
MEDOBÈINSKI URADNI VESTNIK
� T A J E R S K E  I N  K O R O � K E  R E G I J E

leto V Maribor, 9. marec 2000 �t. 5

V S E B I N A

52. Odlok o proraèunu obèine Dravograd za leto 2000
53. Odlok o obèinskih cestah v obèini Dravograd
54. Odlok o organizaciji in delovnem podroèju obèinske

uprave obèine Dravograd
55. Spremembe in dopolnitve statuta mestne obèine Maribor
56. Sklep o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih

dobrin v mestni obèini Maribor
57. Sklep o imenovanju predstavnikov lokalne skupnosti kot

predstavnika ustanovitelja v svet Prve gimnazije in v svet
Srednje elektro-raèunalni�ke �ole v Mariboru

58. Sklep o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v
programski svet KRS Rotov� d.d. v Mariboru

59. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za
turizem Maribor

60. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nado-
mestilu za uporabo stavbnega zemlji�èa v mestni obèini
Maribor

61. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za naselje Muta v obèini Muta

62. Sklep o vrednosti toèke za izraèun nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemlji�èa v obèini Muta
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63. Sklep o spremembi sklepa o vi�ini ekonomske cene

programa v vrtcu pri O� Muta

64. Odlok o doloèitvi pomo�nih objektov za potrebe obèanov

in njihovih dru�in, za katere ni potrebno lokacijsko

dovoljenje v obèini Podvelka

65. Odlok  o doloèitvi elementov za izraèun prometne

vrednosti stanovanjskih hi� in stanovanj ter drugih nepre-

miènin in doloèitev odstotka od povpreène cene, s katerim

se doloèi osnovna vrednost kvadratnega metra stavbnega

zemlji�èa v obèini Podvelka

66. Odlok o prispevku za investicijska in vzdr�evalna

vlaganja v objekte odvajanja padavinskih voda v obèini

Podvelka

67. Dopolnitev k sporazumu o premo�enjski delitveni bilanci

�t. 03013-1/99-3/1 Podvelka�Ribnica

68. Sklep o naèinu financiranja politiènih strank obèine

Podvelka

69. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev

zazidalnega naèrta za obrtno cono Selnica ob Dravi

1. DEJAVNOST OBÈINSKIH ORGANOV 25.248.000,00
2. DEJAVNOST UPRAVE OBÈINE 83.358.000,00
3. POLITIÈNE STRANKE 1.733.458,00
4. KRAJEVNE SKUPNOSTI 3.824.100,00
5. DRUGE JAVNE POTREBE 6.140.000,00
6. �OLSTVO 61.634.315,00
7. SOCIALNO VARSTVO 43.015.000,00
8. OTRO�KO VARSTVO 126.158.000,00
9. KULTURA 35.210.000,00

10. �PORT 18.400.000,00
11. ZDRAVSTVO 8.800.000,00
12. RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI MLADIH 570.000,00

1. èlen
S proraèunom obèine Dravograd se zagotavljajo sredstva za

financiranje javne porabe v Obèini Dravograd.

2. èlen
Skupni prihodki obèinskega proraèuna za leto 2000 v vi�ini

SIT 936.067.100,00 se razporedijo na:

                                                                            PLAN 2000

Na podlagi 3. èlena zakona o financiranju obèin (Ur. l. RS, �t.
80/97, 45/97, 67/97, 61/99) ter 16. èlena Statuta Obèine Dravograd
(MUV 17/99) je obèinski svet Obèine Dravograd na svoji seji dne
22. februarja 2000 sprejel naslednji

O D L O K
o proraèunu obèine Dravograd za leto 2000
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13. KMETIJSTVO 10.313.473,00
14. TURIZEM IN DROBNO GOSPODARSTVO 14.100.000,00
15. CESTNOKOMUNALNO GOSPODARS. 131.864.825,00
16. UREJANJE PROSTORA IN SKLAD. STAV. ZEMLJI�È 65.394.729,00
17. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO 43.690.000,00
18. VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREÈAMI 11.188.200,00
19. PLAÈILA KREDITOV 19.100.000,00
20. OBLIKOVANJE REZERV 6.000.000,00
21. INVESTICIJE 220.325.000,00

SKUPAJ 936.067.100,00

Pregled prihodkov in odhodkov obèinskega proraèuna in
njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov,
ki je sestavni del proraèuna.

3. èlen
V obvezne rezerve se izloèa 0,5 % prihodkov proraèuna.

4. èlen
Sredstva proraèuna se smejo uporabljati le za namene, ki so

doloèeni s proraèunom. V imenu obèine se smejo prevzemati
obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proraèunu predvideni za
posamezne namene.

Plan sredstev se sme prekoraèiti le za namene, ki jih opredeljuje
zakon ali sklep Vlade Republike Slovenije (sredstva za plaèe,
sredstva za druge osebne prejemke, prispevke) in se kasneje uskladi
z rebalansom proraèuna.

Sredstva proraèuna se delijo med letom praviloma enakomerno
med vse uporabnike v okviru dose�enih prihodkov, èe ni s sklepom
ali pogodbo drugaèe doloèeno.

