11) se v 2. členu prvi odstavek spremeni 
in se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:

KONTO OPIS Rebalans 
2012

A. BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 16.498.879

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.274.021

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 10.885.217

700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK 8.663.890

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.827.461

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE 373.867

706 DRUGI DAVKI 20.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 3.388.804

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 2.770.515

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 7.000

712 DENARNE KAZNI 153.500

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV 137.789

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 320.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 694.364

720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 548.000

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0

722 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA 
PREMOŽENJA 146.364

73 PREJETE DONACIJE (730+731) 0

730 PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV 0

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.530.494

740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 1.055.377

741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 475.117
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78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE (787) 0

787 PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH 
INSTITUCIJ 0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 16.120.153

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 4.916.361

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 1.083.767

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST 173.322

402 IZDATKI ZA BLAGO IN 
STORITVE 3.484.151

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 165.121

409 SREDSTVA, IZLOČENA 
V REZERVE 10.000

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 5.156.360

410 SUBVENCIJE 284.888

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM 3.001.199

412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZAC. IN USTANOVAM 771.537

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 1.098.736

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 5.911.433

420 NAKUP IN GRADNJA 
OSNOVNIH SREDSTEV 5.911.433

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 136.000

430 INVESTICIJSKI TRANSFER 0

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 115.000

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 21.000

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (SKUPAJ 
PRIHODKI MINUS SKUPAJ 
ODHODKI) 378.726

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

75 
IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751) 0

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 0

44 
V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0

440 DANA POSOJILA 0

441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV. – V.) 0

VII. SKUPNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS 
ODHODKI 
TER SALDO PREJETIH IN DANIH 
POSOJIL (I. + IV.) – (II. + V.) 378.726

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 
VIII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0

55 
IX. ODPLAČILA DOLGA (550) 377.292

550 ODPLAČILA DOMAČEGA 
DOLGA 377.292

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) –377.292

XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) 
= (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.) 1.434

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 9.070

«

2. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 

Občine Postojna za leto 2012 začne veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-251/2012
Postojna, dne 26. septembra 2012

Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

2952. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o urejanju javne razsvetljave na območju 
Občine Postojna

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 in 
57/11), 3., 5. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih služ-
bah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 105/08 in 48/09) ter 
16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in 
53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 11. seji dne 26. 9. 
2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju 
javne razsvetljave na območju Občine Postojna

1. člen
V Odloku o urejanju javne razsvetljave na območju 

Občine Postojna (Uradni list RS, št 10/06; v nadaljnjem 
besedilu: odlok) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, 
da se glasi:

»Občina Postojna zagotavlja javno službo v svojem režij-
skem obratu. Za izvajanje posameznih opravil v okviru svojih 
dejavnosti lahko režijski obrat odda javno naročilo za oddajo 
del zunanjem izvajalcu.«

2. člen
V 6. členu odloka se prvi odstavek spremeni tako, da se 

glasi:
»Izvajalec izvaja javno službo skladno s potrjenim pro-

gramom izvajanja javne službe, ki ga potrdi župan Občine 
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Postojna. Program izvajanja javne službe je osnova za pripravo 
proračuna za naslednje leto.«

Zadnji odstavek se črta.

3. člen
V 8. členu se črta zadnji stavek.

4. člen
Besedilo 15. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni organi, pristojni za izvajanje nadzora tega 

odloka, so občinski inšpektor, občinski redar in občinska 
uprava.

Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja di-
rektor občinske uprave.«

5. člen
V 16., 17. in 18. členu odloka se vrednosti glob spremeni-

jo tako, da se namesto »350.000 tolarjev« navede 1.500 evrov, 
namesto »100.000 tolarjev« 500 evrov, namesto »60.000 tolar-
jev« pa 250 evrov.

6. člen
V celoti se briše 19. člen odloka.

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-5/2012
Postojna, dne 26. septembra 2012

Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

2953. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o turistični taksi v Občini Postojna

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni 
list RS, št. 2/04 in 57/12), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni 
list RS, št. 29/11 – UPB8) in 16. člena Statuta Občine Postojna 
(Uradni list RS, št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine 
Postojna na 11. seji dne 26. 9. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični 

taksi v Občini Postojna

1. člen
V Odloku o turistični taksi v Občini Postojna (Uradni list 

RS, 78/98; v nadaljnjem besedilu: odlok) se 5. člen spremeni 
tako, da se glasi:

»Plačila turistične takse so oproščene osebe v skladu s 
prvim odstavkom 27. člena Zakona o spodbujanju razvoja tu-
rizma. Osebe, ki so navedene v drugem odstavku istega člena, 
plačujejo turistično takso v višini 50 %.«.

2. člen
V 8. členu odloka se dodata nova drugi in tretji odstavek, 

ki se glasita:
»Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja tudi pristojni 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
Z globo 835,00 EUR se kaznuje pravna oseba, z glo-

bo 210,00 EUR odgovorna oseba pravne osebe, z globo 
415,00 EUR samostojni podjetnik posameznik ter z globo 
250,00 EUR sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo na 
prenočevanje, če:

– ne pobirajo turistične takse v skladu s tem odlokom,
– ne nakazujejo turistične takse v skladu s 7. členom 

tega odloka,
– ne vodijo evidence v skladu s 7. členom tega odloka.«.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-6/2012
Postojna, dne 26. septembra 2012

Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

2954. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Postojna za leto 2013

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov – uradno 
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05, 126/07, 
108/09, 20/11 Odl.US: U-I-165/09-34 in 57/12), 12. člena Od-
loka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Postojna (Uradni list RS, št. 108/07, 117/07, 121/08, 85/10 in 
106/11) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, 
št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 11. seji 
dne 26. 9. 2012 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Občine Postojna za leto 2013

1.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča na območju Občine Postojna za leto 2013 
znaša 0,000107 €.

2.
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2013 dalje.

Št. 422-242/2012
Postojna, dne 26. septembra 2012

Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

SEMIČ

2955. 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 – ZJC-B, 
93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: 
U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8,108/09, 
61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34) 
in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 
– UPB1) je Občinski svet Občine Semič na 15. redni seji dne 
27. 9. 2012 sprejel
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S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremič-

ninam:
– parcelna št. 867/6 k.o. 1521 – Črmošnjice, pašnik v 

izmeri 62 m2, vpisana kot last Občine Semič,
– parcelna št. 867/8 k.o. 1521 – Črmošnjice, pašnik v 

izmeri 113 m2, vpisana kot last Občine Semič in
– parcelna št. 867/10 k.o. 1521 – Črmošnjice, pot v izmeri 

409 m2, vpisana kot last Občine Semič.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-30/2009-12
Semič, dne 28. septembra 2012

Županja
Občine Semič

Polona Kambič l.r.

2956. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Urad-
ni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 
93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: 
U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8,108/09, 61/10 
– ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34) in 14. čle-
na Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB1) je Ob-
činski svet Občine Semič na 15. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremič-

nini:
– parcelna št. 5488/3 k.o. 1523 – Štrekljevec, pot v izmeri 

116 m2, vpisana kot last Občine Semič.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-20/2012-3
Semič, dne 28. septembra 2012

Županja
Občine Semič

Polona Kambič l.r.

2957. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 
93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: 
U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8 108/09, 
61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34) 
in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06, 
112/06, 57/10 – UPB1) je Občinski svet Občine Semič na 
15. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra

1.
Pri nepremičninah:

PARCELA ID znak VRSTA RABE POVRŠINA (m2) K.O.

846/2 1525-846/2-0 POT 144 ČREŠNJEVEC (1525)

897/4 1523-897/4-0 POT 22 ŠTREKLJEVEC 
(1523)

717/3 1523-717/3-0 POT 32 ŠTREKLJEVEC 
(1523)

2482/19 1529-2482/19-0 POT 82 KOT (1529)

2482/21 1529-2482/21-0 POT 69 KOT (1529)

2479/5 1529-2479/5-0 POT 30 KOT (1529)

118 1529-118/0-0 PAŠNIK 158 KOT (1529)

236/2 1529-236/2-0 PAŠNIK 1.801 KOT (1529)

2851 1529-2851/0-0 CESTA 96 KOT (1529)

1845/2 1526-1845/2-0 TRAVNIK 72 VINJI VRH (1526)

301/6 1527-301/6-0 CESTA 60 SEMIČ (1527)

301/7 1527-301/7-0 CESTA 1 SEMIČ (1527)

297/6 1527-297/6-0 CESTA 30 SEMIČ (1527)

296/2 1527-296/2-0 CESTA 33 SEMIČ (1527)

302/19 1527-302/19-0 CESTA 25 SEMIČ (1527)
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PARCELA ID znak VRSTA RABE POVRŠINA (m2) K.O.

302/21 1527-302/21-0 CESTA 41 SEMIČ (1527)

302/9 1527-302/9-0 DVORIŠČE 16 SEMIČ (1527)

2474/2 1527-2474/2-0 POT 248 SEMIČ (1527)

2467/2 1527-2467/2-0 POT 341 SEMIČ (1527)

303/8 1527-303/8-0 TRAVNIK 855 SEMIČ (1527)

303/9 1527-303/9-0 TRAVNIK 509 SEMIČ (1527)

313/5 1527-313/5-0 TRAVNIK 388 SEMIČ (1527)

313/6 1527-313/6-0 TRAVNIK 180 SEMIČ (1527)

5238/5 1527-5238/5-0 POT 172 SEMIČ (1527)

se vzpostavi status grajenega javnega dobra v lasti Občine 
Semič.

2.
Navedene nepremičnine pridobijo status grajenega jav-

nega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo 
po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti 
odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču 
v izvršitev, kjer se pri nepremičninah navedenih v 1. členu tega 
sklepa zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena – javno dobro v lasti Občine Semič.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-29/2012-2
Semič dne 28. septembra 2012

Županja
Občine Semič

Polona Kambič l.r.

2958. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič

Na podlagi 21. in 213. člena Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – 
ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 
Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 
108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr., 20/11 Odl. US: U-I-
165/09-34), 3. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, 
št. 33/06 – UPB1, 33/06 Odl. US: U-I-325/04-8, 45/08, 57/08 
– ZLDUVCP, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1) in 14. člena 
Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB1) je 
Občinski svet Občine Semič na 15. redni seji dne 27. 9. 2012 
sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena v lasti Občine Semič

1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti 

Občine Semič pridobijo naslednje nepremičnine, ki predstavlja-
jo občinske ceste (lokalne ceste in javne poti):

k.o. Črmošnjice

Število Parcela ID znak
Vrsta 
rabe

Površina 
(m2)

1 4002/1 1521-4002/1-0 POT 209
2 4012/3 1521-4012/3-0 POT 1
3 4017/1 1521-4017/1-0 POT 860
4 4017/3 1521-4017/3-0 POT 30
5 4017/4 1521-4017/4-0 POT 532
6 4018/2 1521-4018/2-0 POT 56
7 4018/3 1521-4018/3-0 POT 244
8 4018/5 1521-4018/5-0 POT 285
9 4018/6 1521-4018/6-0 POT 2114

10 4019/14 1521-4019/14-0 POT 99
11 4019/16 1521-4019/16-0 POT 306
12 4019/19 1521-4019/19-0 POT 684
13 4019/21 1521-4019/21-0 POT 1122
14 4020/7 1521-4020/7-0 POT 459
15 4029 1521-4029/0-0 POT 10682
16 4030 1521-4030/0-0 POT 1309
17 4037 1521-4037/0-0 POT 4237
18 4049/1 1521-4049/1-0 POT 4992
19 4400 1521-4400/0-0 POT 140
20 4402 1521-4402/0-0 POT 459

2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa se vpišejo v pose-

ben zemljiškoknjižni vložek pri posamezni katastrski občini, pri 
katerem se zaznamuje grajeno javno dobro lokalnega pomena 
ter se vknjiži lastninska pravica na ime: Občina Semič, Štefa-
nov trg 9, 8333 Semič, matična št. 5880262000.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-30/2012-2
Semič, dne 28. septembra 2012

Županja
Občine Semič

Polona Kambič l.r.
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2959. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič

Na podlagi 21. in 213. člena Zakona o graditvi objektov 
(Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – 
ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 
Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 
108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr., 20/11 Odl. US: 
U-I-165/09-34), 3. člena Zakona o javnih cestah (Uradni 
list RS, št. 33/06 – UPB1, 33/06 Odl. US: U-I-325/04-8, 
45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1) 
in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 
– UPB1) je Občinski svet Občine Semič na 15. redni seji dne 
27. 9. 2012 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena v lasti Občine Semič

1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti 

Občine Semič pridobijo naslednje nepremičnine, ki predstavlja-
jo občinske ceste (lokalne ceste in javne poti):

k.o. Štale

Število Parcela ID znak Vrsta rabe
Površina 

(m2)

1 1001 1520-1001/0-0 PAŠNIK 349

2 1269 1520-1269/0-0 PAŠNIK 137

3 1391 1520-1391/0-0 PAŠNIK 147

4 1392/1 1520-1392/1-0 PAŠNIK 436

5 1392/2 1520-1392/2-0 PAŠNIK 260

6 4127 1520-4127/0-0 PAŠNIK 539

7 4187/1 1520-4187/1-0 PAŠNIK 313

8 5228 1520-5228/0-0 POT 1806

9 5229 1520-5229/0-0 POT 7220

10 5230 1520-5230/0-0 POT 1706

11 5231 1520-5231/0-0 POT 547

12 5232 1520-5232/0-0 POT 1133

13 5234 1520-5234/0-0 POT 940

14 5235/1 1520-5235/1-0 POT 2500

15 5235/4 1520-5235/4-0 POT 2518

16 5235/6 1520-5235/6-0 POT 310

17 5236 1520-5236/0-0 POT 1870

18 5237 1520-5237/0-0 POT 5136

19 5238 1520-5238/0-0 POT 3787

20 5239 1520-5239/0-0 POT 1205

21 5240 1520-5240/0-0 POT 1399

22 5241 1520-5241/0-0 POT 2550

23 5242 1520-5242/0-0 POT 468

24 5243/1 1520-5243/1-0 POT 4201

25 5243/2 1520-5243/2-0 POT 439

26 5244 1520-5244/0-0 POT 5783

27 5245 1520-5245/0-0 POT 3438

28 5246 1520-5246/0-0 POT 2572

29 5249 1520-5249/0-0 POT 453

Število Parcela ID znak Vrsta rabe
Površina 

(m2)

30 5250 1520-5250/0-0 POT 3917

31 5251 1520-5251/0-0 POT 4021

32 5252 1520-5252/0-0 POT 3127

33 5253 1520-5253/0-0 POT 410

34 5254 1520-5254/0-0 POT 518

35 5256/1 1520-5256/1-0 POT 18578

36 5256/2 1520-5256/2-0 POT 795

37 5257 1520-5257/0-0 POT 798

38 5259 1520-5259/0-0 POT 939

39 5260 1520-5260/0-0 POT 302

40 5261 1520-5261/0-0 POT 748

41 5262/1 1520-5262/1-0 POT 2071

42 5264 1520-5264/0-0 POT 3010

43 5265 1520-5265/0-0 POT 1220

44 5266/1 1520-5266/1-0 POT 975

45 5266/4 1520-5266/4-0 POT 263

46 5266/6 1520-5266/6-0 POT 1088

47 5268/10 1520-5268/10-0 POT 19

48 5268/11 1520-5268/11-0 POT 80

49 5268/2 1520-5268/2-0 POT 618

50 5268/4 1520-5268/4-0 POT 21

51 5268/5 1520-5268/5-0 POT 517

52 5268/7 1520-5268/7-0 POT 243

53 5268/9 1520-5268/9-0 POT 105

54 5270 1520-5270/0-0 POT 1018

55 5272/10 1520-5272/10-0 POT 344

56 5272/12 1520-5272/12-0 POT 280

57 5272/5 1520-5272/5-0 POT 455

58 5272/6 1520-5272/6-0 POT 349

59 5272/8 1520-5272/8-0 POT 77

60 5273/1 1520-5273/1-0 POT 8797

61 5273/2 1520-5273/2-0 POT 2287

62 5276 1520-5276/0-0 POT 1518

63 5386 1520-5386/0-0 POT 1940

64 996/1 1520-996/1-0 PAŠNIK 504

2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa se vpišejo v pose-

ben zemljiškoknjižni vložek pri posamezni katastrski občini, pri 
katerem se zaznamuje grajeno javno dobro lokalnega pomena 
ter se vknjiži lastninska pravica na ime: Občina Semič, Štefa-
nov trg 9, 8333 Semič, matična št. 5880262000.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-31/2012-2
Semič, dne 28. septembra 2012

Županja
Občine Semič

Polona Kambič l.r.
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2960. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič

Na podlagi 21. in 213. člena Zakona o graditvi objek-
tov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-
04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. 
US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr., 
20/11 Odl. US: U-I-165/09-34), 3. člena Zakona o javnih 
cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 33/06 Odl. US: 
U-I-325/04-8, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 42/09, 109/09, 
109/10-ZCes-1) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni 
list RS, št. 57/10 – UPB1) je Občinski svet Občine Semič na 
15. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena v lasti Občine Semič

1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti 

Občine Semič pridobijo naslednje nepremičnine, ki predstavlja-
jo občinske ceste (lokalne ceste in javne poti):

k.o. Blatnik

Število Parcela ID znak
Vrsta 
rabe Površina (m2)

1 3574 1530-3574/0-0 POT 1752

2 3587 1530-3587/0-0 POT 9059

3 3598/4 1530-3598/4-0 CESTA 11663

k.o. Brezje pri Vinjem Vrhu

Število Parcela ID znak
Vrsta 
rabe Površina (m2)

1 2665 1528-2665/0-0 POT 4704

2 2688/2 1528-2668/2-0 POT 645

3 2707 1528-2707/0-0 POT 748

k.o. Štrekljevec

Število Parcela ID znak
Vrsta 
rabe Površina (m2)

1 5440/3 1523-5440/3-0 POT 489

2 5491 1523-5491/0-0 POT 3077

3 5514 1523-5514/0-0 POT 881

4 5527 1523-5527/0-0 POT 2122

5 5531 1523-5531/0-0 POT 2971

6 5533 1523-5533/0-0 POT 824

k.o. Črešnjevec

Število Parcela ID znak
Vrsta 
rabe Površina (m2)

1 4046/3 1525-4046/3-0 POT 3043

2 4069 1525-4069/0-0 POT 985

3 4091/1 1525-4091/1-0 POT 1093

4 4091/2 1525-4091/2-0 POT 2683

5 4128 1525-4128/0-0 POT 6101

6 4151 1525-4151/0-0 POT 1073

7 4152/2 1525-5152/2-0 POT 6649

k.o. Planina

Število Parcela ID znak
Vrsta 
rabe Površina (m2)

1 3345/1 1532-3345/1-0 POT 1370

2 3345/2 1532-3345/2-0 POT 12256

2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa se vpišejo v pose-

ben zemljiškoknjižni vložek pri posamezni katastrski občini, pri 
katerem se zaznamuje grajeno javno dobro lokalnega pomena 
ter se vknjiži lastninska pravica na ime Občina Semič, Štefanov 
trg 9, 8333 Semič, matična št. 5880262000.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-32/2012-2
Semič, dne 28. septembra 2012

Županja
Občine Semič

Polona Kambič l.r.