5. èlen
Za izvr�evanje proraèuna je odgovoren �upan obèine. �upan

skrbi, da se med letom prihodki razporejajo s prilivi. Èe prihodki
proraèuna med letom ne pritekajo v predvideni vi�ini, lahko �upan,
da bi ohranil proraèunsko ravnovesje, zaèasno zmanj�a zneske
sredstev, ki so razporejeni za posamezne namene. O tem obve�èa
obèinski svet.

6. èlen
V proraèunu se zagotavljajo sredstva za tekoèo proraèunsko

rezervo in se lahko uporabljajo za njune nepredvidene naloge, za
katere v proraèunu niso zagotovljena sredstva in za naloge, ki so v
letnem finanènem naèrtu planirane v nezadostnem obsegu.

O uporabi sredstev tekoèe proraèunske rezerve odloèa �upan
do vi�ine 20% sredstev tekoèe proraèunske rezerve za posamezen
primer. O svoji odloèitvi obve�èa obèinski svet.

7. èlen
Obèina oblikuje svoje rezerve, rezerve se uporabljajo:

� za odhodke, nastale kot posledica odpravljanja naravnih in dru-
gih nesreè, kot so su�a, potres, po�ar, poplave in druge narav-
ne oz. ekolo�ke nesreèe v skladu z zakonom, epidemije, �ival-
ske ku�ne bolezni in rastlinski �kodljivci;

� za zagotovitev sredstev proraèuna, kadar prihodki pritekajo
neenakomerno;

� za kritje proraèunskega primanjkljaja.
O uporabi sredstev rezerv odloèa �upan obèine. O svoji

odloèitvi obve�èa obèinski svet.

8. èlen
Èe se v teku izvr�evanja proraèuna ugotovi, da so potrebna

dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proraèuna ni bilo
mogoèe predvideti, so pa nujna za izvr�evanje predpisov ali za
izvr�itev, se koristijo sredstva tekoèih rezerv.

9. èlen
Ta odlok zaène veljati osmi dan po objavi v Medobèinskem

uradnem vestniku.

�tevilka: 015-03-01/00 �upan
Datum: 22. februar 2000 Rado Krpaè, univ. dipl. ing. gozd., s. r.
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Na podlagi prvega odstavka 82. èlena Zakona o javnih cestah
(Ur. l. RS, �t. 29/97) in 16. èlena statuta Obèine Dravograd (MUV,
�t. 17/99) je Obèinski svet obèine Dravograd na 12. seji dne 22.
februarja 2000 sprejel

O D L O K
o  obèinskih  cestah

I. Splo�ni del
1. èlen

(predpisi o graditvi in vzdr�evanju obèinskih cest)
Obèinske ceste se gradijo in vzdr�ujejo na naèin in pod pogoji,

ki jih doloèajo zakon in predpisi, izdani na njegovi podlagi, ki
urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje
prostora in graditev objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega
prometa, in ta odlok.

2. èlen
(namen odloka)

Ta odlok doloèa:
- obèinske ceste na obmoèju obèine Dravograd in postopek nji-

hove kategorizacije;
- upravljanje, graditev, vzdr�evanje in varstvo obèinskih cest in

prometa na njih;
- naèin izvajanja vzdr�evanja obèinskih cest kot obvezne go-

spodarske javne slu�be;

             PLAN 2000
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- in�pekcijsko nadzorstvo nad obèinskimi cestami in sankcioni-
ranje kr�itev tega odloka.

II. Obèinske ceste in njihova kategorizacija
3. èlen

(obèinske ceste)
Obèinske ceste na obmoèju obèine Dravograd so vse javne

ceste, ki niso kategorizirane kot dr�avne ceste. Merila za
kategorizacijo doloèi Vlada Republike Slovenije.

4. èlen
(kategorije obèinskih cest)

1. Obèinska cesta je javna cesta, ki povezuje naselje v obèini z
naselji v sosednjih obèinah ali naselja  in dele naselij v obèini
med seboj in je pomembna za navezovanje prometa na javne
ceste enake ali vi�je kategorije.

2. Obèinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, javne poti
in javne poti za kolesarje.

3. Lokalne ceste v Obèini Dravograd se v skladu z merili za kate-
gorizacijo javnih cest razvrstijo v dve podkategoriji: zbirne
krajevne ceste in krajevne ceste.

5. èlen
(postopek kategorizacije obèinskih cest)

1. Obèinske ceste so doloèene in kategorizirane z Odlokom obèin-
skega sveta obèine Dravograd.

2. Predlog kategorizacije obèinskih cest mora biti predhodno stro-
kovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po
postopku, doloèenim v predpisu o merilih za kategorizacijo
javnih  cest.

6. èlen
(spremembe kategorizacije obèinskih cest)

1. Spremembe kategorizacije obèinskih cest in nadome�èenih de-
lov obèinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne povr�ine, se
doloèijo po postopku iz prej�njega èlena tega odloka.

2. Spremembe kategorizacije obèinskih cest lahko predlagajo kra-
jevne skupnosti  in zainteresirane  pravne osebe. Predlogi mo-
rajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih
cest.

3. O predlogu za prenos obèinske ceste med dr�avne ceste odlo-
èi Obèinski svet obèine Dravograd na predlog �upana.

4. Obèinska cesta, doloèena s sklepom Vlade Republike Slove-
nije o prenosu dr�avne ceste med  obèinske ceste, ima katego-
rijo, doloèeno v tem sklepu.

5. Spremembe kategorizacije obèinskih cest se opravijo enkrat
letno in se upo�tevajo v planu razvoja   in vzdr�evanja obèin-
skih cest za naslednje leto.

7. èlen
(novogradnje in rekonstrukcije obèinskih cest)

1. Gradnje in rekonstrukcije obèinskih cest ter kategorija novoz-
grajenih in rekonstruiranih cest se  doloèijo v prostorskem planu
obèine.

2. Novozgrajeni ali rekonstruirani del obèinske ceste, s katerim
se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekonstruirana
cesta.

8. èlen
(opustitev obèinske ceste)

1. Obèinska cesta ali njen del se lahko opusti, èe se zgradi nova
cesta ali del ceste, ki nadomesti prej�njo.

2. Opu�èena obèinska cesta ali njen del se uporabi za parkiri�èa,
poèivali�èa in druge potrebe  udele�encev v prometu, se agro-
tehnièno obdela skladno s svojim okoljem ali ustrezno zame-
nja.

3. Ne glede na doloèbo prej�njega odstavka se lahko obèinska
cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta,  prenese med
nekategorizirane ceste, èe je tak prenos usklajen z bodoèim
upravljavcem te  ceste.

4. O opustitvi in ureditvi opu�èene obèinske ceste ali njenega
dela ter o njenem prenosu med  nekategorizirane ceste odloèi
Obèinski svet obèine Dravograd na predlog �upana.

9. èlen
(prenos nekategoriziranih cest med obèinske ceste)

1. Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet,
lahko lastnik ali od njega  poobla�èeni upravljavec te ceste
predlaga obèini njen prenos med obèinske ceste.

2. Nekategorizirana cesta se lahko prenese med obèinske ceste,
èe je bila v uporabi za javni promet  najmanj zadnjih pet let, èe
se njen prenos opravi brezplaèno.

3. Doloèba prej�njega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest
med obèinske ceste, ki ga doloèajo predpisi o gozdovih.

4. O prenosu nekategoriziranih cest med obèinske ceste odloèi
Obèinski svet obèine Dravograd na  predlog �upana, njena ka-
tegorizacija pa se opravi po postopku iz 5. èlena tega odloka.

10. èlen
(planinske, turistiène in druge poti)

1. Planinske poti, turistiène poti, poti v parkih, gozdovih in dru-
ge poti, ki niso zgrajene v skladu s  predpisi o javnih cestah in
ki so namenjene dostopu do planinskih koè in vrhov ali dosto-
pu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali zna-
menitosti, niso javne poti po tem odloku.

2. Èe je pot iz prej�njega odstavka namenjena dostopu do narav-
nih, kulturnih in drugih spomenikov  ali znamenitosti, za ogled
katerih je doloèeno plaèilo, mora njihov upravljavec zgraditi
in vzdr�evati pot tako, da je njena uporaba varna za uporabni-
ke, katerim je namenjena.

3. Sredstva za graditev in vzdr�evanje poti iz prej�njega odstav-
ka tega èlena se zagotavljajo iz vplaèil  za ogled naravnih,
kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij
obèine njihovim  upravljavcem.

III. Upravljanje obèinskih cest
11. èlen

(upravljavec obèinskih cest)
Z obèinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti obèine, upravlja

Obèina Dravograd

12. èlen
(letni plan razvoja in vzdr�evanja obèinskih cest)

1. Letni plan razvoja in vzdr�evanja obèinskih cest v posame-
znem koledarskem letu se usklajuje in  sprejema po postopku,
doloèenim za obèinski proraèun, in je njegov sestavni del.
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2. V letnem planu razvoja in vzdr�evanja obèinskih cest se del
sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na obèin-
skih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in dru-
gih nesreè ali izrednih dogodkov na obèinskih cestah (odprav-
ljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih po�-
kodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na
obèinskih cestah ipd.) in izvedbe tistih ukrepov, ki jih je odre-
dil obèinski in�pektor za ceste, niso pa sestavni del rednega
vzdr�evanja in obnavljanja obèinskih cest po tem planu.

13. èlen
(opravljanje strokovnih nalog za obèinske ceste)

Strokovnotehniène, razvojne, organizacijske in upravne naloge
za graditev, vzdr�evanje in varstvo obèinskih cest opravlja referent
za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora (v nadaljevanju
pristojna slu�ba). Te obsegajo zlasti:
- izdelavo strokovnih podlag za naèrtovanje razvoja in vzdr�e-

vanja obèinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
- naloge v zvezi z rednim vzdr�evanjem obèinskih cest;
- naloge nadzora nad stanjem obèinskih cest;
- izvajanje postopkov za oddajanje vzdr�evalnih del na obèin-

skih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi
javnega razpisa;

- izvajajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdr�eva-
nja obèinskih cest, èe je tak postopek potreben glede na re�i-
tev iz 27. èlena tega odloka;

- naloge v zvezi z investicijami v obèinske ceste;
- vodenje predpisanih evidenc o obèinskih cestah in zagotavlja-

nje podatkov za potrebe izraèuna zagotovljene porabe obèine
in vodenja zdru�ene evidence o javnih cestah;

- organiziranje �tetja prometa na obèinskih cestah in obdelave
zbranih podatkov;

- spremljanje prometnih tokov na obèinskih cestah in priprava
predlogov sprememb njihove prometne ureditve ali prometne
ureditve na dr�avnih cestah, ki potekajo skozi Obèino Dravo-
grad;

- naloge obve�èanja javnosti o stanju obèinskih cest in prometa
na njih;

- naloge v zvezi z izbiro najugodnej�ega ponudnika, èe je taka
re�itev doloèena s 25. èlenom tega odloka;

- izdajanje dovoljenj in soglasij, doloèenih z ukrepi za varstvo
obèinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;

- priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in
razvojnih nalog za obèinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo
Republike Slovenije za ceste in drugimi obèinami pri pripravi
in uresnièevanju teh programov;

- izvajanje drugih nalog, doloèenih s tem odlokom in drugimi
predpisi.