STRAŽA

2961. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža 
za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 
51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 11/11 – UPB4) in 15. in 97. člena Statuta Občine Straža 
(Uradni list RS, št. 07/07 in 27/08) je Občinski svet Občine 
Straža na 16. seji dne 27. 9. 2012 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Straža  

za leto 2012

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Straža za leto 2012 (Uradni 

list RS, št. 105/11) se v celoti spremeni 2. člen, kakor sledi:

»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun 
leta 2012

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 4.916.705

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.357.505

70 DAVČNI PRIHODKI 2.577.075

700 Davki na dohodek in dobiček 2.121.730

703 Davki na premoženje 397.910

704 Domači davki na blago in storitve 57.435

71 NEDAVČNI PRIHODKI 780.430
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710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 266.267

711 Takse in pristojbine 4.100

712 Globe in druge denarne kazni 7.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 400

714 Drugi nedavčni prihodki 502.663

72 KAPITALSKI PRIHODKI 273.345

722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredm. sredstev 273.345

73 PREJETE DONACIJE 2.800

730 Prejete donacije iz domačih virov 2.800

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.283.055

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.283.055

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.804.168

40 TEKOČI ODHODKI 825.256

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 240.839

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 39.116

402 Izdatki za blago in storitve 530.302

409 Rezerve 15.000

41 TEKOČI TRANSFERI 1.376.844

410 Subvencije 269.816

411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 638.663

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 171.580

413 Drugi tekoči domači transferi 296.785

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.452.568

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.452.568

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 149.500

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 100.000

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 49.500

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –887.463

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 7.500

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 7.500

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb 7.500

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIHDELEŽEV 
(IV.-V.) –7.500

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 140.756

50 ZADOLŽEVANJE 140.756

500 Domače zadolževanje 140.756

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 140.756

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 887.463

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 754.207

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Straža.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 9. člena, ki se glasi: 
»Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 

5.000 EUR«.

3. člen
Spremeni se prvi odstavek 13. člena, ki se glasi: 
»Občina se v letu 2012 zadolži za 140.756 EUR.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 41000-6/2011-29
Straža, dne 19. septembra 2012

Župan
Občine Straža 

Alojz Knafelj l.r.

TIŠINA

2962. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih 
občinskih funkcionarjev in članov delovnih 
teles občinskega sveta ter članov drugih 
občinskih organov Občine Tišina

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 
in 51/10), 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 
59/10, 85/10, 107/10) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Urad-
ni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 18. redni 
seji dne 28. 9. 2012 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev in članov delovnih teles 

občinskega sveta ter članov drugih občinskih 
organov Občine Tišina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem pravilnikom so določeni višina in način določa-

nja plače, plačila za opravljanje funkcije, nagrade, sejnine in 
drugi prejemki, ki niso drugače urejeni z zakonom in pripada-
jo občinskim funkcionarjem, zunanjim članom delovnih teles, 
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III. VIŠINA SEJNINE ČLANOM OBČINSKEGA SVETA

7. člen
(1) Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta, 

razen podžupana je sejnina za udeležbo na seji občinskega 
sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta.

(2) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za sejo 
delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu 
članu občinskega sveta, ne sme presegati z zakonom določe-
nega zneska

(3) Članu občinskega sveta in ostalim vabljenim se določi 
sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali delovnega 
telesa v naslednjih zneskih:

– za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta 
100,00 €/bruto;

– za udeležbo na seji odbora ali komisije, katerega pred-
sednik je, 100,00 €/bruto;

– za udeležbo na seji odbora ali komisije, katerega član 
je, 75,00 €/bruto;

– za udeležbo na sejah ostalih delovnih teles, katerih 
predsednik je, 75,00 €/bruto;

– za udeležbo na sejah ostalih delovnih teles, katerih član 
je, 50,00 €/bruto;

– vabljenim na sejo občinskega sveta (predsednik odbora 
vaških skupnosti in predsednik nadzornega odbora oziroma od 
njega pooblaščena oseba) 100,00 €/bruto.

(4) Članu občinskega sveta ali vabljenemu, ki je bil udele-
žen samo na delu seje občinskega sveta ali delovnega telesa, 
pripada plačilo za udeležbo v sorazmernem deležu, in sicer 
glede na čas prisotnosti, glede na trajanje celotne seje, pri 
čemer je minimalna prisotnost 50 % časa trajanja celotne seje 
(evidenco prisotnosti vodi predsedujoči).

(5) Podlaga za izplačilo sejnine članom občinskega sveta 
je sklep občinskega sveta o potrditvi mandata člana občinske-
ga sveta. Izplačilo se opravi na podlagi evidence o udeležbi 
na sejah občinskega sveta in sejah delovnih teles, ki jo vodi 
občinska uprava.

IV. VIŠINA SEJNINE ZA ČLANE DELOVNIH TELES 
(KOMISIJE IN ODBORI)

8. člen
(1) Članom vseh delovnih teles (komisij in odborov), ki 

jih ustanovi občinski svet ali župan, ki niso člani občinskega 
sveta, pripada za delo v komisiji ali odboru sejnina, ki se 
izplača za udeležbo na seji, in sicer na podlagi sklepa o 
imenovanju in evidence o udeležbi na seji, ki jo vodi občin-
ska uprava.

(2) Sejnina iz prejšnjega odstavka se določi v naslednjih 
zneskih:

– predsedniku odbora ali komisije 100,00 €/bruto;
– predsedniku ostalih delovnih telesa 75,00 €/bruto;
– članom odborov ali komisij 75,00 €/bruto;
– članom ostalih delovnih teles 50 €/bruto.
(3) Članu delovnih teles (komisij in odborov), ki je bil 

udeležen samo na delu seje delovnega telesa, pripada plačilo 
za udeležbo v sorazmernem deležu, in sicer glede na čas pri-
sotnosti, glede na trajanje celotne seje, pri čemer je minimalna 
prisotnost 50 % časa trajanja celotne seje (evidenco prisotnosti 
vodi predsedujoči).

V. VIŠINA SEJNINE ZA ČLANE NADZORNEGA ODBORA

9. člen
(1) Članom nadzornega odbora, ki jih imenuje občinski 

svet, pripada za delo v odboru sejnina in nagrada za opravljen 
nadzora, ki se izplača za udeležbo na seji, in sicer na podlagi 
sklepa o imenovanju in evidence o udeležbi na seji ali izdela-
nega poročila o nadzoru, ki jo vodi občinska uprava.

članom vaških odborov ter članom drugih občinskih organov 
Občine Tišina.

(2) Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funk-
cionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno ozi-
roma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo 
nepoklicno.

(3) Članom občinskega sveta, članom delovnih teles 
občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, članom 
nadzornega odbora, uredniškega odbora ter drugih občinskih 
organov in komisij ter članom vaških odborov, pripadajo na-
grade za njihovo delo oziroma sejnine za udeležbo na seji, ki 
se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.

(4) V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za 
moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženske in moške.

2. člen
(1) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani 

občinskega sveta.
(2) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo ne-

poklicno.
(3) Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal 

poklicno.
(4) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan od-

loči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O tem župan obvesti 
občinski svet.

II. PLAČA OZIROMA PLAČILO ŽUPANA IN PODŽUPANA

3. člen
(1) Osnovna plača župana se oblikuje skladno z Zako-

nom o sistemu plač v javnem sektorju, po katerem je za opra-
vljanje funkcije župana Občine Tišina, ki sodi v šesto skupino 
občin po številu prebivalcev (župan VI), določen 49. plačni 
razred. Županu pripada tudi dodatek na delovno dobo v skla-
du z zakonom, če funkcijo opravlja poklicno.

(2) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 
plačilo za opravljanje funkcije v višini 50 % plače, ki bi jo do-
bil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno 
dobo.

(3) Sklep o plači župana izda komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja.

4. člen
(1) Osnovna plača podžupana, če funkcijo opravlja po-

klicno, se oblikuje v skladu z Zakonom o sistemu plač v 
javnem sektorju in se po številu prebivalcev v občini (podžu-
pan VI) lahko uvrsti od 34–41 plačnega razreda. V okviru tega 
razpona plačni razred podžupana določi župan ob upošteva-
nju obsega podžupanovih pooblastil. Podžupanu za poklicno 
opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo.

(2) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripa-
da plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 50 % plače, 
ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka 
za delovno dobo. Višino plačila določi župan s sklepom, ob 
upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.

(3) Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko 
podžupanu določi plačni razred občinski svet.

5. člen
Plača ali plačilo za opravljanje funkcije župana in podž-

upana zajema tudi plačilo za udeležbo in delovanje na sejah 
občinskega sveta in sejah delovnih teles.

6. člen
Podžupanu, ki v primeru predčasnega prenehanja funk-

cije župana, opravlja funkcijo župana, pripada plača župana, 
če funkcijo opravlja poklicno oziroma plačilo v višini 50 % 
plače župana, brez dodatka za delovno dobo, če funkcijo 
opravlja nepoklicno.
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(2) Sejnina oziroma nagrada za opravljen nadzor iz 
prejšnjega odstavka se določi v naslednjih zneskih:

– sejnina predsedniku nadzornega odbora 100,00 €/bruto;
– sejnina članom nadzornega odbora 75,00 €/bruto;
– plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali skle-

pa nadzornega odbora 180,00 €/bruto.
(3) Članu nadzornega odbora, ki je bil udeležen samo 

na delu seje, pripada plačilo za udeležbo v sorazmernem 
deležu, in sicer glede na čas prisotnosti, glede na trajanje 
celotne seje, pri čemer je minimalna prisotnost 50 % časa 
trajanja celotne seje (evidenco prisotnosti vodi predsedu-
joči).

VI. VIŠINA SEJNINE ZA ČLANE IN STROKOVNEGA 
SODELAVCA ZA LEKTORIRANJE UREDNIŠKEGA 

ODBORA ZA IZDAJO OBČINSKEGA GLASILA

10. člen
(1) Članom uredniškega odbora, ki jih imenuje občin-

ski svet, pripada za delo v odboru sejnina, ki se izplača za 
udeležbo na seji, in sicer na podlagi sklepa o imenovanju 
in evidence o udeležbi na seji, ki jo vodi občinska uprava.

(2) Sejnina iz prejšnjega odstavka se določi v nasled-
njih zneskih:

– predsedniku uredniškega odbora 80,00 €/bruto;
– glavnemu uredniku 80,00 €/bruto;
– članom odbora 50,00 €/bruto.
(3) Strokovni sodelavec za lektoriranje je upravičen do 

plačila za opravljeno lektoriranje, in sicer na izdano številko 
občinskega glasila v višini 150,00 €/bruto.

(4) Članu uredniškega odbora, ki je bil udeležen samo 
na delu seje, pripada plačilo za udeležbo v sorazmernem 
deležu, in sicer glede na čas prisotnosti, glede na trajanje 
celotne seje, pri čemer je minimalna prisotnost 50 % časa 
trajanja celotne seje (evidenco prisotnosti vodi predsedu-
joči).

VII. VIŠINA NAGRADE ČLANOM VAŠKIH ODBOROV

11. člen
(1) Predsednikom vaških odborov pripada letna nagra-

da v višini 150,00 €/bruto, članom vaških odborov pa pripada 
letna nagrada v višini 100,00 €/bruto.

(2) Nagrada članom vaških odborov se izplača na pod-
lagi potrdila o izvolitvi ali sklepa o potrditvi mandata.

VIII. POVRAČILA STROŠKOV, NADOMESTILA IN DRUGI 
PREJEMKI

12. člen
(1) Občinski funkcionarji, predsedniki in člani nadzor-

nega odbora, delovnih teles in komisij ter drugih občinskih 
organov imajo pravico do povračila stroškov, nadomestil in 
drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.

(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravi-
co do povračila stroškov prevoza na službeni poti, če gre 
za službeno pot, na katero so bili poslani s strani župana. 
Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi, ki veljajo za 
zaposlene v občinski upravi.

(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico 
do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi, ki 
veljajo za zaposlene v občinski upravi, če so bili na službeno 
pot poslani s strani župana.

(4) Osebe iz prvega odstavka imajo pravico do povra-
čila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti, na 
katero so bili poslani s strani župana. Stroški prenočevanja 
se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s 
predpisi.

IX. NAČIN IZPLAČEVANJA

13. člen
(1) Sredstva za izplačilo plač, nagrad, sejnin in povračil 

stroškov po tem pravilniku se zagotovijo iz sredstev proračuna 
občine.

(2) Vsi prejemki po tem pravilniku se izplačujejo me-
sečno za pretekli mesec, najkasneje do 15 dne v tekočem 
mesecu.

X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

14. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 

plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih 
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter 
o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 67/99, 119/05, 9/07, 
52/07, 34/08 in 51/10).

15. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0025/2012
Tišina, dne 1. oktobra 2012

Župan
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

2963. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, 
enota Tišina

Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05, ZVrt-UPB2, 25/08 in 36/10), 34. člena Pravilnika 
o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 
77/09, 102/09 in 105/10), 19. in 68. člena Pravilnika o nor-
mativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 
vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08 in 47/10) 
in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) 
je Občinski svet Občine Tišina na 18. redni seji dne 28. 9. 
2012 sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi 

ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina

1. člen
V Sklepu o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, 

enota Tišina (Uradni list RS, št. 81/09, 51/10, 104/10, 9/12) 
se spremeni tretji člen, in sicer tako, da glasi

»(1) Občina Tišina glede na razmere in položaj dejav-
nosti predšolske vzgoje v Občini Tišina in glede na prostor-
ske zmogljivosti vrtca Lavra, enota Tišina, določa število 
oddelkov in najvišje število otrok v oddelkih vrtca kot sledi:

(2) V vrtcu se lahko oblikujeta dva starostno kombini-
rana oddelka.

(3) V starostno kombinirani oddelek je lahko vključenih 
največ 17 otrok.

(4) Občina Tišina bo vrtcu Laura, enota Tišina v odo-
brenih oddelkih zagotavljala finančna sredstva v višini cene 
programa brez živil za število otrok, ki predstavljajo razliko 
med dejanskim številom otrok v oddelku in maksimalnim 
številom.«
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2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2012 dalje.

Št. 007-0027/2012
Tišina, dne 1. oktobra 2012

Župan
Občine Tišina

Franc Horvat l.r.

ZAGORJE OB SAVI

2964. Odlok o spremembi Odloka o proračunu 
Občine Zagorje ob Savi za leto 2012 – 
1. rebalans proračuna 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 
84/10), 13. in 28. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11 – UPB4), 16. in 107. člena Statuta Občine Zagorje 
ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) in 91. člena Poslovni-

ka Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, 
št. 37/09 – UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 
13. redni seji dne 4. 10. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine 
Zagorje ob Savi za leto 2012 – 1. rebalans 

proračuna 2012

1. člen
Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2012 

(Uradni list RS, št. 105/11) se spremeni v naslednjih členih:

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Spremeni se 2. člen (sestava proračuna in višina splošne-
ga dela proračuna) tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v evrih

I SKUPAJ PRIHODKI 70+71+72+73+74+78 15.210.172

 TEKOČI PRIHODKI 70+71 12.342.586

70 DAVČNI PRIHODKI 11.147.676

700 Davki na dohodek in dobiček 9.722.566

703 Davki na premoženje 996.710

704 Domači davki na blago in storitve 428.400

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.194.910

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 748.591

711 Takse in pristojbine 4.500

712 Denarne kazni 15.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 35.131

714 Drugi nedavčni prihodki 391.688

72 KAPITALSKI PRIHODKI 288.500

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   13.500

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sr. 275.000

73 PREJETE DONACIJE    1.770

730 Prejete donacije iz domačih virov 1.770

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.412.200

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 562.655

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU 1.849.545

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 165.116

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 165.116

II SKUPAJ ODHODKI 40+41+42+43+45 18.897.938

40 TEKOČI ODHODKI 3.469.685

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 739.657

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 125.607

402 Izdatki za blago in storitve 2.171.921

403 Plačila domačih obresti 32.000

409 Sredstva, izločena v rezerve 400.500
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41 TEKOČI TRANSFERI 6.655.004

410 Subvencije 1.500

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.122.090

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 691.857

413 Drugi tekoči domači transferi 2.839.557

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.503.125

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.503.125

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 270.124

431 Investicijski transf. pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki 164.000

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 106.124

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I - II –3.687.766

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  

IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750+751+752 19.000

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   

750 Prejeta vračila danih posojil 19.000

751 Prodaja kapitalskih deležev        0

V DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    0

441 Povečanje kapitalskih deležev    0

VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV IV - V 19.000

C RAČUN FINANCIRANJA  

VII ZADOLŽEVANJE 500+501 1. 500.000

50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje 1.500.000

VIII ODPLAČILA DOLGA 550+551 232.413

55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga 232.413

IX POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH I+IV+VII-II-V-VIII –2.401.179

X NETO ZADOLŽEVANJE VII-VIII 1.267.587

XI NETO FINANCIRANJE VI+IX-IXI 3.687.766

XII Stanje sredstev na računih konec preteklega leta  2.440.590

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani občine.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

Spremeni se 8. člen (splošna proračunska rezervacija) 
tako, da se glasi:

»Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih 
prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna 
proračunska rezervacija. Sredstva v višini 40.000 € se lahko 
uporabijo za nepredvidene namene, za katera v proračunu niso 
zagotovljena sredstva ali za namene, za katera se med letom 

izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri 
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odlo-
ča župan. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije 
župan poroča občinskemu svetu z zaključnim računom.«

Spremeni se 9. člen (proračunski sklad) tako, da se glasi:
»Proračunski sklad Občine Zagorje ob Savi je proračun-

ska rezerva.
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 

172.000 €. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za 
financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih 
nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 40.000 evrov 
odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski 
svet. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, 
ki presegajo navedeni znesek, odloča na predlog župana 
občinski svet.«

2. člen
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zagorje ob 

Savi za leto 2012 ostajajo nespremenjena.
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-97/2012
Zagorje ob Savi, dne 4. oktobra 2012

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.