14. èlen
(financiranje obèinskih cest)

1. Sredstva za graditev in vzdr�evanje obèinskih cest se zagotav-
ljajo v obèinskem proraèunu.

2. Obèinski svet obèine Dravograd lahko predlaga Vladi Repub-
like Slovenije, da predpi�e posebno povraèilo za uporabo obèin-
ske ceste in objektov na njej, ki poteka po obmoèju s statusom
zavarovanega naravnega bogastva, in doloèi prometno uredi-
tev in nivo njenega vzdr�evanja. Èe je za vzdr�evanje te ceste
dana koncesija, se z zbranimi sredstvi povraèila krijejo stro�ki
njenega vzdr�evanja.

IV. Graditev obèinskih cest
15. èlen

(varstvo okolja vzdol� obèinske ceste)
1. Obèinske ceste morajo biti projektirane in grajene v skladu s

predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo �kodljivi vplivi na
okolje zaradi prièakovanega prometa na njih èim manj�i.

2. Èe je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi predpi-
sanega varovanja okolja, cenej�a na zemlji�èu ali objektu so-
seda kot izvedba istih na zemlji�èu obèinske ceste, se lahko na
podlagi pravnega posla, sklenjenega med sosedom in investi-
torjem obèinske ceste, ustanovi stvarna slu�nost za tak�no
izvedbo.

16. èlen
(projektiranje obèinskih cest)

1. Elementi za projektiranje obèinske ceste se doloèijo v skladu
s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih elementov
s stali�èa zagotavljanja prometne varnosti in ekonomiènosti
njihove graditve in vzdr�evanja.

2. V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo obèin-
ske ceste se doloèijo tudi prometna ureditev obèinske ceste in
ureditev navezav na obstojeèe ceste ter pristopov do objektov
in zemlji�è ob cesti ter predvidijo povr�ine zunaj vozi�èa ceste
za parkiri�èa, avtobusna postajali�èa in druge prometne povr-
�ine, povr�ine za opravljanje spremljajoèih dejavnosti, za grad-
njo objektov za vzdr�evanje cest in za nadzor cestnega pro-
meta.

17. èlen
(pridobitev zemlji�è za gradnjo obèinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemlji�è za gradnjo ali
rekonstrukcijo obèinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemlji�èu in drugi
nepremiènini odvzame ali omeji, èe ne pride do sklenitve pogodbe
med investitorjem in lastnikom te nepremiènine.

18. èlen
(vraèilo razla�èenih zemlji�è)

1. Èe se razla�èena zemlji�èa in druge nepremiènine iz 17. èlena
v �tirih letih ne priènejo uporabljati za namene razlastitve, lah-
ko razla�èenec zahteva vrnitev razla�èenih zemlji�è in drugih
nepremiènin ali pravic v skladu z zakonom.

2. Èe je bila med investitorjem in lastnikom zemlji�èa ali druge
nepremiènine sklenjena pogodba namesto razlastitve, lahko
prej�nji lastnik v primeru iz prej�njega odstavka zahteva od
investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega zemlji�èa in dru-
gih nepremiènin. Pri sklenitvi pogodbe o odkupu se za doloèi-
tev vi�ine kupnine smiselno uporabljajo podlage, ki so bile
uporabljene pri sklenitvi pogodbe.

19. èlen
(gradnja avtobusnih postajali�è)

1. Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji obèinske ceste doloèi
gradnjo potrebnih avtobusnih postajali�è pristojna slu�ba obèin-
ske uprave ob upo�tevanju predlogov javnih prevoznikov ali
krajevne skupnosti.

2. Za gradnjo avtobusnih postajali�è zunaj vozi�èa obèinske ce-
ste, ki niso v obèinskem prostorskem planu ali planu razvoja
in vzdr�evanja obèinskih cest, mora predlagatelj pridobiti so-
glasje pristojne slu�be obèinske uprave. Stro�ke gradnje
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avtobusnega postajali�èa krije njen predlagatelj. Tako zgraje-
no avtobusno postajali�èe postane del obèinske ceste.

20. èlen
(kri�anja obèinskih cest in �elezni�kih prog)

1. Kri�anja obèinskih cest in �elezni�kih prog morajo biti omeje-
na na najnujnej�i obseg, in sicer tako, da se dvoje ali veè obèin-
skih cest usmeri na skupno kri�anje z �elezni�ko progo.

2. Naèin kri�anja obèinskih cest in �elezni�kih prog ter razmeji-
tev stro�kov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bremenijo
cesto ali �elezni�ko progo, se uredita skladno s predpisi o var-
nosti v �elezni�kem prometu.