ŽALEC

2965. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Na podlagi 60. člena in smiselni uporabi 50. člena Zakona 
o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 
108/09, 57/12) ter 16., 24. in 36. člena Statuta Občine Žalec 
(Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 
134/04, 16/05, 95/05, 23/06) je župan Občine Žalec dne 28. 9. 
2012 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

I.
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da 

se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega 
načrta gospodarske cone Minerva Ložnica (v nadaljevanju: 
OPPN), ki ga je v septembru 2012, pod št. projekta 650/12, 
izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje.

II.
Ureditveno območje OPPN zajema zemljišča parc. 

št. 266/2-del, 269/10, 269/11, 270/11, 270/12, 270/13, vse k.o. 
Žalec

III.
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno raz-

grnjen v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine 
Žalec in v prostorih MS Žalec. Javna razgrnitev bo trajala od 
22. 10. do 22. 11. 2012. V času javne razgrnitve bo dne 7. 11. 
2012, ob 16.00 uri, izvedena javna obravnava, v sejni sobi 
Občine Žalec.

IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni 

osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in 
pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na 
Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na MS Žalec.

V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni 
deski Občine Žalec in MS Žalec ter v časopisu Utrip ali Večer. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 350-05-0002/2011
Žalec, dne 28. septembra 2012

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

2966. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta 
Levec

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
ZPNarčrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12; v nadaljnjem 
besedilu: ZPNačrt) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine 
Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 
29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je župan Občine Žalec 
dne 28. 9. 2012 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta (OPPN) Spremembe  
in dopolnitve zazidalnega načrta Levec

I. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega po-
drobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve 
zazidalnega načrta Levec (v nadaljevanju: OPPN)

Ocena stanja:
Ureditveno območje OPPN se nahaja na skrajnem vzho-

dnem delu Občine Žalec, ob magistralni cesti Celje–Ljubljana. 
Območje ureja Odlok o zazidalnem načrtu Levec (in vse kas-
nejše spremembe in dopolnitve tega odloka). Veljavni prostor-
ski izvedbeni akt dodatne novogradnje znotraj naselja oziroma 
območja OPPN ne opredeljuje, zato zapolnitve in širitve po-
selitve na še proste površine znotraj območja OPPN trenutno 
niso možne. Predmetni OPPN bo tako podlaga za pripravo 
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo na 
omenjenih površinah.

Po veljavnem prostorskem planu Občine Žalec je uredi-
tveno območje Levec opredeljeno kot območje za stanovanjsko 
gradnjo, oskrbne ter storitvene dejavnosti. Območje OPPN se 
nahaja v območju ožjega in širšega varstvenega pasu virov 
pitne vode v Levcu, v pretežni meri pa je območje OPPN tudi 
v območju poplavnih površin.

Pravna podlaga:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 

1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ža-
lec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 
76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 
37/99, 98/00 in 94/02),

– Odlok o zazidalnem načrtu za Levec (Uradni list SRS, 
št. 31/84),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 
načrtu Levec (Uradni list RS, št. 76/94); Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Levec – za območje PC 
Lena – Lesnina – Lesnina LGM (Uradni list RS, št. 108/00),

– ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna za 
izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja 
in ohranjanja narave.

II. Predmet in okvirno ureditveno območje OPPN
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in 

obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv 
ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave 
OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za prido-
bitev ustreznih dovoljenj.

Predmet OPPN:
– Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se na-

našajo predvsem na določitev urbanističnih, arhitektonskih ter 
ostalih meril in pogojev za umestitev novih objektov v prostor. 
Predvidene so le dopolnitve oziroma večje ali manjše za-
polnitve na posameznih prostih površinah in med obstoječo 
pozidavo, pri tem pa se upošteva obstoječo namembnost po 
posameznih območjih.

– Druge spremembe in dopolnitve prostorskih ureditev 
ter spremembe prometne, energetske ter ostale komunalne 
infrastrukture v obravnavanem območju, ki so potrebne zaradi 
predvidenih novih ureditev.
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Okvirno ureditveno območje:
Obravnavano območje OPPN je okvirno opredeljeno z 

mejo veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov iz točke I., pri 
čem je upoštevati še naslednje:

– V območje urejanja OPPN se vključijo vsa, po veljav-
nem prostorskem planu Občine Žalec opredeljena območja 
stavbnih zemljišč znotraj ureditvenega območja naselja Levec, 
razen zaokroženega, skrajno jugozahodnega dela območja (tj. 
območje zemljišč lastnikov Mutec, Bračič, Drama, Beltram in 
Zaveršnik), ki je v celoti že pozidano.

– Iz območja urejanja OPPN se prav tako izvzame obmo-
čje ureditev PC Lena, Lesnina in Lesnina LGM, na skrajnem 
jugovzhodnem delu območja (tj. območje, ki ga ureja odlok 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 108/00).

Vsa območja, ki niso zajeta v območje urejanja tega 
OPPN, se bodo še nadalje urejala z veljavno prostorsko izved-
beno dokumentacijo.

Celotno območje predvidenega OPPN meri približno 
21,8 ha. Skupna površina več manjših območij, na katerih je 
možno načrtovati posamezne večje ureditve, pa meri okvirno 
4 ha. Po potrebi je možno zajeti še bližnje parcele, da se s tem 
omogoči kar najbolj kompleksno in celovito ureditev obravna-
vanega območja.

III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe ve-

ljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih 
smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag 
ter ob upoštevanju programskih izhodišč.

V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile 
variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno 
primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in eko-
nomskega vidika.

OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z 
določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:

– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni 
list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12),

– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),

– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, 
št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12).

V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v 
nadaljevanju: CPVO) se okoljsko poročilo pripravi skladno z 
določili veljavne zakonodaje, in sicer predvsem z:

– Zakonom o ohranjanju narave ZON-UPB2 (Uradni list 
RS, št. 96/04),

– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, 
št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12),

– Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list 
RS, št. 16/08, 123/08, 8/11),

– Zakon o vodah (ZV-1, ZV-1A, Uradni list RS, št. 67/02, 
57/08, 57/12),

– Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 
115/06,110/07, 106/10),

– Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB2, Uradni list 
RS, št. 71/11, 58/12),

– Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku 
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list 
RS, št. 73/05),

– Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je treba 
izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 
72/07, 32/09, 95/11),

– Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe 
planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list 
RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11),

– po potrebi tudi z drugimi.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način nji-

hove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upo-

števati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga 
gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge s področja prostor-
skega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:

– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Urad-
ni list RS, št. 76/04),

– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, 
št. 122/04),

– Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 
1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ža-
lec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 
76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 
37/99, 98/00 in 94/02),

– Odlok o zazidalnem načrtu za Levec (Uradni list SRS, 
št. 31/84),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidal-
nem načrtu Levec (Uradni list RS, št. 76/94); Odlok o spre-
membah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Levec – za 
območje PC Lena – Lesnina – Lesnina LGM (Uradni list RS, 
št. 108/00),

– Geodetski načrt v merilu 1:500 (št. geod. načrta: GEO-
PROJEKT2010-113GN), ki ga je v letu 2010 izdelal GEOPRO-
JEKT d.o.o. iz Žalca,

– ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna 
za izdelavo naloge.

V. Postopek in roki za pripravo OPPN
Sprejem sklepa o pripravi OPPN:
– Župan Občine Žalec sprejme sklep o začetku priprave 

OPPN.
– Objava sklepa o pripravi OPPN v Uradnem listu RS in 

v svetovnem spletu.
Priprava osnutka OPPN in pridobitev smernic za načr-

tovanje:
– Izdelovalec pripravi osnutek OPPN (v roku 15 dni po 

sprejemu sklepa o pripravi OPPN).
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN na Ministrstvo za 

kmetijstvo in okolje (Direktorat za okolje, Sektor za celovito 
presojo vplivov na okolje) ter ga pozove, da v roku 30 dni od 
prejema poziva poda pisno opredelitev, ali je za OPPN potreb-
no izvesti CPVO.

– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN vsem nosilcem ure-
janja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po 
prejemu vloge podajo svoje smernice.

Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in 
osnutka OPPN.

– Naročnik zagotovi strokovne podlage, ki jih bodo zahte-
vali nosilci urejanja prostora v izdanih smernicah.

– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja 
prostora in potrebnih strokovnih podlagah izdela dopolnjeni 
osnutek OPPN (v roku 30 dni).

– V primeru izdelave CPVO bo pripravljavec po prejetju 
dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, poslal ome-
njena dokumenta na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter od 
slednjega zahteval pisno obvestilo o ustreznosti okoljskega po-
ročila (rok za izdajo obvestila je 30 dni od prejetja popolne vloge).

Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve OŽ bo 

obravnaval dopolnjeni osnutek OPPN in v primeru izdelave 
CPVO tudi okoljsko poročilo. Župan Občine Žalec sprejme sklep 
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN (vse v roku 30 dni 
po oddaji gradiva OŽ oziroma po pridobitvi obvestila o ustrezno-
sti okoljskega poročila s strani pristojnega ministrstva). Sklep 
o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS, v časopisu, ki 
pokriva območje OŽ (Utrip Savinjske doline ali Večer) in v spletu 
na straneh OŽ, najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.

– KS Levec (v nadaljevanju: KS) v sodelovanju z OŽ 
najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno 
običajen način obvestita javnost o kraju in času javne razgrnitve 
ter o javni obravnavi.

– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in 
na sedežu KS (za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa 
o javni razgrnitvi).

– Občina Žalec v sodelovanju s KS organizira javno 
obravnavo OPPN (v primeru izdelave CPVO tudi okoljskega 
poročila) v prostorih Občine Žalec.
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– Pobudnik priprave in izdelovalec OPPN morata na javni 
obravnavi zagotoviti svojo prisotnost (v primeru izdelave CPVO 
pa tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila).

– Pripravljavec OPPN v sodelovanju s KS evidentira vse 
pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne 
razgrnitve.

– Izdelovalec OPPN v sodelovanju z Občino Žalec prouči 
pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihove-
ga upoštevanja (v roku 30 dni po zaključeni javni razgrnitvi).

– Župan OŽ zavzame stališče do pripomb in predlogov, 
podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi predloga 
stališč ter sklepa Odbora za okolje, prostor in komunalne zade-
ve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge (vse v roku 
50 dni po končani javni razgrnitvi).

– Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do podanih 
pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju 
OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne 
razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb 
in predlogov).

Sprejem OPPN:
– Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi spreje-

tega stališča Občine Žalec do podanih pripomb in predlogov 
iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih 
strokovnih podlag ter predlog posreduje pripravljavcu OPPN 
(v roku 30 dni).

– Pripravljavec pošlje predlog OPPN vsem nosilcem ure-
janja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema 
poziva podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane 
smernice.

– Če se za OPPN izdela CPVO, se pristojna ministrstva v 
mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje 
s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo pristojno za varstvo 
okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov 
izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

– V 30 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja 
prostora in potrditvi pristojnega ministrstva, da so vplivi izved-
be OPPN na okolje sprejemljivi (v primeru izdelave CPVO), 
izdelovalec OPPN izdela in preda usklajen predlog OPPN 
Občini Žalec.

– Župan po predhodni obravnavi na Odboru za okolje, 
prostor in komunalne zadeve posreduje usklajen predlog v 
sprejem Občinskemu svetu Občine Žalec z odlokom (vse v 
roku 30 dni).

– Objava sprejetega odloka v Uradnem listu RS (v roku 
7 dni).

VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki 
sodelujejo pri pripravi OPPN

Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN 
podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja, so:

1. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, 
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 
1000 Ljubljana,

2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

3. Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
4. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 

infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
5. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 

Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
6. Slovenske železnice d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljub-

ljana
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška 2, 

p. Celje,
8. Vodovod – kanalizacija Celje d.o.o., Lava 2a, p. Celje,
9. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne 

energije, d.d., Celje, Vrunčeva 2a, p. Celje,
10. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, p. Celje,
11. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Ulica Nade 

Cilenšek 5, p. Žalec,
12. Simbio d.o.o., Celje, Teharska 49, p. Celje,
13. Mestni plinovodi, d.o.o., Kolodvorska c. 2, p. Koper,

14. Kabel TV d.o.o., Dobriša vas 3, p. Petrovče,
15. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, 

Ulica Savinjske čete 5, p. Žalec,
16. KS Levec, Levec 25a, p. Petrovče,
17. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene 

potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge 

in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne 
podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelo-
valec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvi-
dene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.

Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik OPPN: Občina Žalec,
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in 

gospodarstvo,
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: Savaprojekt 

d.d., Krško.
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag in idejnih za-

snov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z 
vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor 
bo CPVO potrebna) ter celotno izdelavo OPPN, bo financiral 
pobudnik. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Žalec 
za leto 2012.

VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj 

lahko na podlagi pooblastila pripravljavca OPPN (Občine Ža-
lec) prevzame načrtovalec OPPN.

IX. Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

na spletni strani Občine Žalec, veljati pa začne z dnem objave 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-05-0001/2010
Žalec, dne 28. septembra 2012

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

ŽIROVNICA

2967. Sprememba Statuta Občine Žirovnica

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2 s spremembami) in 18. ter 
87. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 
55/11 – UPB1) je Občinski svet Občine Žirovnica na 13. redni 
seji dne 27. 9. 2012 sprejel

S P R E M E M B O   S T A T U T A
Občine Žirovnica

1. člen
V Statutu Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 

55/11 – UPB1) se črta tretji odstavek 44. člena.

2. člen
Sprememba statuta začne veljati petnajsti dan po objavi 

v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01502-0001/2005
Žirovnica, dne 27. septembra 2012

Župan
Občine Žirovnica

Leopold Pogačar l.r.
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2968. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu (OPN) 
Občine Žirovnica

Na podlagi 52. in 53. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami) ter 
18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 
55/11 – UPB1) je Občinski svet Občine Žirovnica na 13. redni 
seji dne 27. 9. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o občinskem prostorskem načrtu (OPN)  
Občine Žirovnica

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

Odloka o občinskem prostorskem načrtu (v nadaljnjem be-
sedilu: OPN) Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 43/11 z 
dne 6. 5. 2011).

Spremembe in dopolnitve zgoraj imenovanega odloka 
se nanašajo samo na tekst dveh členov izvedbenega dela 
OPN, ki opredeljujeta izključno varnost v zračnem prometu.

Kartografski del OPN se zaradi sprememb in dopolnitev 
ne spreminja.

2. člen
Spremeni in dopolni se 92. člen OPN tako, da se glasi:
(1) Ureditveno območje po tem odloku se nahaja v 

vplivnem območju letališča iz zasnove omrežja letališč z 
obstoječo in predvideno mrežo letališč v Republiki Sloveniji, 
tako da posega v območje kontroliranega dela zračnega pro-
stora nad letališčem in okrog njega, namenjenega varovanju 
letališkega prometa letališča Lesce, ki je s sklepom vlade 
opredeljeno kot javno letališče lokalnega pomena.

(2) Pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno 
upoštevati vplivna območja letališča Lesce, ki jih Zakon o 
letalstvu določa kot območja pod omejitvenimi ravninami 
letališča, v katerih so posegi v prostor in gradnja objektov 
nadzorovani zaradi zagotovitve varnosti letenja tako, da se 
smejo objekti približevati manevrskim površinam letališča 
samo na dovoljeno razdaljo. Dovoljena razdalja je območje 
pod omejitvenimi ravninami letališč, ki so določene glede na 
značilnosti letališča z Zakonom o letalstvu in Pravilnikom o 
letališčih.

Lastnosti letališča Lesce določajo naslednji podatki:
– referenčna koda: 2B in kategorija: ne-instrumentalno 

letališče,
– referenčna točka letališča je na nadmorski višini 

504,01 m,
– smer in oznaka vzletno-pristajalne steze: 144°–324°,
– dolžina vzletno pristajalne steze: 1130 m.
Zunaj cone letališča štejejo za ovire:
– v krogu s polmerom 10 km od referenčne točke leta-

lišča objekti, instalacije in naprave, ki so višje kot 100 m ali 
višje kot 30 m, pa se nahajajo na terenu, ki je več kot 100 m 
višji od referenčne točke letališča;

– objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven 
kroga iz prejšnje točke, in ki so višji od 30 m in ki stojijo na 
naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz 
okoliške pokrajine za več kot 100 m;

– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 
100 m od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so 
napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m;

– za ovire štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki 
so višji od okoliškega terena za najmanj 25 m, če se nahajajo 
znotraj varovalnih pasov posameznih cest, železniških prog, 
visokonapetnostnih vodov in podobno.

(3) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, 
ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega pro-
meta, je potrebno predhodno pridobiti soglasje pristojnega 
organa, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v 
skladu z veljavnimi predpisi.

3. člen
Spremeni se četrti odstavek 124. člena OPN tako, da 

se glasi:
(4) Zaradi lege pod vodoravno ravnino letališča v Le-

scah, v enoti urejanja RO 1 nova gradnja objektov ne sme 
presegati vodoravne ravnine letališča, razen, če so objekti 
zakriti z drugimi enako visokimi ali višjimi nepremičnimi 
objekti ali predmeti, oziroma, če aeronavtična študija do-
kaže, da predmet gradnje ne bo resno ogrozil varnosti in 
rednosti zračnega prometa.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 350-0002/2012
Žirovnica, dne 27. septembra 2012

Župan
Občine Žirovnica

Leopold Pogačar l.r.

2969. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika 
o oddajanju telovadnic pri Osnovni šoli 
Žirovnica

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list 
RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1) je Občinski svet Občine Žirovnica 
na 13. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel

P R A V I L N I K
o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju 

telovadnic pri Osnovni šoli Žirovnica

1. člen
Razveljavi se Pravilnik o oddajanju telovadnic pri Osnovni 

šoli Žirovnica (UVG št. 19/03 in Uradni list RS, št. 77/05).

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 64005-0001/2003
Žirovnica, dne 27. septembra 2012

Župan
Občine Žirovnica

Leopold Pogačar l.r.

2970. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 110/02, 102/04 – UPB1 s spremembami) in 18. člena 
Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – 
UPB1) je Občinski svet Občine Žirovnica na 13. redni seji dne 
27. 9. 2012 sprejel
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S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
Zemljiščem s parc. št. 1692/1, v izmeri 109 m2, parc. 

št. 1692/3, v izmeri 43 m2, parc. št. 1693/7, v izmeri 28 m2, 
parc. št. 1693/8, v izmeri 31 m2, parc. št. 1693/9, v izmeri 
64 m2, parc. št. 1693/10, v izmeri 22 m2, parc. št. 1693/11, 
v izmeri 150 m2, parc. št. 1693/12, v izmeri 38 m2, parc. 
št. 1693/13, v izmeri 148 m2, parc. št. 1693/14, v izmeri 170 m2, 
parc. št. 1693/15, v izmeri 10 m2, parc. št. 1693/16, v izmeri 
79 m2, vsa k.o. Doslovče, se ukine status javnega dobra in 
postanejo last Občine Žirovnica.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0002/2009
Žirovnica, dne 27. septembra 2012

Župan
Občine Žirovnica

Leopold Pogačar l.r.

ŽUŽEMBERK

2971. Odlok o določitvi in načinu izvajanja izbirne 
gospodarske javne službe za dobavo toplote 
iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB ZUZ«

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 21. in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 
76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 
Odl. US in 40/12 – ZUJF), 33. člena Energetskega zakona 
(EZ-UPB2, Uradni list RS, št. 27/07 – UPB2, 70/08, 22/10, 
37/11 Odl. US in 10/12) in Zakona o javno zasebnem partner-
stvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 17. člena Statuta Občine 
Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet 
Občine Žužemberk na predlog župana na 16. seji dne 27. 9. 
2012 sprejel

O D L O K
o določitvi in načinu izvajanja izbirne 

gospodarske javne službe za dobavo toplote  
iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB ZUZ«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Predmet urejanja

Ta odlok ureja način izvajanja izbirne gospodarske jav-
ne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso 
»DOLB ZUZ« na zaključenem območju Baragova cesta 1, 
8360 Žužemberk (Osnovna šola Žužemberk) v Občini Žužem-
berk (v nadaljevanju: koncedent).

Ta odlok ureja tudi:
– organizacijsko zasnovo izvajanja te gospodarske javne 

službe po vrsti in številu izvajalcev,
– pogoje za zagotavljanje storitev gospodarske javne 

službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso 
ter pravice in obveznosti izvajalcev te gospodarske javne 
službe,

– pravice in obveznosti uporabnikov,
– način financiranja gospodarske javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvaja-

nje gospodarske javne službe,
– druge elemente, ki so pomembni za razvoj in opravlja-

nje dejavnosti gospodarske javne službe.
Ta odlok je v delu, ki se nanaša na predmet in pogoje za 

opravljanje gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka, 
podlaga za podelitev koncesije.

2. člen
Javni interes

Na podlagi 10. člena in prvega odstavka 46. člena Ener-
getskega zakona Občina Žužemberk ugotavlja, da obstaja 
javni interes za izvajanje gospodarske javne službe upravlja-
nja, dobave toplote iz kotlovnice na lesno biomaso v Osnovni 
šoli Žužemberk.

3. člen
Opredelitev javne službe

Dejavnost upravljanja, dobave toplote iz lesne biomase 
se skladno s tem odlokom določi in opravlja kot izbirna gospo-
darska javna služba in obsega:

– upravljanje, obratovanje in razvoj kotlovnice,
– priključevanje uporabnikov na kotlovnico,
– prenos toplotne energije do uporabnikov.
Naloge iz prve alineje prejšnjega odstavka obsegajo 

upravljanje, razvoj in vzdrževanje kotlovnice, razvoj oskrbe 
s toplotno energijo, odgovornost za varnost in zanesljivost 
funkcioniranja kotlovnice, izvajanje potrebnih meritev ter pre-
izkusov delovanja kotlovnice.

Naloga iz druge alineje prvega odstavka tega člena ob-
sega izgradnjo vseh elementov kotlovnice, ki so potrebni za 
možnost prenosa toplotne energije do uporabniških naprav.

Naloga iz tretje alineje prvega odstavka tega člena ob-
sega obratovanje in s tem povezano zagotavljanje in prodajo 
toplotne energije uporabniku skladno s tarifnim sistemom.

Izvajalec javne službe mora poleg nalog prvega odstav-
ka tega člena izvajati tudi vse druge naloge in dejavnosti, ki 
so z javno službo neločljivo povezane in ki jih določi pristojna 
strokovna služba občinske uprave.

4. člen
Način izvajanja javne službe

Izbirna gospodarska javna služba za proizvodnjo in do-
bavo toplote iz kotlovnice (v nadaljevanju: javna služba) se 
opravlja na podlagi podelitve koncesije pravni osebi zaseb-
nega prava (v nadaljevanju: koncesionar), ki se jo podeli z 
javnim razpisom izbranemu koncesionarju.

5. člen
Območje opravljanja javne službe

Javna služba se v občini opravlja na zaključenem ob-
močju Baragova 1, 8360 Žužemberk (Osnovna šola Žužem-
berk).

Koncedent bo v primeru ugotovitve javnega interesa s 
spremembo tega odloka razširil obseg opravljanja gospodar-
ske javne službe iz prejšnjega odstavka. V tem primeru se 
koncesija za izvajanje gospodarske javne službe do poteka 
koncesijske pogodbe lahko podeli neposredno v izvajanje 
koncesionarju, ki izvaja koncesijo na območju iz prejšnjega 
odstavka in je bil izbran na javnem razpisu v skladu s tem 
odlokom.

6. člen
Uporabnik storitev javne službe

Uporabnik storitve javne službe je vzgojno izobraževalni 
zavod Osnovna šola Žužemberk, ki sklene s koncesionarjem 
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ustrezno pogodbo o zagotavljanju dobave toplote iz kotlov-
nice.

II. KONCESIJA

7. člen
Predmet koncesije

Predmet koncesije je javna služba v obsegu, določenem 
v 3. in 5. členu tega odloka.

V okviru prejšnjega odstavka tega člena koncesionar izva-
ja javno službo s kotlovnico in napravami, ki jih bo zgradil sam.

8. člen
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar

Koncesionar je lahko vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje za 
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.

Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje:

– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opra-
vljanje dejavnosti in ima pridobljene licence za opravljanje 
energetske dejavnosti: distribucija toplote in proizvodnja toplote 
ter da ima ustrezne certifikate;

– da je finančno in poslovno usposobljen in da razpolaga 
z ustreznimi finančnimi viri za izvedbo investicije;

– da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi, 
ki omogočajo izvedbo koncesijske pogodbe;

– da ima ustrezne reference s področja predmeta kon-
cesije;

– predloži celovit projekt izgradnje kotlovnice in toplotne-
ga omrežja za območje izvajanja javne službe, načrt vzdrže-
vanja kotlovnice;

– predloži predlog vgradnje strojnih instalacij in priključitev 
kotlovnice na omrežje ter načrt vzdrževanja;

– predloži predlog sistema cen javne službe, skladen z 
zakonom in drugimi predpisi.

9. člen
Soglasje

V okviru svoje pristojnosti izda koncedent pooblastilo 
koncesionarju za pridobitev vse potrebne dokumentacije, ki 
jo mora koncesionar pridobiti za začetek izvajanja in v času 
izvajanja koncesije, soglasje h gradnji in priključitvi in soglasje 
k uporabnemu dovoljenju.

10. člen
Obveznost in splošni pogoji izvajanja javne službe
Javno službo mora koncesionar izvajati neprekinjeno in 

jo lahko začasno ali trajno prekine le v primerih določenih z 
zakonom.

Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz kotlovnice, 
ki sodi v okvir izvajanja javne službe, se sprejmejo skupaj s 
koncesijsko pogodbo.

11. člen
Vrsta in obseg javne službe

Koncesionar pridobi izključno pravico izvajanja javne služ-
be na območju iz 5. člena tega odloka. Na podlagi te izključ-
ne pravice ima koncesionar pravico in dolžnost priključiti na 
omrežje uporabnike iz 6. člena tega odloka.

Koncesionar pridobi tudi izključno pravico gradnje in 
upravljanja s kotlovnico in toplotnim omrežjem na območju iz 
5. člena tega odloka.

12. člen
Začetek in čas trajanja koncesije

Začetek in čas trajanja koncesije se določita v koncesijski 
pogodbi, pri čemer čas trajanja koncesije ne sme biti krajši od 
10 let. Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem koncesije v 
roku, določenem v koncesijski pogodbi.

Po preteku časa trajanja koncesije se lahko pod pogoji, 
določenimi v koncesijski pogodbi, koncesija lahko podaljša 
za obdobje, ki se določi v koncesijski pogodbi. Koncesija se 
lahko po preteku časa trajanja na podlagi aneksa h koncesij-
ski pogodbi podaljša tudi do dokončne izbire novega konce-
sionarja. Podaljšanje v skladu s tem odstavkom je mogoče 
tudi po preteku časa, za katerega je podaljšana koncesijska 
pogodba z aneksom v skladu s prejšnjim odstavkom.

Postopek za izbiro novega koncesionarja mora biti pričet 
najmanj 1 leto pred iztekom roka, za katerega je bila pode-
ljena prejšnja koncesija, v veljavo pa stopi najprej ob izteku 
tega roka.

III. IZBIRA KONCESIONARJA

13. člen
Javni razpis

Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa. Javni 
razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
spletni strani občine.

Javni razpis se izvede po postopku in vsebini določeni z 
zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in zakonom, ki 
ureja gospodarske javne službe.

14. člen
Merila za izbiro koncesionarja

Koncesionarja se lahko izbere na podlagi naslednjih 
meril:

– ponujene višine cene za toplotno energijo;
– dosedanje pozitivne reference;
– rok za izgradnjo kotlovnice in vseh naprav potrebnih 

za začetek izvajanja koncesije;
– ostalih pogojev opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
Merila se v razpisni dokumentaciji podrobneje oprede-

lijo in ovrednotijo. Določi se tudi način izračuna doseženega 
števila točk.

15. člen
Obvezne sestavine ponudbe

Ponudbi za pridobitev koncesije morajo biti priloženi vsi 
dokumenti, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, zlasti pa:

– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena tega od-
loka;

– dokazila, da razpolaga z zadostno finančno sposob-
nostjo za investiranje v izgradnjo kotlovnice in vseh ostalih 
naprav, kot izhaja iz ponudnikovega projekta;

– garancijo za resnost ponudbe.

16. člen
Strokovna komisija

Koncedent imenuje tričlansko komisijo za vodenje raz-
pisa. Glede sestave komisije se uporabljajo tiste določbe 
zakona, ki urejajo splošni upravni postopek, ki se nanašajo 
na izločitev uradne osebe.

17. člen
Podelitev koncesije

O izbiri koncesionarja odloči koncedent z odločbo v 
upravnem postopku. Pred izdajo odločbe o izbiri pridobi pri-
stojni upravni organ predlog komisije, imenovane na podlagi 
16. člena tega odloka.

V postopku na prvi stopnji odloča občinska uprava, na 
drugi stopnji pa župan.

18. člen
Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe

Na podlagi dokončne odločbe o izbiri sklene župan z 
izbranim koncesionarjem koncesijsko pogodbo.
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IV. RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE

19. člen
Objekti in naprave za izvajanje javne službe

Koncesionar je dolžan izgraditi kotlovnico s pripadajočimi 
napravami, ki so potrebni za kvalitetno izvajanje javne službe 
v obsegu iz 5. člena tega odloka. Obseg obveznosti in način 
financiranja izgradnje kotlovnice in naprav se določi v konce-
sijski pogodbi.

Kotlovnica in naprave iz prejšnjega odstavka, ki jih zgradi 
koncesionar, so za čas podeljene koncesije v lasti koncesionarja.

Pri načrtovanju, vzdrževanju in gradnji kotlovnice in na-
prav je koncesionar dolžan ravnati z načelom najboljše dose-
gljive tehnologije, predvsem pri izbiri rešitev, ki naj v največji 
možni meri prispevajo k varovanju okolja ter zagotavljajo var-
nost in zanesljivost delovanja kotlovnice. Pri izbiri tehnologije 
upošteva koncesionar tudi sorazmernost med tehnično izpo-
polnjenostjo določenega elementa ter stroški njegove uporabe.

Dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev dovoljenj za 
izgradnjo kotlovnice in naprav, pripravi koncesionar in jo pre-
dloži koncedentu v potrditev.

V postopku pridobivanja dovoljenj iz prejšnjega odstavka 
je s koncesionarjem dolžan sodelovati koncedent v okviru za-
konskih omejitev in zmogljivosti svojih strokovnih služb.

20. člen
Vzdrževanje in preizkušanje kotlovnice in naprav

Koncesionar je dolžan investicijsko in tekoče skrbeti za 
vzdrževanje kotlovnice in naprav in z njim povezane infra-
strukture tako, da je zagotovljeno nemoteno ter varno izvajanje 
javne službe.

Koncesionar mora v najkrajšem možnem času poskrbeti za 
odpravo okvar, nepravilnosti in drugih pomanjkljivosti, ki se poja-
vijo na kotlovnici in napravah. Uporabnik je dolžan koncesionarja 
nemudoma obvestiti o vseh okvarah ali nepravilnostih na kotlov-
nici in napravah in na napeljavi ter napravah znotraj objektov, ki 
bi lahko vplivali na varnost ali nemoteno izvajanje javne službe.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA

21. člen
Uporaba storitev javne službe

Z uporabnikom je koncesionar dolžan skleniti ustrezno 
pogodbo o dobavi toplote.

V primeru kršitve obveznosti koncesionarja iz prejšnjega 
odstavka, lahko uporabnik zahteva, da pristojni organ občine z 
upravno odločbo odloči o njegovi pravici in naloži koncesionarju 
ustrezno ravnanje.

Podrobnejša vprašanja v zvezi s pogodbo o dobavi toplo-
te urejajo splošni pogoji.

22. člen
Prekinitev izvajanja storitev javne službe

Koncesionar lahko trajno ali začasno prekine izvajanje 
javne službe uporabniku v primerih določenih z zakonom in 
splošnimi pogoji.

O prekinitvi izvajanja javne službe koncedent odloči z 
upravno odločbo.

O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča 
župan.

VI. POSLOVANJE IN FINANCIRANJE

23. člen
Prenos objektov in naprav

Koncedent prenese skladno z določili koncesijske po-
godbe koncesionarju v upravljanje vse že zgrajene objekte 
in naprave, ki so potrebne za postavitev kotlovnice in naprav 
oziroma ki predstavljajo del kotlovnice in naprav.

Koncesionar izvede celotno investicijo in krije celotne 
stroške obratovanja in vzdrževanja kotlovnice ter njenih naprav 
v času trajanja koncesijske pogodbe.

24. člen
Poslovanje koncesionarja

Koncesionar mora pri svojem poslovanju:
– za izvajanje javne službe voditi račun, ki je ločen od 

ostalih dejavnosti koncesionarja,
– pripraviti, revidirati in objaviti letne računovodske izkaze 

na način, kot to zahteva zakonodaja.
Za obveznosti koncesionarja občina odgovarja le v prime-

ru, da je koncesionar v večinski lasti občine.

25. člen
Financiranje

Izvajanje koncesije se opravlja na podlagi lastnih prihod-
kov koncesionarja ter morebitnih sredstev koncedenta, ki jih ta 
pridobi za namen izvajanja javne službe.

26. člen
Sistem cen

Dobavljena toplota se obračunava na podlagi sistema cen.
Pri oblikovanju sistema cen iz prejšnjega odstavka mora 

koncesionar upoštevati določbe Energetskega zakona ter dru-
gih predpisov.

27. člen
Koncesijska dajatev

Koncesionar ni dolžan plačevati koncesijske dajatve kon-
cedentu, ker bo zgradil ustrezno infrastrukturo z lastnimi viri.

28. člen
Zavarovanje

Koncesionar se v koncesijski pogodbi zaveže, da bo kot 
dober gospodar sklenil z zavarovalnico zavarovalne pogodbe 
za zavarovanje infrastrukture, naprav in rizikov, povezanih z 
izvajanjem dejavnosti, ki je predmet te koncesije.

VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

29. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesij

Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojna služba 
koncedenta (v nadaljevanju: služba). Koncesionar mora v pri-
meru zahteve pristojni službi kadarkoli posredovati informacije 
o poslovanju in omogočiti delavcem službe vpogled v poslovne 
knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.

Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. Nad-
zor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesij, 
izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesio-
narjev. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. 
O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in 
predstavnik koncedenta.

Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem 
koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.

Osebe, ki izvajajo nadzor nad izvajanjem koncesij, so 
dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot 
poslovno skrivnost.

VIII. PRENEHANJE KONCESIJE

30. člen
Prenehanje koncesijskega razmerja in koncesijske pogodbe

Koncesijsko razmerje med koncesionarjem in konceden-
tom preneha:

– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– z odvzemom koncesije;
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– z odkupom koncesije;
– s sporazumnim prenosom koncesije;
– v primeru stečaja koncesionarja.
Koncesijska pogodba preneha veljati:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena;
– s sporazumno razvezo;
– z razdrtjem.

31. člen
Odvzem koncesije

Koncedent lahko odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v 

rokih, določenih s koncesijsko pogodbo;
– če koncesionar neupravičeno prekine izvajanje javne 

službe za več kot 5 dni zaporedoma;
– če je koncesionar večkrat ali huje kršil določbe zako-

nov, predpisov, koncesijske pogodbe ali dovoljenj, izdanih 
na podlagi zakona;

– zaradi ponovljenih in dokumentiranih primerov neu-
činkovitih storitev, ogrožanja varnosti ljudi in premoženja ali 
nepravilnega vzdrževanja kotlovnice in naprav po izključni 
krivdi koncesionarja;

– če koncesionar ni vodil svojega poslovanja skladno s 
24. členom tega odloka;

– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za podelitev 
koncesije.