21. èlen
(razmejitev obveznosti med upravljalcem obèinskih cest in

upravljalci vodotokov)
1. Stro�ke gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki pose-

gajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje obèinske
ceste, kadar preèka vodotok ali poteka ob njem, krije investi-
tor ceste.

2. Vzdr�evanje neposrednega zavarovanja podpornega zidu in
premostitvenega objekta (bre�ine pod objektom in pragu pri
objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni del vzdr-
�evanja obèinske ceste.

3. Vzdr�evanje objektov in naprav, ki slu�ijo vodotoku, ter obre�-
nih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so sestavni del
vzdr�evanja vodotoka.

22. èlen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve obèinske ceste)

1. Èe je treba obstojeèo obèinsko cesto prestaviti zaradi graditve
drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste
zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahte-
vam predpisov o cestah. Stro�ke prestavitve obèinske ceste
krije investitor objekta ali naprave.

2. Investitor iz prej�njega odstavka lahko zahteva povrnitev stro�-
kov prestavitve obèinske ceste v obsegu, ki so nastali zaradi
zahteve pristojne slu�be obèinske uprave za bolj�e elemente
nadome�èenega dela obèinske ceste od elementov, doloèenih
po prej�njem odstavku.

23. èlen
(obveznost usklajenega projektiranja)

1. Èe se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo obèinske ceste pred-
videva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in
napeljav, ki ne slu�ijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnièna
dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na
obmoèju ceste.

2. Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objek-
tov, naprav in napeljav iz prej�njega odstavka je odgovorna
pristojna slu�ba obèinske uprave.

3. Stro�ke projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, na-
prav in napeljav iz prvega odstavka tega èlena krije investitor
oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in napeljav.

24. èlen
(obveznost obve�èanja o posegih v obèinsko cesto)

1. Pristojna slu�ba obèinske uprave mora o gradnji ali rekonstruk-
ciji obèinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljalce
drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 60

dni pred prièetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z grad-
njo oziroma rekonstrukcijo ceste.

2. Pristojna slu�ba obèinske uprave mora dati investitorju oziro-
ma upravljalcu objektov in naprav iz prej�njega odstavka na
razpolago naèrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

3. Doloèbe tega èlena veljajo smiselno tudi za investitorje oziro-
ma upravljalce objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, ka-
dar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in na-
prave v obèinski cesti.

25. èlen
(koncesija za graditev obèinske ceste)

1. Domaèa in tuja pravna ali fizièna oseba lahko pridobi konce-
sijo za graditev obèinske ceste in objektov na njej.

2. Pogodbo o koncesiji za graditev obèinske ceste in objektov na
njej sklene �upan v skladu s pogoji, ki jih za podelitev konce-
sije predpi�e Obèinski svet obèine Dravograd.

3. Èe je s pogodbo o koncesiji za graditev javne ceste in objek-
tov na njej doloèeno, da jo domaèa in tuja pravna ali fizièna
oseba za doloèen èas po njeni zgraditvi vodi in izkori�èa, se v
tej pogodbi uredita tudi vzdr�evanje te ceste in izvajanje ukre-
pov za varstvo ceste in prometa na njej.

4. Pravice in obveznosti, ki jih doloèajo predpisi o javnih cestah
in ta odlok glede vzdr�evanja obèinskih cest in izvajanja ukre-
pov za varstvo obèinskih cest in prometa na njih, veljajo tudi
za osebo iz prej�njega odstavka pri vodenju in izkori�èanju
obèinske ceste in objektov na njej, èe to ni s predpisi o javnih
cestah, s tem odlokom ali s pogodbo iz prej�njega odstavka
drugaèe doloèeno.

V. Vzdr�evanje obèinskih cest
26. èlen

(odgovornost za stanje obèinskih cest)
1.  Obèinske ceste se morajo redno vzdr�evati in obnavljati tako,

da ob upo�tevanju njihovega pomena za povezovanje prometa
v prostoru, gospodarnosti vzdr�evanja, predpisov, ki urejajo
javne ceste in doloèbe 32. èlena tega odloka, omogoèajo var-
no odvijanje prometa.

2. Za izvajanje rednega vzdr�evanja obèinskih cest kot javne slu�-
be in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 32. èlena tega odlo-
ka je odgovoren izvajalec javne slu�be.

3. Za organiziranje obnavljanja obèinskih cest in izvajanje ukre-
pov iz prvega odstavka 32. èlena tega odloka je odgovorna
pristojna slu�ba obèinske uprave.

27. èlen
(javna slu�ba vzdr�evanja obèinskih cest)

1. Vzdr�evanje obèinskih cest je obvezna gospodarska javna slu�-
ba, ki obsega redno vzdr�evanje teh cest in organiziranje nji-
hovega obnavljanja.

2. Redno vzdr�evanje obèinskih cest se zagotavlja na podlagi
predpisov, ki urejajo gospodarske javne slu�be.

3. Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega razpisa, èe
tako na predlog �upana odloèi Obèinski svet obèine Dravo-
grad.

4. Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev zagotovi-
ti vzdr�evanje obèinskih cest v obsegu in pod pogoji, doloèe-
nimi s predpisi o javnih cestah.
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5. Ne glede na doloèbo drugega in tretjega odstavka tega èlena
lahko Obèinski svet obèine Dravograd na predlog �upana odlo-
èi, da redno vzdr�evanje obèinskih cest ali dela teh cest (npr.
javnih poti) zagotavljajo na svojem obmoèju krajevne skup-
nosti. Obèinski svet obèine Dravograd hkrati doloèi tudi pro-
gram rednega vzdr�evanja teh cest, potrebna sredstva, ki se
zagotovijo iz proraèuna obèine, in doloèi odgovorno osebo za
izvedbo programa. Za stanje obèinskih cest je Obèina Dravo-
grad subsidiarno odgovorna.

6. Obnovitvena dela na obèinskih cestah se oddajajo v izvedbo
na podlagi javnega razpisa.
Obnovitvena dela oddaja pristojna slu�ba obèinske uprave, po
postopku in pod pogoji, ki so z zakonom doloèeni za oddajo
javnih naroèil.

28. èlen
( vzdr�evanje kri�i�è in kri�anj)

1. Za vzdr�evanje kri�i�è obèinskih cest z nekategoriziranimi ce-
stami, po katerih je dovoljen javni promet, v obmoèju cestne-
ga sveta obèinske ceste skrbi pristojna slu�ba obèinske upra-
ve.

2. Vzdr�evanje kri�anj obèinskih cest z �elezni�ko progo urejajo
predpisi o varnosti v �elezni�kem prometu.

29. èlen
(vzdr�evanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah

nad obèinskimi cestami)
Za vzdr�evanje premostitvene in podporne konstrukcije

nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih cestah,
po katerih je dovoljen javni promet, nad obèinskimi cestami je
pristojna slu�ba obèinske uprave.

30. èlen
(vzdr�evanje obèinskih cest ob preusmeritvah prometa)

1. Pristojna slu�ba obèinske uprave lahko zaradi zapore obèin-
ske ceste zaèasno preusmeri promet na dr�avno cesto ali neka-
tegorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

2. O preusmeritvi prometa z obèinske na dr�avno cesto, ki bi bist-
veno poveèala prometno obremenitev te ceste, se mora pri-
stojna slu�ba obèinske uprave predhodno uskladiti z Direkci-
jo Republike Slovenije za ceste.

3. Za preusmeritev prometa z obèinske ceste na nekategorizira-
no cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora pristojna
slu�ba obèinske uprave predhodno pridobiti soglasje lastnika
te ceste ali od njega poobla�èenega upravljavca ceste. Èe je
med usmeritvijo prometa z obèinske ceste na nekategorizira-
no cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba poveèati
obseg vzdr�evanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposo-
biti za prevzem dodatnega prometa, krije stro�ke teh ukrepov
predlagatelj preusmeritve prometa.

VI. Varstvo obèinskih cest
31. èlen

(omejitve uporabe obèinske ceste)
1. Èe je obèinska cesta v takem stanju,

- da promet po njej ni mogoè ali je mogoè samo promet po-
sameznih vrst vozil,

- da bi promet posameznih vrst vozil �kodoval tej cesti
ali

- èe to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nana�ajo na za-
varovanje ceste in varnost prometa na  njej (npr. posebne
razmere zaradi snega, poledice, odjuge, moènega vetra, po�-
kodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreè in podobno),
lahko pristojna slu�ba obèinske uprave s sklepom zaèasno,
najdalj za èas enega leta prepove ali  omeji promet vseh ali
posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanj-
�a dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije
vozil, dokler so razlogi za tak�en ukrep.

2. Pristojna slu�ba obèinske uprave mora o ukrepih, ki jih ute-
meljujejo razlogi iz prve ali druge alineje prej�njega odstavka,
obvestiti policijo in obèinskega in�pektorja  najmanj petnajst
dni ter javnost po sredstvih javnega obve�èanja najmanj tri dni
pred njihovo oznaèitvijo s prometno signalizacijo na obèinski
cesti.

3. Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega
odstavka tega èlena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdr-
�evanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih ne-
sreèah. O teh ukrepih morajo nemudoma obvestiti policijo,
obèinskega in�pektorja za ceste in javnost po sredstvih javne-
ga obve�èanja. Izvajalec rednega vzdr�evanja ceste in vodja
intervencije ob naravnih in drugih nesreèah morata o teh ukre-
pih obvestiti tudi pristojno slu�bo obèinske uprave.

4. Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlogov,
doloèenih v prvem odstavku tega èlena, dalj�e od enega leta,
se doloèi v skladu z doloèbo 52. èlena tega odloka.

5. Doloèbe tega èlena se nana�ajo na prometno ureditev, oznaèe-
no na obèinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.

32. èlen
(varovalni pas ob obèinski cesti)

1. Da se prepreèijo �kodljivi vplivi posegov v prostor ob obèin-
ski cesti, na njej in promet na njej, je  ob teh cestah varovalni
pas, v katerem je raba prostora omejena.

2. Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje
kakr�nih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu
obèinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojne slu�be
obèinske uprave.

3. Pristojna slu�ba obèinske uprave izda soglasje iz prej�njega
odstavka, èe s predlaganim posegom v  varovalnem pasu niso
prizadeti interesi varovanja obèinske ceste in prometa na njej,
njene �iritve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja
njenega videza.

4. Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas obèinske
ceste nima pravice zahtevati izvedbe  ukrepov za za�èito pred
vplivi ceste in prometa na njej, doloèenih v 15. èlenu tega odlo-
ka.

5. Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je
na vsako stran obèinske ceste �irok
- pri lokalni cesti   8 m
- pri javni poti   6 m
- pri javni poti za kolesarje   3 m
- pri zbirni krajevni cesti 10 m
- pri krajevni cesti   8 m

6. Doloèbe tega èlena se ne uporabljajo za obmoèja, urejena s
prostorskimi izvedbenimi akti Obèine Dravograd.

33. èlen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

1. Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni
elektrièni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, top-
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lovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Obèina
Dravograd, se smejo napeljevati oziroma postavljati v obmoè-
ju obèinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in
na naèin, doloèenimi s soglasjem pristojne slu�be obèinske
uprave.

2. Pristojna slu�ba obèinske uprave lahko zahteva od upravljav-
ca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to
potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije obèinske ceste
ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej.
Stro�ke prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije nji-
hov upravljavec, razen èe to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja
za njihovo napeljavo oziroma postavitev.

3. Pristojna slu�ba obèinske uprave lahko odkloni izdajo soglas-
ja iz prvega odstavka tega  èlena, èe bi vodi in naprave ogro�a-
li obèinsko cesto ali promet na njej, bistveno ote�evali njeno
vzdr�evanje ali onemogoèali morebitno rekonstrukcijo te ce-
ste.

34. èlen
(dela na obèinski cesti)

1. Prekopavanja, podkopavanje in druga dela na obèinski cesti
se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojne slu�be obèinske
uprave.

2. V dovoljenju za opravljanje del iz prej�njega odstavka se do-
loèijo naèin, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

3. Dovoljenje iz prvega odstavka tega èlena ni potrebno, èe so s
po�kodbami naprav in napeljav, vgrajenih v obèinsko cesto,
neposredno ogro�eni varen promet oziroma �ivljenja in zdravje
obèanov ali bi lahko nastala veèja gospodarska �koda. Uprav-
ljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno ne-
varnost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdr�evanja ceste.
Upravljavec naprav mora èim hitreje odstraniti po�kodbe na
njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje  in o konèanih delih
obvestiti izvajalca rednega vzdr�evanja ceste.

4. Èe se mora zaradi del iz prej�njega odstavka obèinsko cesto
delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet
posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav,
vgrajenih v obèinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem
prenehanju takoj obvestiti policijo.

35. èlen
(opravljanje del ob obèinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljanje
drugih del na zemlji�èih ali na objektih vzdol� obèinske ceste, ki
bi lahko ovirala ali ogro�ala promet, po�kodovala cesto ali poveèala
stro�ke njenega vzdr�evanja, je potrebno soglasje pristojne slu�be
obèinske uprave. V soglasju se doloèijo pogoji za opravljanje teh
del.

36. èlen
(izredni prevoz)

1. Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede osnih
obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

2. Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom pre-
segajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso,
�irino, dol�ino in vi�ino, velja za izredni prevoz. Za izredni
prevoz se �teje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali sku-
paj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom  dovoljenih
mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitev katere-
ga koli od teh elementov, ki je odrejena na obèinski cesti ali
njenem delu s prometnimi znaki.

3. Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se doloèi-
jo naèin in pogoji prevoza ter vi�ina  povraèila za izredni pre-
voz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po obèin-
skih cestah, izda pristojna slu�ba obèinske uprave v 15 dneh
po vlo�itvi popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih  obvesti
policijo, obèinskega in�pektorja za ceste in izvajalca rednega
vzdr�evanja obèinskih cest.

4. Dovoljenje iz prej�njega odstavka ni potrebno za izredne pre-
voze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve prevo-
znosti obèinskih cest v zimskem èasu, intervencije ob narav-
nih in drugih nesreèah ali ob izrednih razmerah in zaradi
obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred  zaèetkom
izrednega prevoza s pristojno slu�bo obèinske uprave za ceste
uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.

37. èlen
(nadzor izrednih prevozov)

1. Najveèje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimen-
zije vozil na obèinskih cestah nadzorujejo izvajalci rednega
vzdr�evanja obèinskih cest v sodelovanju s policisti.

2. Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tretjega
odstavka prej�nje teze, policist izkljuèi iz prometa. Izvajalec
prevoza mora plaèati povraèilo za izredni prevoz in povrniti
�kodo na obèinski cesti, èe jo je povzroèil.

38. èlen
(spremljajoèe dejavnosti ob obèinski cesti)

1. Povr�ine za opravljanje spremljajoèih dejavnosti, doloèene v
skladu z doloèbo drugega odstavka 16. èlena tega odloka, in
povr�ine, ki jih za te namene pristojna slu�ba obèinske uprave
doloèi ob obstojeèih obèinskih cestah, lahko ta slu�ba odda
najugodnej�emu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.

2. Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za oprav-
ljanje spremljajoèih dejavnosti in  drugimi pogoji rabe povr-
�in iz prej�njega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo podpi�e
�upan.

3. Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za oprav-
ljanje spremljajoèih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je
potrebno soglasje pristojne slu�be obèinske uprave.