V primerih iz druge, tretje, četrte in šeste alineje prejš-
njega odstavka lahko koncedent odvzame koncesijo šele, če 
koncesionar po pisnem opozorilu ponovi kršitve.

V primerih iz prvega odstavka lahko koncedent prevza-
me izvajanje javne službe v režijo ali pa zanjo predvidi drug 
način izvajanja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske 
javne službe.

32. člen
Odkup koncesije

Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da 
koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet 
koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame 
naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za 
namen izvajanja javne službe.

Podrobnejša vprašanja odkupa iz prejšnjega odstavka 
se uredijo s koncesijsko pogodbo.

Odkup koncesije je lahko tudi prisilen. Za prisilen od-
kup koncesije se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo 
razlastitev. Ob prisilnem odkupu je koncedent dolžan pla-
čati koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih o 
razlastitvi.

33. člen
Prenos koncesije

Opravljanje javne službe lahko koncesionar prenese na 
drugo osebo samo v soglasju s koncedentom.

Opravljanje javne službe lahko koncedent v času tra-
janja koncesijske pogodbe prenese na drugo osebo samo v 
soglasju s koncesionarjem.

S koncesijsko pogodbo se lahko dogovorijo primeri, ko 
je prenos opravljanja javne službe dovoljen brez soglasja 
druge stranke in obseg, v katerem se lahko ta prenos opravi.

34. člen
Lastništvo naprav po prenehanju

Vse naprave, ki jih koncesionar namesti v okviru in v 
času izvajanja koncesije, preidejo s prenehanjem koncesij-
ske pogodbe v last koncedenta.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen
Začetek veljavnosti odloka

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 354-76/2012-9
Žužemberk, dne 27. septembra 2012

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

2972. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen 
programov predšolske vzgoje v Občini 
Žužemberk

Na podlagi 30., 31. in 32 člena Zakona o vrtcih (Uradni 
list RS, št. 100/05, Zvrt – UPB 2), Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 25/08), 22. čle-
na 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 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list 
RS, 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na 
predlog Osnovne šole Žužemberk in Osnovne šole Prevole 
na 15. redni seji dne 10. 7. 2012 sprejel

S K L E P
o določitvi novih ekonomskih cen programov 

predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

1.
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni 

šoli Žužemberk po posameznih programih znašajo mesečno:
1. I. starostno obdobje 382,29 EUR
2. II. starostno obdobje (4–6 let) 319,91 EUR
3. varstvo v družini 382,29 EUR.
Stroški živil za otroka iz I. in II. starostnega obdobja ter 

varstva v družini v vrtcu pri OŠ Žužemberk znašajo dnevno 
1,96 EUR/dan.

2.
Cena programa predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli 

Prevole znaša mesečno za kombinirani oddelek 328,30 EUR.
Stroški živil za otroka iz vrtca pri Osnovni šoli Prevole 

znašajo dnevno 1,70 EUR.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan od objave v Uradnem 

listu Republike Slovenije, cene programov pa se uporabljajo od 
1. 8. 2012 dalje.

4.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o 

določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Žužem-
berk, št.: 032-28/2011-1 z dne 7. 7. 2011.

Št. 032-17/2012-1
Žužemberk, dne 10. julija 2012

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.
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GROSUPLJE

2973. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in 
izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo 
Biba Šmarje Sap

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03 – UPB1, 72/05, 100/05 – 
UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 
– ZIU, 40/12 – ZUJF), 20. 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 Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet 
Občine Grosuplje na 13. redni seji dne 3. 10. 2012 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov vzgoje  

in izobraževanja v Zasebnem vrtcu s koncesijo 
Biba Šmarje Sap

1. člen
Cene programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Biba Šmar-

je Sap znaša:
– program za otroke prve starostne sku-

pine 519,00 EUR
– program za otroke druge starostne sku-

pine 410,00 EUR.
Plačilo staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz zaseb-

nega vrtca zniža za stroške prehrane, ki znašajo 3,07 EUR na 
dan, korigirano z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva 
posamezni plačnik.

2. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se plačilo staršev 

samo za dneve odsotnosti znižuje postopoma, in sicer:
1. Neprekinjena odsotnost otroka do vključno 5 delovnih 

dni – plačilo staršev po odločbi v nezmanjšani višini.
2. Neprekinjena odsotnost otroka od 6 do vključno 

10 delovnih dni – plačilo staršev se zniža na 80 % plačila 
po odločbi.

3. Neprekinjena odsotnost otroka od 11 do vključno 15 de-
lovnih dni – prispevek staršev se zniža na 60 % plačila po 
odločbi.

4. Neprekinjena odsotnost otroka od 16 do vključno 
22 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 50 % plačila 
po odločbi.

5. Neprekinjena odsotnost otroka nad 22 delovnih dni do 
vključno 60 delovnih dni – prispevek staršev se zniža na 40 % 
plačila po odločbi.

Kar pomeni postopno zniževanje plačila staršev in sicer, 
če je otrok, kot primer, odsoten cel mesec, potem se plačilo 
staršev za prvih 5 dni odsotnosti ne zmanjša, za 6. do vključ-
no 10. delovni dan odsotnosti starši plačajo 80 % plačila po 
odločbi, za 11. do vključno 15. delovni dan odsotnosti starši 
plačajo 60 % plačila po odločbi, za 16. do vključno 22. delovni 
dan odsotnosti starši plačajo 50 % plačila po odločbi, za dneve 
odsotnosti otroka nad 22 delovnih dni do vključno 60 delovnih 
dni pa starši plačajo 40 % plačila po odločbi.

Po 60 delovnih dneh neprekinjene odsotnosti otroka se 
postopno zniževanje plačila staršev prekine in začne ponovno 
s 1. točko tega člena.

Sistem postopnega zniževanja plačila se opravi po odbit-
ku stroška prehrane otroka, ki je opredeljen v zadnjem odstav-
ku 1. člena tega sklepa.

3. člen
Dodatno znižanje iz 2. člena tega sklepa velja, če je v 

vrtec vključen en otrok iz iste družine. Če sta v vrtec hkrati 
vključena dva ali več otrok iz iste družine, pa dodatno znižanje 
velja samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-156/2009
Grosuplje, dne 3. oktobra 2012

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

HORJUL

2974. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) 
in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 
105/10, 100/11) je Občinski svet Občine Horjul na 9. seji dne 
27. 9. 2012 sprejel

O D L O K
o zbiranju komunalnih odpadkov

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta odlok ureja obvezno gospodarsko javno službo zbira-
nje določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljnjem bese-
dilu: javna služba) na območju Občine Horjul tako, da določa:

– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne 
službe,

– vrste in obseg javnih dobrin in njihovo prostorsko raz-
poreditev,

– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega obli-

kovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje 

javne službe.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

2. člen
(oblika izvajanja javne službe)

Občina na svojem območju zagotavlja javno službo v 
obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne 
službe) po posameznih prostorsko in funkcionalno zaokroženih 
območjih, v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom. 
Izvajalec javne službe je Snaga Javno podjetje d.o.o..

3. člen
(program)

Izvajalec javne službe opravlja javno službo skladno s 
programom za obvladovanje kakovosti poslovanja (v nadalj-
njem besedilu: program), katerega sestavni del je tudi program 
ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami in program oskrbe kuhinj-
skih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: program ravnanja) ter 
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urnik zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v nadaljnjem 
besedilu: urnik), ki ga izdela vsako leto do konca oktobra za 
naslednje leto.

III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE  
IN NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

4. člen
(vrste javnih dobrin)

Občina Horjul na svojem celotnem območju z javno služ-
bo zagotavlja javno dobrino zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov.

Javna dobrina javne službe zbiranja določenih vrst komu-
nalnih odpadkov obsega naslednje vrste storitev:

– zagotavljanje in zamenjava posod za zbiranje vseh vrst 
komunalnih odpadkov,

– čiščenje posod za zbiranje komunalnih odpadkov,
– zagotavljanje tipiziranih vrečk za zbiranje komunalnih 

odpadkov,
– delovanje zbiralnic ločenih frakcij,
– delovanje premičnih zbiralnic nevarnih frakcij,
– delovanje zbirnih centrov,
– zagotavljanje ponovne uporabe,
– prevzem in odvoz zbranih mešanih komunalnih odpad-

kov iz prevzemnega mesta,
– prevzem in odvoz bioloških odpadkov iz prevzemnega 

mesta,
– prevzem in odvoz zbranih ločenih frakcij,
– prevzem in odvoz kosovnih odpadkov,
– prevzem in odvoz komunalnih odpadkov iz območja 

javnih prireditev,
– razvrščanje pripeljanih odpadkov po vrstah in njihovo 

predajo v predelavo,
– predajo mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo,
– prevzem nevarnih frakcij, skladiščenje in predajo v 

predelavo,
– reden prevoz mešanih komunalnih odpadkov od izva-

jalca javne službe zbiranja komunalnih odpadkov do izvajalca 
javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov.

5. člen
(obseg javnih dobrin)

Obseg javnih dobrin javne službe pomeni omogočanje 
zbiranja vseh vrst komunalnih odpadkov in njihov prevoz.

Obseg zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (v na-
daljnjem besedilu: frekvenca prevoza) pri uporabniku, ki ureja 
ravnanje z odpadki, se zagotovi za:

– mešane komunalne odpadke (20 03 01) enkrat na tri 
tedne, pri čemer mora biti omogočena izbira velikosti posode 
od vključno 80 l navzgor, in enkrat na teden v območju blo-
kovne pozidave nad 4000 prebivalcev na kvadratni kilometer,

– biološke razgradljive kuhinjske odpadke (20 01 08) in 
zeleni vrtni odpad (20 02 01) najmanj enkrat na štirinajst dni, 
pozimi enkrat na tri tedne (od začetka decembra do konca 
februarja) na območju naselij in delov naselij večjih od 500 
prebivalcev in gostoto poselitve nad 20 preb./ha in na način, 
ki ga določi izvajalec javne službe v soglasju z občino,

– ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov papir in 
karton (20 01 01), vključno s papirno in kartonsko embalažo, 
ki je komunalni odpadek (15 01 01), plastiko (20 01 39), pla-
stično embalažo, ki je komunalni odpadek (15 01 02), kovine 
(20 01 40), kovinsko embalažo, ki je komunalni odpadek 
(15 01 04) in sestavljeno (kompozitno) embalažo (15 01 05) 
praviloma na tri tedne, steklo (15 01 07) po potrebi,

– kosovne odpadke (20 03 07) dvakrat letno v obdobju 
in na način, ki ga dogovorita izvajalec in občina.

Dnevi odvoza za posamezno vrsto komunalnih odpad-
kov iz prejšnjega odstavka tega člena se za tekoče leto 
določijo v urniku. Če se zaradi višje sile (naravne katastrofe, 

obilno sneženje, zapore cest in podobno) ne more prevzeti in 
odpeljati zbranih komunalnih odpadkov, se prevzem in prevoz 
opravi takoj, ko je to mogoče. V tem primeru se lahko ob poso-
di postavi tudi netipizirane vrečke, napolnjene s komunalnimi 
odpadki, ki jih izvajalec javne službe mora odpeljati.

Obseg zbiranja in prevoza ločenih frakcij komunalnih 
odpadkov iz zbiralnic se zagotavlja skladno s potrebami.

Za nevarne frakcije je obseg zbiranja in prevoza zagoto-
vljen za topila (20 01 13), kisline (20 01 14), alkalije (20 01 15), 
fotokemikalije (20 01 17), pesticide (20 01 19), fluorescentne 
cevi in druge odpadke, ki vsebujejo živo srebro (20 01 21), 
zavrženo opremo, ki vsebuje klorofluoroogljike (20 01 23), 
jedilno olje in maščobe (20 01 25), olja in maščobe, ki niso 
navedeni pod 20 01 25 (20 01 26), barve, tiskarske barve, 
lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi (20 01 27), barve, 
tiskarske barve, ki niso navedene pod 20 01 27 (20 01 28), 
čistila detergenti, ki vsebujejo nevarne snovi (20 01 29), 
citotoksična in citostatična zdravila (20 01 31), baterije in 
akumulatorje, ki so navedeni pod 16 06 01, 16 06 02 ali 
16 06 03 ter nesortirane baterije in akumulatorje, ki vsebujejo 
te baterije in akumulatorje (20 01 33), zavrženo električno in 
elektronsko opremo, ki vsebuje nevarne snovi in ni navedena 
pod 20 01 21 in 20 01 23 (20 01 35), les, ki vsebuje nevarne 
snovi (20 01 37), najmanj enkrat letno po urniku s premično 
zbiralnico nevarnih frakcij in v zbirnem centru.

6. člen
(prostorska razporeditev zagotavljanja zbiranja)

Zbiranje komunalnih odpadkov se zagotavlja v posodah, 
zbirnih stiskalnicah, zbiralnicah ločenih frakcij, premičnih zbi-
ralnicah nevarnih frakcij, zbirnih centrih, in centrih ponovne 
uporabe.

7. člen
(zbirno mesto)

Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni 
površini in je namenjeno za postavitev posod za zbiranje 
mešanih komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov in ločenih 
frakcij.

Pri načrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta za vse 
uporabnike je treba upoštevati najmanj minimalno obračun-
sko prostornino posamezne vrste posode, določene s tem 
odlokom, pomnoženo s faktorjem 1,6. Če izračun ni enak 
posamezni velikosti posode, se pri načrtovanju velikosti pro-
stora zbirnega mesta upošteva večja velikost posode. Posode 
na zbirnem mestu morajo biti zavarovane pred vremenskimi 
vplivi tako, da zaradi njih ne pride do onesnaženja okolice in 
poškodovanja posod.

Zbirno in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji. To 
mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni površini in je 
namenjeno za postavitev posod za zbiranje mešanih, biolo-
ških in kosovnih odpadkov ter ločenih frakcij in njihovemu 
prevzemu.

8. člen
(prevzemno mesto)

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je začasno 
mesto, praviloma na najbližji možni javni površini, namenje-
no prevzemu mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij, 
bioloških ter kosovnih odpadkov in ne sme ovirati ali ogrožati 
rabe teh površin. Prevzemno mesto mora biti določeno tako, 
da izvajalcu javne službe omogoča prevzem in odvoz komu-
nalnih odpadkov.

Uporabnik mora posode pripeljati iz zbirnega na pre-
vzemno mesto in jih po odvozu, v najkrajšem možnem času, 
odpeljati nazaj. Prevzemno mesto je lahko oddaljeno največ 
15 m od roba prometne površine. Prevzemno mesto je lahko 
oddaljeno od roba zemljišča ali objekta uporabnika največ 
150 m.
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Prevzemno mesto določita uporabnik in izvajalec javne 
službe sporazumno. Tako določeno prevzemno mesto izva-
jalec javne službe vpiše v evidenco uporabnikov, ki vsebuje 
naslov objekta, ime lastnika objekta in ime najemnika objekta, 
ko postane uporabnik storitve javne službe.

Če do sporazuma o določitvi prevzemnega mesta med 
uporabnikom in izvajalcem javne službe ne pride, zagotovi 
prevzemno mesto, na predlog katerekoli strani, pristojen or-
gan občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). 
Tako zagotovljeno prevzemno mesto izvajalec javne službe 
vpiše v evidenco uporabnikov.

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je tudi lokacija 
za odvoz kosovnih odpadkov, ki se jih odloži na to mesto 
zvečer po 20. uri pred dnevom odvoza ali do 6. ure zjutraj na 
dan odvoza. Če je določena natančnejša ura odvoza, pa do 
določene ure na dan odvoza. Prevzemno mesto za kosovne 
odpadke mora biti na površini, ki omogoča izvajalcu javne 
službe prevzem in odvoz.

9. člen
(dostop do prevzemnega mesta)

Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen dostop 
smetarskim vozilom dolžine 9,8 m, širine 3 m in višine 4 m. Če 
je dostopna pot ravna mora biti široka najmanj 3,5 m, svetla 
višina mora znašati najmanj 4 m, dostopna pot z ovinkom pa 
mora biti široka najmanj 4 m.

Slepa ulica, ki je daljša od 50 m, mora imeti na koncu 
obračališče za smetarsko vozilo z najmanjšim radijem se-
demnajst metrov ali pravokotno obračališče v obliki črke »T« 
z najmanjšim radijem deset metrov. Dovoljen je tudi drugačen 
način ureditve obračališča, ki omogoča nemoteno obračanje 
smetarskega vozila. Če ti pogoji niso zagotovljeni, pristojni 
organ zagotovi prevzemno mesto, ki je lahko od pričetka slepe 
ulice oddaljeno največ petnajst metrov.

Če dostop do prevzemnega mesta ovirajo rastoče veje, 
druge rastline ali drugo izvajalec javne službe opozori lastni-
ka, da oviro odstrani, če je lastnik ne odstrani, jo odstrani 
izvajalec javne služne na stroške lastnika.

Če je cesta do prevzemnega mesta preozka ali prestrma 
ali ima neurejeno ali preozko obračališče ali drugo oviro za 
smetarsko vozilo, lahko pristojni organ zagotovi prevzemno 
mesto tudi v razdalji več kot 150 m od roba zemljišča ali 
objekta uporabnika.

V času popolne ali delne zapore občinske ceste, ki izva-
jalcu javne službe ne omogoča dostopa s smetarskim vozilom 
do prevzemnih mest na območju zapore, mora pristojni organ 
zagotoviti začasna prevzemna mesta, ki so dostopna s sme-
tarskim vozilom. Posode na začasna prevzemna mesta za čas 
zapore občinske ceste postavi izvajalec del na cesti z zaporo.

Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, če na cesto z zaporo ne postavi posod na 
začasna prevzemna mesta, kot to določa prejšnji odstavek 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 800 evrov.

10. člen
(mesto praznjenja posode)

Mesto praznjenja posode je prostor, praviloma na vozi-
šču ceste, kjer stoji smetarsko vozilo. Med prevzemnim me-
stom in mestom praznjenja posode ne sme biti več kot 15 m 
razdalje.

11. člen
(prevzem in prevoz komunalnih odpadkov  

iz javnih prireditev)
Za čas javne prireditve na prostem, na kateri se priča-

kuje več kot 500 udeležencev, mora organizator prireditve na 
kraju prireditve zagotoviti začasno zbiralnico ločenih frakcij 
in posode za mešane komunalne odpadke, če ima prireditev 
gostinsko ponudbo pa še posode za biološko razgradljive 

kuhinjske odpadke. Vrsto in število posod določita izvajalec 
javne službe in organizator javne prireditve s pogodbo najkas-
neje štirinajst dni pred datumom prireditve. Pogodba mora biti 
v času prireditve na vpogled občinskemu inšpektoratu.

Z globo 5.000 evrov se kaznuje za prekršek uporab-
nik – pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če 
ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 1.000 evrov.

Z globo 3.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega 
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 600 evrov.

Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporab-
nik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
300 evrov.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO  
JAVNIH DOBRIN

12. člen
(pogoji za zagotavljanje javnih dobrin)

Pogoji za zagotavljanje javnih dobrin iz drugega in 
tretjega odstavka 4. člena tega odloka so:

– posode za zbiranje komunalnih odpadkov,
– tipizirane vrečke za komunalne odpadke,
– naprave za čiščenje posod za zbiranje komunalnih 

odpadkov,
– zbiralnice,
– premične zbiralnice nevarnih odpadkov z začasnim 

skladiščem,
– zbirni centri,
– centri ponovne uporabe,
– vozila za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov,
– objekti in naprave za razvrščanje komunalnih od-

padkov in
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca javne službe.

13. člen
(posode za zbiranje komunalnih odpadkov)

Posode za zbiranje komunalnih odpadkov zagotavlja 
izvajalec javne službe. Izvajalec javne službe brez dodatne-
ga plačila poskrbi za zamenjavo posod, če so poškodovane, 
premajhne, prevelike, odtujene ali drugo. Če uporabnik odtu-
ji ali dokazano namenoma poškoduje posodo, je dolžan kriti 
stroške nove posode ali popravila.

Posode za zbiranje komunalnih odpadkov so različne 
velikosti in oblike, s prostornino od najmanj 80 l do 1.100 l ali 
več. Posode za uporabnika določi izvajalec javne službe, pri 
čemer upošteva za mešane komunalne odpadke 30 litrov na 
osebo, za embalažo 60 litrov na osebo, za papir 20 litrov na 
osebo, za steklo 10 litrov na osebo in za biološke odpadke 
15 litrov na osebo ter frekvence prevoza.

Izvajalec javne službe lahko z nalepkami na posodah 
obvešča uporabnike o storitvah javne službe, kar je za drugo 
obveščanje prepovedano.

14. člen
(tipizirane vrečke)

Tipizirane vrečke se lahko uporabijo občasno, ko se 
pri uporabniku pojavijo večje količine mešanih komunalnih 
odpadkov, po potrebi tudi ločenih frakcij. Tipizirane vrečke 
imajo logotip izvajalca javne službe in so enotne barve. Z 
nakupom tipizirane vrečke je plačana tudi storitev odvoza 
komunalnih odpadkov. Zaprte tipizirane vrečke se smejo 
postaviti na prevzemno mesto le v času prevzema komu-
nalnih odpadkov.
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15. člen
(čiščenje in vzdrževanje posod)

Izvajalec javne službe mora zagotavljati čiščenje in 
vzdrževanje posod za zbiranje bioloških odpadkov z napra-
vami za čiščenje posod vsaj enkrat letno.

16. člen
(zbiralnice ločenih frakcij)

Zbiralnica je posebej urejen prostor na javni površini 
namenjen prepuščanju ločenih frakcij komunalnih odpadkov 
(papir, embalaža, steklo in drugo). Ena zbiralnica je name-
njena za okoli 300 uporabnikov. Lokacijo zagotovi pristojni 
organ.

17. člen
(zbiralnice nevarnih odpadkov)

Zbiralnica nevarnih odpadkov je namenjena zbiranju 
nevarnih odpadkov iz gospodinjstva na vseh prostorsko in 
funkcionalno zaokroženih območjih, kamor uporabniki prine-
sejo po urniku svoje nevarne odpadke.

18. člen
(zbirni centri)

Zbirni center je posebej urejen in opremljen prostor za 
ločeno prepuščanje vseh vrst frakcij komunalnih odpadkov v 
posamezne zaboje in posode. Zbirne centre zagotovi občina. 
Začasno lokacijo za zbiranje frakcij komunalnih odpadkov, 
ki se jih zbira v zbirnih centrih lahko zagotovi občina ali v 
soglasju z občino izvajalec javne službe.

Zbirni centri delujejo po obratovalnem času, ki ga sku-
paj določita občina in izvajalec. Obratovalni čas zbirnih 
centrov objavi izvajalec javne službe na svoji spletni strani, 
v urniku in drugih obvestilih za javnost.

V zbirnih centrih se zagotavlja ločeno prepuščanje v 
zaboje in posode naslednjih frakcij:

– papir in karton (20 01 01),
– papirno in kartonsko embalažo, ki je komunalni od-

padek (15 01 01),
– steklo (20 01 02),
– stekleno embalažo, ki je komunalni odpadek 

(15 01 07),
– biološko razgradljive kuhinjske odpadke (20 01 08),
– oblačila (20 01 10) in tekstilije (20 01 11),
– jedilno olje in maščobe (20 01 25),
– barve, tekstilne barve, lepila in smole, ki niso nave-

deni pod 20 01 27 (20 01 28),
– čistila, ki niso navedena pod 20 01 29 (20 01 30),
– zdravila, ki niso navedena pod 20 01 31(20 01 32),
– baterije in akumulatorji, ki niso navedeni pod 20 01 

33 (20 01 34),
– zavržena električna in elektronska oprema, ki ni nave-

dena pod 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 (20 01 36),
– les, ki ni naveden pod 20 01 37 (20 01 38),
– lesno embalažo (15 01 03),
– plastiko (20 01 39),
– plastično embalažo, ki je komunalni odpadek 

(15 01 02),
– kovine (20 01 40),
– kovinsko embalažo, ki je komunalni odpadek 

(15 01 04),
– druge tovrstne odpadke (20 01 99),
– sestavljeno (kompozitno) embalažo (15 01 05),
– biorazgradljive odpadke (20 02 01),
– kosovne odpadke (20 03 07),
– druge odpadke, ki jih določi izvajalec javne službe.
Izvajalec in občina skupaj določita vrste odpadkov, ki 

se zbirajo v začasnem zbirnem centru.

19. člen
(vozila za prevzem in prevoz komunalnih odpadkov)
Odvoz komunalnih odpadkov, zbranih na zbirnem me-

stu ali na zbirnem in prevzemnem mestu, se zagotavlja s 
specialnimi vozili za odvoz komunalnih odpadkov (v nadalj-
njem besedilu: smetarsko vozilo) po urniku za prostorsko in 
funkcionalno zaokrožena območja, v enakem nivoju storitve 
za vse uporabnike.

20. člen
(objekti in naprave za razvrščanje)

Zbrane komunalne odpadke se pripelje v objekte in na-
prave za razvrščanje komunalnih odpadkov, kjer se jih razvrsti 
po vrstah in razvrščene preda v nadaljnjo rabo ali obdelavo.

21. člen
(obveznosti izvajalca javne službe)

V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec javne 
službe dolžan:

– zagotoviti redno praznjenje in odvažanje odpadkov 
iz zbirnih centrov, zbiralnic, posod za zbiranje komunalnih 
odpadkov ter redno odvažanje odpadkov v tipiziranih vrečkah 
in kosovnih odpadkov,

– prazniti posode in nalagati tipizirane vrečke tako, da 
ne poškoduje posod ter ne onesnaži prevzemnega mesta ali 
mesta praznjenja ali njune okolice oziroma jih očisti, če jih 
onesnaži,

– zagotoviti čiščenje in vzdrževanje posod za zbiranje 
komunalnih odpadkov,

– zagotoviti čiščenje in vzdrževanje zbirnih centrov in 
zbiralnic,

– zagotoviti posode za zbiranje komunalnih odpadkov 
glede na potrebe uporabnika,

– skrbeti za zamenjavo posod za komunalne odpadke 
skladno z odlokom,

– zagotavljati tipizirane vrečke za zbiranje komunalnih 
odpadkov za prodajo uporabnikom,

– izvajati nadzor nad uporabo posod za vse vrste komu-
nalnih odpadkov in opozarjati uporabnike na nepravilnosti,

– pridobivati podatke o uporabnikih iz uradnih evidenc,
– zagotavljati uporabnikom urnik za tekoče leto,
– voditi evidenco uporabnikov skladno z odlokom,
– voditi evidenco, zbiralnic in zbirnih centrov,
– nabavljati in vzdrževati vozila in opremo za izvajanje 

storitev javne službe,
– voditi evidenco o zbranih in prepeljanih vrstah komu-

nalnih odpadkov,
– sproti obveščati uporabnike o storitvah javne službe,
– pisno v petnajstih dneh odgovoriti na ugovor uporabnika,
– izvajati druge naloge javne službe iz tega odloka, za-

konov in drugih predpisov.
Z globo 10.000 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec 

javne službe, ki ravna v nasprotju s prvo, drugo, četrto, peto, 
šesto, sedmo, osmo, deseto, enajsto, dvanajsto, trinajsto, 
štirinajsto, petnajsto ali šestnajsto alinejo prvega odstavka 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 1.000 evrov.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV  
JAVNE SLUŽBE

22. člen
(uporabnik javne službe)

Uporabnik javne službe na območju občine po tem od-
loku je izvirni povzročitelj, katerega delovanje ali dejavnost 
povzroča nastajanje komunalnih odpadkov (v nadaljnjem be-
sedilu: uporabnik), in je:

– izvirni povzročitelj iz gospodinjstva,
– izvirni povzročitelj iz javnega sektorja in
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– izvirni povzročitelj iz proizvodne dejavnosti, trgovine, 
poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavno-
sti, ki ni dejavnost javnega sektorja (v nadaljnjem besedilu: 
iz dejavnosti).

Uporabnik je na podlagi tega odloka vpisan v evidenco 
uporabnikov, ki jo vodi izvajalec javne službe za potrebe javne 
službe. Uporabnik ima pravico vpogleda v svoje podatke v 
evidenci uporabnikov.

Uporabnik se mora vključiti v sistem zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov, določen s tem odlokom.

Z globo 10.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske druž-
be, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v 
nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 1.000 evrov.

Z globo 6.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega 
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 600 evrov.

Z globo 3.000 evrov se kaznuje za prekršek uporab-
nik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s tretjim 
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
300 evrov.

Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – po-
sameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.

23. člen
(pravice uporabnika)

Pravica uporabnika je:
– trajna, nemotena in kvalitetna storitev javne službe,
– uporaba posod za komunalne odpadke,
– pravica do uskladitve prostornine in števila posod z 

njegovimi potrebami, ki začne veljati s prvim dnem naslednje-
ga meseca po vpisani spremembi v evidenco uporabnikov,

– da v osmih dneh od datuma prejema računa vloži pisni 
ugovor pri izvajalcu javne službe,

– da je obveščen o storitvah javne službe,
– naročanje dodatnih storitev na poziv po ceniku izva-

jalca javne službe.

24. člen
(obveznosti uporabnika)

Uporabnik je dolžan prepuščati:
– mešane komunalne odpadke v posode za zbiranje 

mešanih komunalnih odpadkov,
– ločene frakcije v posode za ločene frakcije v zbiralni-

cah in na zbirnih mestih,
– biološke odpadke v posebne posode, razen če jih sam 

hišno kompostira,
– kosovne odpadke na prevzemno mesto ob določenem 

času po predhodnem naročilu,
– nevarne frakcije v zbirnih centrih ali v premične zbiral-

nice nevarnih frakcij,
– ločene frakcije v zbirnih centrih.
Uporabnik je dolžan zagotavljati:
– zbiranje komunalnih odpadkov tako, da pred njihovo 

oddajo ne škodijo okolju,
– da so posode ali tipizirane vrečke na dan prevzema 

postavljene na prevzemno mesto,
– da po prevzemu komunalnih odpadkov posode name-

sti nazaj na zbirno mesto, če nista zbirno in prevzemno mesto 
na istem mestu,

– da so pokrovi na posodah zaprti na zbirnem in pre-
vzemnem mestu,

– da so tipizirane vrečke na prevzemnem mestu zaprte,
– da je okolica zbirnih mest ali zbirnih in prevzemnih 

mest čista,
– dostop do zbirnega in prevzemnega mesta za sme-

tarska vozila,

– odstranjevanje snega ob posodah ter čiščenje njihovih 
pokrovov,

– prijavo novih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje in ob-
račun storitve javne službe, izvajalcu javne službe takoj, ko 
nastanejo oziroma najkasneje v roku petih dni po nastanku, 
kar dokaže z ustreznim dokumentom,

– plačilo opravljenih storitev javne službe v roku, dolo-
čenem na računu,

– pravilno hranjenje nevarnih frakcij do njihove oddaje.
Z globo 10.000 evrov se kaznuje za prekršek uporab-

nik – pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če 
ravna v nasprotju s prvo ali enajsto alinejo drugega odstavka 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 1.000 evrov.

Z globo 6.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega 
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s prvo ali enajsto 
alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna ose-
ba pa z globo 600 evrov.

Z globo 3.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo ali enaj-
sto alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 300 evrov.

Z globo 5.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v 
nasprotju s peto, sedmo, osmo ali deveto alinejo drugega 
odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
500 evrov.

Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega 
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s peto, sedmo, 
osmo ali deveto alinejo drugega odstavka tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 250 evrov.

Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s peto, sedmo, 
osmo ali deveto alinejo drugega odstavka tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 300 evrov.

Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo alinejo drugega 
odstavka tega člena.

Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
posameznik, ki ravna v nasprotju z drugo, tretjo, peto, sedmo 
ali deveto alinejo drugega odstavka tega člena.

Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
posameznik, ki ravna v nasprotju z osmo alinejo drugega 
odstavka tega člena.

25. člen
(prepovedi)

Prepovedano je:
– odlagati komunalne odpadke na območju občine v 

nasprotju z določili tega odloka,
– mešati biološke odpadke z drugimi komunalnimi od-

padki,
– odlagati odpadke, ki niso opredeljeni kot komunalni 

odpadki, v posode za komunalne odpadke,
– odlagati odpadke izven posod za odlaganje komunal-

nih odpadkov,
– samovoljno premikati posode za ločeno zbiranje frakcij 

iz določene lokacije na drugo lokacijo,
– brskati po posodah za zbiranje komunalnih odpadkov 

ali iz njih odnašati odložene komunalne odpadke,
– odnašati odložene kosovne odpadke iz prevzemnih 

mest,
– razmetavati odpadke ali drugače onesnažiti prevze-

mna mesta,
– onesnažiti okolico zbiralnic, premičnih zbiralnic nevar-

nih odpadkov ali zbirnih centrov,
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– poškodovati opremo, objekte in naprave za izvajanje 
javne službe,

– lepiti plakate in obvestila na posode za zbiranje komu-
nalnih odpadkov, pisati, risati po njih ali jih barvati.

V posode ali tipizirane vrečke, ki so namenjene mešanim 
komunalnim odpadkom ali biološkim odpadkom, je prepove-
dano odlagati, zlivati ali postavljati:

– nevarne odpadke,
– ločene frakcije komunalnih odpadkov,
– gradbeni material, kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih 

dejavnosti,
– tople ogorke in topel pepel,
– kosovne odpadke,
– tekoče odpadke, gošče in usedline, ne glede na vrsto 

odpadka.
Z globo 40.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik 

– pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske druž-
be, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v 
nasprotju s prvo alinejo prvega odstavka tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 4.000 evrov.

Z globo 30.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega 
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s prvo alinejo 
prvega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z 
globo 3.000 evrov.

Z globo 20.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvo alinejo 
prvega odstavka tega člena, njegova odgovorna oseba pa z 
globo 2.000 evrov.

Z globo 5.000 evrov se kaznuje za prekršek uporab-
nik – pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če 
ravna v nasprotju z drugo, tretjo, četrto, peto, osmo, deveto 
ali enajsto alinejo prvega odstavka tega člena ali prvo, drugo, 
tretjo, četrto, peto, šesto ali sedmo alinejo drugega odstavka 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.

Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega 
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju z drugo, tretjo, 
četrto, peto, osmo, deveto ali enajsto alinejo prvega odstavka 
tega člena ali prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto ali sed-
mo alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 250 evrov.

Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo-
stojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z drugo, tretjo, 
četrto, peto, osmo, deveto ali enajsto alinejo prvega odstavka 
tega člena ali prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto ali sed-
mo alinejo drugega odstavka tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 300 evrov.

Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo, četrto, šesto ali osmo 
alinejo prvega odstavka tega člena ali v posode ali tipizirane 
vrečke, ki so namenjene mešanim komunalnim odpadkom 
ali biološkim odpadkom, odlaga, zliva ali postavlja nevarne 
odpadke (prva alineja drugega odstavka tega člena).

Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– posameznik, ki ravna v nasprotju z drugo, tretjo, peto, de-
veto, deseto ali enajsto alinejo prvega odstavka tega člena 
ali v posode ali tipizirane vrečke, ki so namenjene mešanim 
komunalnim odpadkom ali biološkim odpadkom, odlaga, zliva 
ali postavlja odpadke iz druge, tretje, četrte, pete, šeste ali 
sedme alineje drugega odstavka tega člena.

26. člen
(kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad)

Uporabniki biološke odpadke odlagajo v posode za 
biološke odpadke.

V hišnem kompostiranju uporabnik kompostira:
– zeleni vrtni odpad (odpadno vejevje, travo, listje, staro 

zemljo lončnic, rože, plevel, gnilo sadje, steljo malih rastlino-
jedih živali, lesni pepel) in

– kuhinjske odpadke (zelenjavni in sadni odpadki vseh 
vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, filter vrečke, pokvarjeni 
izdelki hrane, kuhani ostanki hrane, papirnati robčki, brisače 
in vrečke) na način, kot to določa uredba o ravnanju z biološko 
razgradljivimi odpadki.

Uporabnik svojo odločitev o hišnem kompostiranju pisno 
sporoči izvajalcu javne službe. Možnost kompostiranja ugoto-
vi izvajalec javne službe z ogledom prostora za hišno kompo-
stiranje, in če so izpolnjeni vsi pogoji, to možnost pisno potrdi.

Pri uporabniku izvaja nadzor hišnega kompostiranja iz-
vajalec javne službe. Če pri nadzoru ugotovi nepravilno ali 
neredno kompostiranje, mu po trikratni ugotovitvi in opozorilu, 
izvajalec javne službe prične zaračunavati odvoz bioloških 
odpadkov.

27. člen
(novi uporabniki)

Lastnik ali upravljavec novega ali obnovljenega objek-
ta mora kot novi uporabnik po tem odloku takoj po vselitvi 
oziroma začetku uporabe, to sporočiti izvajalcu javne službe 
ali najkasneje petnajst dni pred začetkom uporabe objekta, 
zaradi določitve prevzemnega mesta, števila posod in drugih 
pogojev za začetek izvajanja javne službe.

Uporabnik iz prvega odstavka tega člena mora izvajalcu 
javne službe sporočiti podatke o številu stanovalcev ali za-
poslenih oziroma drugih oseb, ki na kakršnikoli drugi pravni 
podlagi opravljajo dela v prostorih ali na površinah uporabnika 
(v nadaljnjem besedilu: zaposleni), in o vrsti dejavnosti, ki 
se bo izvajala. Izvajalec javne službe mora pred pričetkom 
izvajanja javne službe uporabnika obvestiti, da ga je vpisal v 
evidenco uporabnikov.

Z globo 5.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v 
nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njegova 
odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.

Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega 
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s prvim ali drugim 
odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 
250 evrov.

Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporab-
nik – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim 
ali drugim odstavkom tega člena, njegova odgovorna oseba 
pa z globo 300 evrov.

Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstav-
kom tega člena.

28. člen
(gradbišče)

Investitorji oziroma izvajalci novogradenj ali obnov so 
tudi uporabniki po tem odloku, kar pomeni, da izvajalec javne 
službe za potrebe delovanja gradbišča za število zaposlenih 
na gradbišču preskrbi potrebne posode za zbiranje komu-
nalnih odpadkov po tem odloku. Investitor oziroma izvajalec 
novogradnje ali obnove mora izvajalcu javne službe pred 
pričetkom gradnje sporočiti podatke o številu zaposlenih. 
Obravnava se, da gradbišče obratuje do pričetka uporabe 
objekta.

Z globo 5.000 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v 
nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 500 evrov.
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Z globo 2.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega 
odstavka tega člena, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 250 evrov.

Z globo 1.500 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik – 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostoj-
no opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 
tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 300 evrov.

29. člen
(uporabniki iz dejavnosti)

Pri uporabnikih iz gostinske dejavnosti se za določitev 
števila posod poleg števila zaposlenih upošteva tudi število 
sedežev, pri tistih, ki imajo le stojišča, pa število stojišč.

VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE  
IN NAČIN NJIHOVEGA OBLIKOVANJA

30. člen
(viri financiranja)

Javna služba se financira:
– s ceno storitev javne službe,
– iz sredstev, zbranih od prodaje frakcij,
– iz okoljske dajatve,
– iz proračuna občine in
– drugih virov.

31. člen
(cena storitev javnih služb)

Cena storitev javne službe se oblikuje skladno s pred-
pisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

32. člen
(minimalna obračunska količina za opravljeno storitev)

Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne 
službe za uporabnika iz gospodinjstva znaša za obdobje enega 
meseca za mešane komunalne odpadke 30 litrov na osebo.

Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev 
javne službe za mešane komunalne odpadke na zaposlenega 
iz javnega sektorja in iz dejavnosti znaša za obdobje enega 
meseca 15 litrov, skupna pa ne manj od 80 litrov.

Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev 
javne službe za mešane komunalne odpadke za vsak poči-
tniški objekt ali prazno stanovanjsko ali poslovno enoto znaša 
za obdobje enega meseca najmanjša velikost posode in naj-
manjša frekvenca odvoza določena s tem odlokom.

33. člen
(obračun storitve)

Uporabniku se storitev javne službe obračuna po veliko-
sti posode, s katero razpolaga.

Če se podatki, ki jih mora uporabnik posredovati izvajal-
cu javne službe, razlikujejo od podatkov iz uradne evidence, 
se upoštevajo pri obračunu storitev javnih služb podatki, ki 
izkazujejo višjo vrednost.

Če uporablja posode za komunalne odpadke več upo-
rabnikov, se za delitev stroškov med njimi praviloma uporablja 
število članov gospodinjstva, za pravne osebe pa število 
zaposlenih.

Če uporabnik ne plača računa in ne vloži ugovora na 
obračun storitve javnih služb, mu izvajalec javne službe izda 
opomin. Če uporabnik ne plača računa niti v petnajstih dneh 
po izdanem opominu, izvajalec javne službe ravna v skladu z 
zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje.

Če uporabnik, ki je najemnik objekta ali stanovanja ne 
poravna računa storitev javne službe, ga skladno z zakonom 
mora plačati lastnik objekta ali stanovanja.

34. člen
(uveljavljanje sprememb)

Spremembe pri uporabniku, ki vplivajo na obračun sto-
ritev javnih služb, se upoštevajo v naslednjem mesecu od 
dneva vpisa v evidenco uporabnikov.

Uporabniki vseh objektov, ki so vpisani v uradno evi-
denco objektov, morajo biti vključeni v izvajanje storitev po 
tem odloku. Če je objekt prazen, se za uporabnika upošteva 
lastnik objekta.

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, 
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

35. člen
(gospodarska javna infrastruktura)

Za izvajanje javne službe zbiranje določenih vrst komu-
nalnih odpadkov je potrebna naslednja gospodarska javna 
infrastruktura:

– zemljišča, objekti in naprave zbirnih centrov za pre-
vzemanje in zbiranje,

– zemljišča in objekti zbiralnic,
– zemljišča, objekti in naprave malih kompostarn,
– zemljišča, objekti in naprave za razvrščanje,
– zemljišča, objekti in naprave za skladiščenje.

VIII. NADZOR

36. člen
(pristojnosti nadzora)

Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja 
pristojni organ.

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere 
je predvidena globa za prekršek, opravlja pristojni občinski 
inšpektorat. Za vsako kršitev iz odloka inšpektor z odločbo 
odredi odpravo nepravilnosti.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen
Izvajalec javne službe je dolžan opozarjati uporabnike 

na novosti iz odloka šest mesecev po uveljavitvi tega odloka.

38. člen
Izvajalec javne službe mora prilagoditi velikost posod za 

zbiranje komunalnih odpadkov po tem odloku postopoma, naj-
kasneje v dveh letih po uveljavitvi tega odloka. Po prilagoditvi 
vseh posod za zbiranje komunalnih odpadkov na celotnem 
območju veljavnosti odloka, izvajalec javne službe spremeni 
obračun izvajanja javne službe istočasno za vse uporabnike. 
Za uporabnike, katerim se zmanjša frekvenca zbiranja me-
šanih komunalnih odpadkov, plačilo storitve iz tega naslova 
ostane nespremenjeno do zamenjave vseh posod na celo-
tnem območju in uveljavitve novih cen.

Izvajalec v roku 6 mesecev po sprejemu odloka uredi 
evidenco uporabnikov in pozove vse nevključene uporabnike 
v vključitev v izvajanje javne službe. V primeru, ko se uporab-
nik ne vključi v odvoz v postavljenem roku, izvajalec prijavi 
uporabnika pristojnemu občinskemu inšpektoratu vključno z 
dokazilom o pozivu za vključitev.

39. člen
Izvajalec javne službe mora preskrbeti uporabnikom 

posode za ločene frakcije v roku dveh let po uveljavitvi tega 
odloka. Embalažo in mešane komunalne odpadke odvaža 
izvajalec javne službe na 14 dni do odločitve občine za uve-
ljavitev določb 5. člena tega odloka.
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40. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

ravnanju s komunalnimi odpadki, (Naš časopis št. 302 z dne 
29. 3. 2004).

41. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti, dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0392-0004/2012-1
Horjul, dne 28. septembra 2012

Župan
Občine Horjul

Janko Jazbec l.r.

IVANČNA GORICA

2975. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna 
Gorica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica 
(Uradni list RS, št. 59/11) in 6. člena Zakona o voznikih – ZVoz 
(Uradni list RS, št. 109/10) je Občinski svet Občine Ivančna 
Gorica na 19. seji dne 26. 9. 2012 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo  
v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica

1. člen
Občinski svet Občine Ivančna Gorica ustanovi svet za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu za območje Občine 
Ivančna Gorica za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive 
in vzgoje v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: Svet za 
preventivo).

2. člen
Svet za preventivo deluje kot posvetovalno telo župana in 

skrbi za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu;
– predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za 

varnost v cestnem prometu in ustrezne ukrepe za njihovo 
izvajanje;

– koordinira izvajaje nalog na podlagi programov za var-
nost cestnega prometa na lokalni ravni;

– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem iz-
obraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o 
ukrepih za doseganje prometne varnosti;

– koordinira izdajanje in razširjanje prometnovzgojnih 
publikacij in drugih gradiv, ki so pomembna za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu;

– sodeluje z javno agencijo in ministrom, pristojnim za 
promet;

– skrbi za izboljšanje varnosti cestnega prometa z obja-
vami v sredstvih javnega obveščanja;

– obravnava druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.

3. člen
Svet ima predsednika in 9 članov. Njihova mandatna doba 

traja štiri leta.
Predsednika imenuje Občinski svet Občine Ivančna Gori-

ca (v nadaljnjem besedilu: Občinski svet) na predlog Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.

V Svet za preventivo predlagajo člane naslednji organi 
in organizacije:

1. Združenje šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica 
3 člane izmed predsednika, pomočnika predsednika, poveljnika 
uniformirancev, pomočnika poveljnika uniformirancev);

2. Policijska postaja Grosuplje 1 člana;
3. Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica 1 člana 

izmed ravnatelja ali pomočnika ravnatelja;
4. Osnovna šola Stična 1 člana izmed ravnatelja ali po-

močnika ravnatelja;
5. Osnovna šola Ferda Vesela, Šentvid pri Stični 1 člana 

izmed ravnatelja ali pomočnika ravnatelja;
6. VVZ Vrtec Ivančna Gorica 1 člana izmed ravnatelja ali 

pomočnika ravnatelja;
7. predstavniki občanov 2 člana.

4. člen
Predstavnika občanov iz 7. točke prejšnjega člena se v 

Svet za preventivo imenujeta na podlagi javnega poziva. Ime-
novana sta člana, ki imata primerno strokovno izobrazbo za 
izvajanje preventive in vzgoje v cestnem prometu.

Svet se lahko konstituira tudi, če predstavnika občanov 
še nista imenovana.

5. člen
Občinski svet sprejme sklep o imenovanju Sveta za pre-

ventivo na svoji seji.

6. člen
Organizacijo in način dela Sveta za preventivo ureja po-

slovnik, ki ga v soglasju z županom Občine Ivančna Gorica 
sprejme Svet za preventivo.

7. člen
Svet za preventivo je za svoje delo odgovoren Občinske-

mu svetu, ter mu enkrat letno poroča o svojem delu.

8. člen
Občina Ivančna Gorica zagotavlja sredstva za izvrševanje 

nalog Sveta za preventivo v vsakoletnem proračunu.

9. člen
Tajniška, administrativno-tehnična in računovodska opravila 

za Svet za preventivo opravljajo službe Občine Ivančna Gorica.

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o 

ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Ivančna Gorica, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku, 
št. 6, z dne 22. 5. 1996, ter Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu Občine Ivančna Gorica, ki je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 62 z dne 12. 7. 2007.

Št. 007-0007/2012-1-442
Ivančna Gorica, dne 26. septembra 2012

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

2976. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine 
Ivančna Gorica v volilno telo za volitve člana 
državnega sveta ter za določitev kandidata 
za člana državnega sveta

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem sve-
tu –ZDSve (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 95/11 Odl.
US: U-I-167/10-7) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica 
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(Uradni list, št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica 
na 19. redni seji dne 26. 9. 2012 sprejel

P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov Občine Ivančna 

Gorica v volilno telo za volitve člana državnega 
sveta ter za določitev kandidata za člana 

državnega sveta

1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov 

Občine Ivančna Gorica v volilno telo 22. volilne enote za volit-
ve člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za 
člana državnega sveta.

2. člen
Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu 

izvoli Občinski svet Občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju: 
občinski svet) v volilno telo za volitve člana državnega sveta 
4 predstavnike (v nadaljevanju: elektorje) ter določi 1 kandidata 
za člana državnega sveta.

3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje ter 

predlaganje oziroma izvolitev kandidatov za člana državnega 
sveta in določitev kandidata.

4. člen
Kandidate za elektorje lahko predlagajo člani občinskega 

sveta in Komisija občinskega sveta za mandatna vprašanja, 
volitve, imenovanja in priznanja (v nadaljevanju: komisija) iz-
med volivcev, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine 
Ivančna Gorica.

Predlagatelji iz prejšnjega odstavka tega člena predlagajo 
tudi enega kandidata za člana državnega sveta izmed volivcev, 
ki imajo stalno prebivališče v 22. volilni enoti.

Predlogom morajo predložiti soglasje kandidata, ki je 
nepreklicno.

5. člen
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje ozi-

roma člana državnega sveta z njihovimi soglasji posredujejo 
predlagatelji komisiji do vključno 5. 10. 2012.

Če predlagatelji iz 4. člena teh pravil ne posredujejo ko-
misiji predlogov najmanj 4 kandidatov za elektorje in najmanj 
1 kandidata za člana državnega sveta, komisija sama predlaga 
kandidate, tako, da skupaj z že predlaganimi kandidati doseže-
jo najmanj število 4 kandidatov za elektorje in 1 kandidata za 
člana državnega sveta.

Predlagatelji morajo komisiji predložiti tudi soglasja kan-
didatov.

Komisija sestavi seznam predlaganih kandidatov z žre-
bom, kjer lahko sodelujejo tudi predlagatelji kandidatov.

6. člen
Elektorje se voli na seji občinskega sveta s tajnim gla-

sovanjem.
Glasuje se z glasovnicami.
Na glasovnici so kandidati napisani po vrstnem redu, ki 

ga je z žrebom določila komisija.

7. člen
Voli se 4 elektorje. Vsak član občinskega sveta lahko gla-

suje največ za 4 kandidate, tako, da obkroži zaporedno številko 
pred njihovimi imeni.

Izvoljeni so kandidati, ki so prejeli največ glasov.

8. člen
Kandidata za člana državnega sveta se voli na seji občin-

skega sveta s tajnim glasovanjem. Glasuje se z glasovnicami.

Član občinskega sveta glasuje za posameznega kan-
didata tako, da obkroži zaporedno številko pred enim kan-
didatom.

Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ opredeljenih glasov 
navzočih članov občinskega sveta.

9. člen
Za tajno glasovanje volitev elektorjev in določitev kan-

didata za člana državnega sveta ter za vsa ostala opravila 
v postopku izvolitve elektorjev oziroma v postopku določitve 
kandidata za člana državnega sveta, ki niso določena s temi 
pravili, se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 92/11).

10. člen
V primeru, da sta dva ali več kandidatov za elektorje ozi-

roma za člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako 
število glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se 
opravi takoj, na seji občinskega sveta.

11. člen
Če se po sklicu seje občinskega sveta za volitve elek-

torjev in določitev za člana državnega sveta zaradi izgube 
pravice biti voljen (izguba pravne, poslovne sposobnosti, 
izgube stalnega prebivališča v Občini Ivančna Gorica ozi-
roma v 22. volilni enoti itd.) zmanjša število kandidatov pod 
število, določeno v 2. členu teh pravil, imajo pravico ponovno 
predlagati kandidate na sami seji člani občinskega sveta in 
komisija.

Pred izvedbo volitev na seji občinskega sveta je potrebno 
pridobiti soglasje novo predlaganih kandidatov.

12. člen
Direktor občinske uprave mora najpozneje 30 dni pred 

dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji seznam iz-
voljenih elektorjev ter kandidaturo za člana državnega sveta, 
skupaj s potrebnimi prilogami.

Delo občinskega sveta in komisije mora biti terminsko 
prilagojeno tako, da omogoča pravočasno predložitev seznama 
in kandidature iz prejšnjega odstavka pristojni volilni komisiji.

13. člen
Ta pravila sprejme občinski svet z večino opredeljenih 

navzočih članov občinskega sveta.

14. člen
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.
Z dnem veljavnosti teh pravil prenehajo veljati Pravila za 

izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega 
sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, 
št. 041-0007/2007 z dne 28. 9. 2007.

Št. 041-0003/2012-1-413
Ivančna Gorica, dne 26. septembra 2012

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.

KAMNIK

2977. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom 
dr. Julija Polca Kamnik

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 45I/1994 Odl. US: U-I104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199445&stevilka=17351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19968&stevilka=379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199818&stevilka=746
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U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 5. in 9. člena 
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05, 
15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77008 – ZDZdr, 
40/12 – ZUJF), Odredbe o določitvi šifranta vrst zdravstvene 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/12), 14. člena Statuta Občine 
Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) in 16. člena 
Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 02/09 – 
UPB1) sta Občinski svet Občine Kamnik na 17. seji dne 26. 9. 
2012 in Občinski svet Občine Komenda na 13. seji dne 20. 9. 
2012 sprejela

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom 
dr. Julija Polca Kamnik

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom 

dr. Julija Polca Kamnik (Uradni list RS, št. 39/09, 56/09, 45/11, 
Uradne objave GOK, št. 4/09) se v 7. členu dopolnita prva in 
četrta alineja, ki se glasita:

»– služba splošne medicine z družinsko medicino – sploš-
na služba,

– splošna strokovna služba – skupna služba«.

2. člen
Dopolni se četrti odstavek 8. člena Odloka o ustanovitvi 

javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik 
(Uradni list RS, št. 39/09, 56/09, 45/11, Uradne objave GOK, 
št. 4/09), in sicer se v skladu z Odredbo o določitvi šifranta 
vrst zdravstvene dejavnosti dodajo naslednje nove šifre de-
javnosti:

»– C 32.500 Zobotehnika
– O 84.300 Dejavnosti obvezne socialne varnosti (med 

katere spadajo pripravniki in sekundariji, specializanti, tol-
mači)

– Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti.«

3. člen
Ta odlok v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta 

obeh občin ustanoviteljic. Objavi se v Uradnem listu Republike 
Slovenije in v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda. Veljati 

začne v osmih dneh po objavi, uporabljati pa se začne naslednji 
dan po uveljavitvi zadnje uradne objave.

Št. 007-3/2011-4/4
Kamnik, dne 26. septembra 2012

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

Št. 007-0011/2008-5
Komenda, dne 20. septembra 2012

Župan
Občine Komenda
Tomaž Drolec l.r.

KOBARID

2978. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega 
dobra za parc. št. 2706/13, k.o. Drežnica

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni 
list RS, št. 51/09, 38/10) in 23. člena Zakona o graditvi objek-
tov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
126/07 in 108/09) je Občinski svet Občine Kobarid na 14. redni 
seji dne 19. 4. 2012 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Nepremičnini, s parc. št. 2706/13, k.o. Drežnica, se od-

vzame status grajenega javnega dobra.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 478-16/2011
Kobarid, dne 4. oktobra 2012

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200036&stevilka=1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006127&stevilka=5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200815&stevilka=455
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200823&stevilka=831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200858&stevilka=2482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200877&stevilka=3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
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5. člen
(1) Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelski 

ceni Pt v skladu z veljavnimi predpisi dodajo vse davčne obre-
menitve. Drobnoprodajna cena se skladno z matematičnim 
pravili zaokroži na tri decimalna mesta. S ponovnim preraču-
nom dobimo po odbitku vseh davčnih obremenitev najvišjo 
korigirano prodajno ceno brez dajatev P*t, ki se lahko uveljavi 
na trgu v obdobju t + 1.

(2) Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene, 
kakršnega predvideva prejšnji odstavek, se korigirana prodajna 
cena tekočega 14-dnevnega obdobja P*t določi kot najvišja 
prodajna cena brez dajatev Pt, ki velja v obdobju t + 1 (P*t = Pt).

6. člen
(1) Mehanizem oblikovanja cen iz 3., 4. in prejšnjega 

člena te uredbe se neposredno uporablja za NMB-95, dizel 
in KOEL.

(2) Za NMB-98, ki kotira le na borzi v Rotterdamu, se upo-
rablja prilagojeni postopek, ki je določen v 7. členu te uredbe.

7. člen
Osnova prodajne cene za NMB-98 je borzna kotacija 

za NMB-95 (CIF MedH), povečana za oktansko premijo. Ta 
se dnevno izračunava kot razlika med cenama NMB-98 in 
NMB-95, ki kotirata na borzi v Rotterdamu (barges FOB Rot-
terdam, vir: Platt's European Marketscan). Za vse nadaljnje po-
stopke oblikovanja in spremembe cen se smiselno uporabljajo 
določbe prejšnjih členov.

8. člen
Postopek delovanja mehanizma iz 3. člena te uredbe:
a) osnova za izračun najvišje prodajne cene brez dajatev 

(v eurih/liter), ki se lahko uveljavi na trgu, so borzne kotacije 
CIF MedH (CIF Mediteran – High), izražene v ameriških do-
larjih/tono;

b) modelska cena v eurih/tono se izračuna tako, da se 
vsakodnevna borzna cena pomnoži s tečajem ameriškega 
dolarja za isti dan, skupna vsota pa se deli s številom dni, za 
katere so na razpolago podatki;

c) če za določen dan ni podatka o deviznem tečaju, se 
kot relevanten podatek vzame zadnji razpoložljivi devizni tečaj;

d) dejansko se modelska cena izračuna na podlagi podat-
kov za deset dni (v soboto in nedeljo ni podatkov o borznem 
trgovanju), in sicer od ponedeljka v tednu x do petka v tednu 
x + 1. Če je zaradi državnih praznikov ali dela prostih dni ali 
zaradi drugega vzroka na razpolago manj kakor deset podat-
kov, se 14-dnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih 
podatkov. Za razpoložljive podatke se štejejo podatki o bor-
znih kotacijah CIF MedH in podatki o deviznem tečaju, ki so 
objavljeni najpozneje do ponedeljka v tednu x + 2, in sicer do 
8. ure. Navedeni podatki se za izračun modelske cene štejejo 
kot dokončni podatki;

e) izračunana modelska cena, izražena v eurih/tono, se 
prek gostote (r) derivata in faktorja 1/1000 preračuna v eure/li-
ter ter se ji prištejeta v eurih/liter izražena članarina Zavodu 
za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov in v eurih/liter 
izražena bruto marža.

9. člen
(1) Nova najvišja cena se uveljavi v torek v tednu x + 2 in 

velja do ponedeljka v tednu x + 4, distributerji pa so dolžni že 
v ponedeljek v tednu x + 2 o višini oblikovane cene obvestiti 
ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.

(2) Če je v ponedeljek v tednu x + 2 v Republiki Sloveniji 
državni praznik ali dela prost dan, so distributerji dolžni prvi na-
slednji delovni dan o višini oblikovanih cen obvestiti ministrstvo, 
pristojno za gospodarstvo, cena pa se na trgu v tem primeru 
lahko uveljavi drugi naslednji delovni dan.

VLADA
2979. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

Na podlagi 8. člena ter 1. in 5. točke 9. člena Zakona 
o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, 
za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, 
št. 80/00 in 17/04), izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o oblikovanju cen naftnih derivatov

1. člen
Ta uredba določa mehanizem oblikovanja cen naftnih 

derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se 
ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov (v nadaljnjem 
besedilu: distributerji), in merila, po katerih se morajo oblikovati 
cene ali njihove sestavine.

2. člen
(1) Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejejo 95-ok-

tanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem besedilu: 
NMB-95), 98- ali večoktanski neosvinčeni motorni bencin, ki 
se uporablja v cestnem ali pomorskem prometu (v nadaljnjem 
besedilu: NMB-98), dizelsko gorivo (v nadaljnjem besedilu: di-
zel) in ekstra lahko kurilno olje (v nadaljnjem besedilu: KOEL).

(2) Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvo-
da, ki znaša en liter, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena 
tekočega obdobja.

3. člen
Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdobja 

brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena) za posa-
mezen naftni derivat se določi z naslednjim izračunom:

pri čemer je:
Pt: modelska cena naftnega derivata v eurih/liter;
r: gostota naftnega derivata (za motorna bencina 

znaša 0,755 kg/l, za dizel in KOEL 0,845 kg/l);
r: članarina Zavodu Republike Slovenije za 

blagovne rezerve v eurih/l, ki jo na podlagi 21.b 
člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list 
RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo) z 
uredbo določi Vlada Republike Slovenije;

M: marža distributerjev, kakor je navedena v 
11. členu te uredbe;

i: dnevni podatek; i = 1, 2, 3, …, n;
t: 4-dnevni interval tekočega obdobja;
n: n = 14; spremljamo 14-dnevno povprečje 

(dejansko je n = 10, ker za soboto in nedeljo ni 
objave borznih kotacij);

e: 1 USD = x EUR (objavljeni dnevni tečaj Banke 
Slovenije ob 8.00 uri);

CIF MedH: borzna kotacija derivata (najvišja dnevna 
vrednost v USD/tono po viru: Platt's European 
Marketscan).

4. člen
P* je najvišja prodajna cena brez dajatev v eurih/liter, 

korigirana po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene.
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10. člen
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih 

mest in zaokroževanje:
– borzna cena v ameriških 
dolarjih/tono: 

eno decimalno mesto (vhodni 
podatek);

– tečaj Banke Slovenije: štiri decimalna mesta (vhodni 
podatek);

– borzna cena derivata v 
eurih/liter:

zaokrožitev na pet decimalnih 
mest;

– modelska cena: zaokrožitev na pet decimalnih 
mest;

– prodajna cena brez 
dajatev:

zaokrožitev na pet decimalnih 
mest;

– drobnoprodajna cena: zaokrožitev na tri decimalna 
mesta.

11. člen
Višina marže za bencina znaša 0,08530 eura/liter, za di-

zel 0,07998 eura/liter in za KOEL 0,05265 eura/liter in se med 
veljavnostjo uredbe ne spreminja.

12. člen
Ta uredba začne veljati 9. oktobra 2012 in velja eno leto.

Št. 00726-27/2012
Ljubljana, dne 4. oktobra 2012
EVA 2012-2130-0024

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

2980. Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu izvajanja 
gospodarske javne službe vzdrževanja 
državnih cest

Na podlagi 3., 7. in 33. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 36. člena Zakona o 
javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter 
tretjega odstavka 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, 
št. 109/10 in 48/12) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o načinu izvajanja 
gospodarske javne službe vzdrževanja  

državnih cest
1. člen

V Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe 
vzdrževanja državnih cest (Uradni list RS, št. 64/12) se v dru-
gem odstavku 32. člena na koncu prvega stavka za besedo 
»koncesije« doda besedilo »oziroma z gospodarsko družbo, ki 
ima sklenjeno koncesijsko razmerje z državo za vzdrževanje 
državnih cest, ki niso v upravljanju direkcije«.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00729-37/2012
Ljubljana, dne 4. oktobra 2012
EVA 2012-2430-0178

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

2981. Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije 
za Slovence po svetu

Na podlagi 22. člena Zakona o odnosih Republike Slove-
nije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 
76/10) je Vlada Republike Slovenije sprejela

P O S L O V N I K
Sveta Vlade Republike Slovenije  

za Slovence po svetu

1. člen
(predmet urejanja)

Ta poslovnik določa sestavo, oblikovanje in način delova-
nja Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu (v 
nadaljnjem besedilu: svet), ki je stalno posvetovalno telo Vlade 
Republike Slovenije.

2. člen
(sedež sveta)

Sedež sveta je na sedežu Urada Vlade Republike Slo-
venije za Slovence v zamejstvu in po svetu (v nadaljnjem 
besedilu: urad).

3. člen
(sestava sveta)

(1) Svet sestavljajo predsednik sveta, podpredsednik sve-
ta in 19 članov. Od tega je šest predstavnikov državnih organov 
in institucij ter organizacij civilne družbe iz Republike Slovenije 
in 13 članov predstavnikov Slovencev po svetu, ki so zastopani, 
kot je to določeno v devetem odstavku 22. člena Zakona o od-
nosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni 
list RS, št. 43/06 in 76/10).

(2) Predsednik Vlade Republike Slovenije je predsednik 
sveta po funkciji.

(3) Podpredsednik sveta je vsakokratni predstojnik urada, 
ki predlaga tudi sekretarja sveta. Predsednik sveta lahko v 
primerih svoje odsotnosti pooblasti podpredsednika sveta za 
vodenje seje.

(4) Administrativno-tehnična opravila za svet opravlja 
urad.

4. člen
(oblikovanje sveta)

(1) Predsednik sveta izda poziv organizacijam Slovencev 
po svetu in določenim državnim organom, institucijam ter orga-
nizacijam civilne družbe iz Republike Slovenije, da predlagajo 
kandidate za člane sveta.

(2) Na podlagi zbranih predlogov urad pripravi seznam 
kandidatov in ga skupaj s svojim mnenjem predloži predse-
dniku sveta.

(3) Če organizacije Slovencev po svetu ne predlagajo 
ustreznega števila članov, imenuje predsednik sveta predpisa-
no število članov po lastni presoji.

(4) Predsednik sveta s sklepom imenuje člane sveta in 
sekretarja sveta na podlagi lastne presoje.

5. člen
(predčasna razrešitev članov sveta)

(1) Predsednik sveta lahko člana sveta predčasno razreši:
– na utemeljen predlog tistega, ki ga je predlagal v ime-

novanje;
– na njegovo lastno željo;
– v primeru smrti.
(2) Predsednik sveta imenuje novega člana po lastni 

presoji na podlagi novo zbranih predlogov, kot je to določeno v 
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prejšnjem členu, s tem da novega člana predlaga predlagatelj, 
ki je predlagal razrešenega člana.

6. člen
(seje sveta)

(1) Seje sveta sklicuje predsednik sveta po potrebi, naj-
manj enkrat letno. Seje sveta so lahko redne ali dopisne.

(2) Sklicatelj mora predložiti dnevni red seje. O poteku 
seje se vodi zapisnik.

7. člen
(stroški delovanja sveta)

(1) Člani sveta, ki zastopajo Slovence po svetu, so upra-
vičeni do povračila potnih stroškov in namestitve v Republiki 
Sloveniji, pri tem se smiselno upoštevajo predpisi, ki se upora-
bljajo za javne uslužbence v organih državne uprave Republike 
Slovenije.

(2) Finančna sredstva za delo sveta se zagotavljajo s 
proračunom Republike Slovenije in so vključena v finančni 
načrt urada.

8. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Po-
slovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu 
(Uradni list RS, št. 76/06).

9. člen
(začetek veljavnosti)

Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-13/2012
Ljubljana, dne 4. oktobra 2012
EVA 2012-1537-0001

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

2982. Poslovnik Sveta Vlade Republike Slovenije 
za Slovence v zamejstvu

Na podlagi 20. člena Zakona o odnosih Republike Slove-
nije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 
76/10) je Vlada Republike Slovenije sprejela

P O S L O V N I K
Sveta Vlade Republike Slovenije  

za Slovence v zamejstvu

1. člen
(predmet urejanja)

Ta poslovnik določa sestavo, oblikovanje in način delova-
nja Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu 
(v nadaljnjem besedilu: svet), ki je stalno posvetovalno telo 
Vlade Republike Slovenije.

2. člen
(sedež sveta)

Sedež sveta je na sedežu Urada Vlade Republike Slo-
venije za Slovence v zamejstvu in po svetu (v nadaljnjem 
besedilu: urad).

3. člen
(sestava sveta)

(1) Svet sestavljajo predsednik sveta, podpredsednik sve-
ta in 19 članov. Od tega je pet predstavnikov državnih organov 
in institucij ter organizacij civilne družbe iz Republike Slovenije 
in 14 članov predstavnikov Slovencev v zamejstvu, ki so zasto-
pani, kot je to določeno v devetem odstavku 20. člena Zakona 
o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja 
(Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10).

(2) Predsednik Vlade Republike Slovenije je predsednik 
sveta po funkciji.

(3) Podpredsednik sveta je vsakokratni predstojnik urada, 
ki predlaga tudi sekretarja sveta. Predsednik sveta lahko v 
primerih svoje odsotnosti pooblasti podpredsednika sveta za 
vodenje seje.

(4) Administrativno-tehnična opravila za svet opravlja 
urad.

4. člen
(oblikovanje sveta)

(1) Predsednik sveta izda poziv reprezentativnim organi-
zacijam avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih 
državah in določenim državnim organom, institucijam ter orga-
nizacijam civilne družbe iz Republike Slovenije, da predlagajo 
kandidate za člane sveta.

(2) Na podlagi zbranih predlogov urad pripravi seznam 
kandidatov in ga skupaj s svojim mnenjem predloži predse-
dniku sveta.

(3) Če reprezentativne organizacije avtohtone slovenske 
narodne skupnosti v sosednjih državah ne predlagajo ustrezne-
ga števila članov, imenuje predsednik sveta predpisano število 
članov po lastni presoji.

(4) Predsednik sveta s sklepom imenuje člane in sekre-
tarja sveta na podlagi lastne presoje.

(5) Reprezentativne organizacije avtohtone slovenske 
narodne skupnosti v sosednjih državah so tiste organizacije, 
ki s svojo aktivnostjo, visokim številom individualnega in kolek-
tivnega članstva povezujejo pripadnike avtohtone slovenske 
narodne skupnosti na določenem teritoriju.

5. člen
(predčasna razrešitev članov sveta)

(1) Predsednik sveta lahko člana sveta predčasno razreši:
– na utemeljen predlog tistega, ki ga je predlagal v ime-

novanje;
– na njegovo lastno željo;
– v primeru smrti.
(2) Predsednik sveta imenuje novega člana po lastni 

presoji na podlagi novo zbranih predlogov, kot je to določeno v 
prejšnjem členu, s tem da novega člana predlaga predlagatelj, 
ki je predlagal razrešenega člana.

6. člen
(seje sveta)

(1) Seje sveta sklicuje predsednik sveta po potrebi, naj-
manj dvakrat letno. Seje sveta so lahko redne ali dopisne.

(2) Sklicatelj mora predložiti dnevni red seje. O poteku 
seje se vodi zapisnik.

7. člen
(stroški delovanja sveta)

(1) Člani sveta, ki zastopajo Slovence iz zamejstva, so 
upravičeni do povračila potnih stroškov. Pri povračilu potnih 
stroškov se smiselno upoštevajo predpisi, ki se uporabljajo za 
javne uslužbence v organih državne uprave Republike Slove-
nije.
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(2) Finančna sredstva za delo sveta se zagotavljajo s 
proračunom Republike Slovenije in so vključena v finančni 
načrt urada.

8. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Po-
slovnik Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamej-
stvu (Uradni list RS, št. 76/06).

9. člen
(začetek veljavnosti)

Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00701-12/2012
Ljubljana, dne 4. oktobra 2012
EVA 2012-1537-0002

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

POPRAVKI

2983. Popravek Odločbe o delni razveljavitvi petega 
odstavka 98. člena Zakona o prevdnem 
postopku

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) 
uredništvo Uradnega lista RS objavlja

P O P R A V E K
Odločbe o delni razveljavitvi petega odstavka 

98. člena Zakona o prevdnem postopku

Pri pripravi vsebinskega kazala je v Uradnem listu RS, 
št. 75/12, z dne 5. 10. 2012 prišlo do napake pri naslovu akta 
2856, ki se pravilno glasi: »Odločba o delni razveljavitvi petega 
odstavka 98. člena Zakona o pravdnem postopku«, kot je to 
tudi razvidno iz same objave akta.

Popravek je izveden v spletni podatkovni bazi HTML.

Št. 13/2012
Ljubljana, dne 8. oktobra 2012

Uredništvo
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VLADA
2929. Uredba o državnem prostorskem načrtu za cesto 
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