39. èlen
(prikljuèki na obèinsko cesto)

1. Prikljuèki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pristopov
do objektov ali zemlji�è na obèinske ceste se lahko gradijo ali
rekonstruirajo le s soglasjem pristojne slu�be obèinske upra-
ve.
S soglasjem se doloèijo tehnièni in drugi pogoji  graditve in
vzdr�evanja prikljuèka ter njegova opremljenost s prometno
signalizacijo.

2. Pri gradnji ali rekonstrukciji obèinskih cest ter objektov in na-
prav ob njih je treba ureditev prikljuèkov predvideti �e v loka-
cijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

3. Stro�ke graditve ali rekonstrukcije prikljuèka na obèinsko ce-
sto, vkljuèno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije,
krije njegov investitor.

4. Prikljuèek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen javni
promet, je skupaj s pripadajoèo prometno signalizacijo v
obmoèju cestnega sveta obèinske ceste sestavni del te ceste.

5. Pri izvedbi tehniènega pregleda zgrajenega prikljuèka mora
sodelovati pristojna slu�ba obèinske uprave zaradi ugotovitve
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njegove skladnosti s tehniènimi in drugimi pogoji, doloèenimi
v soglasju iz prvega odstavka tega èlena.

40. èlen
(obvezna rekonstrukcija prikljuèka)

Èe prikljuèek na obèinsko cesto zaradi poveèanega prometa
ali uporabe za drugaèen promet, kot je bil upo�tevan ob izdaji
soglasja za njegovo ureditev, ni veè ustrezen, lahko pristojna slu�ba
obèinske  uprave z upravno odloèbo zahteva njegovo prilagoditev
spremenjenim razmeram. Stro�ke preureditve prikljuèka krije
investitor prikljuèka ali njegov pravni naslednik.

41. èlen
(ukinitev prikljuèka)

1. Obèinski in�pektor za ceste lahko zahteva ustrezno ureditev
prikljuèka na obèinsko cesto, odredi prepoved uporabe prik-
ljuèka ali njegovo ukinitev, èe ta ni vzdr�evan v skladu s pogo-
ji iz soglasja iz 39. èlena ali je zgrajen brez soglasja ali èe ta ni
preurejen v skladu z odloèbo iz 40. èlena tega odloka.

2. Stro�ke za izvedbo ukrepa iz prej�njega odstavka krije inve-
stitor prikljuèka ali njegov pravni naslednik.

42. èlen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob obèinski cesti)

1. Pristojna slu�ba obèinske uprave lahko pristojnemu upravne-
mu organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdol� obèin-
ske ceste ali v njeni bli�ini, ki je pomemben zaradi njenega
varovanja pred drsenjem zemlji�èa, boènega vetra, sne�nimi
plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu s
predpisi o gozdovih.

2. Pravne ali fiziène osebe, ki ob obèinski cesti pogozdujejo ali
urejajo hudournike ter deroèe reke, morajo sodelovati s pri-
stojno slu�bo obèinske  uprave in prilagoditi vrsto in obseg
del tako, da se zavaruje cesta.

3. Obèina krije del stro�kov za pogozditev goljav ter za ureditev
hudournikov in deroèih rek glede na pomen, ki ga imajo tak�-
na dela za varstvo obèinske ceste.

43. èlen
(graditev �ièni�kih naprav èez obèinske ceste)

1. Za graditev �ièni�kih naprav nad obèinskimi cestami ali ob
njih mora investitor dobiti soglasje pristojne slu�be obèinske
uprave.

2. Obèinska cesta, ki jo preèka �ièni�ka naprava, mora biti zava-
rovana z ustrezno lovilno napravo.
Stro�ke postavitve in vzdr�evanja lovilne naprave krije inve-
stitor oziroma upravljavec �ièni�ke naprave.

44. èlen
(izkori�èanje kamnin ob obèinski cesti)

1. Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le v tak�ni
oddaljenosti od obèinske ceste, da to ne vpliva na stabilnost
cestnega telesa, na vzdr�evanje ceste in na varnost prometa.

2. Za odpiranje objektov iz prej�njega odstavka mora investitor
pridobiti soglasje pristojne slu�be obèinske uprave.

45. èlen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu obèinske

ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu obèinske ceste, ki

bi lahko povzroèila spremembo vodostaja oziroma vi�ine

podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa,
na stro�ke vzdr�evanja ceste ali na promet na cesti, mora investitor
pridobiti soglasje pristojne slu�be obèinske uprave. Taka dela se
lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih doloèa soglasje.

46. èlen
(prepovedi ogro�anja obèinske ceste in prometa na njej)

1. Prepovedano je zaèasno ali trajno zasesti obèinsko cesto ali
njen del, izvajati ali opustiti kakr�na koli dela na cesti in zem-
lji�èu ali objektih ob cesti, ki bi utegnila po�kodovati cesto ali
objekte na njej ter ovirati ali ogro�ati promet na cesti. Vse
stro�ke zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih po-
sledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzroèil.

2. Prepovedano je predvsem:
 1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekoèine;
 2. pu�èati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
 3. ovirati odtekanje vode s ceste;
 4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
 5. voziti ali parkirati po bankinah, povr�inah za kolesarje in

pe�ce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vo�njo z
vozili, razen èe sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno
dovoljeni;

 6. postavljati ograje, zasaditi �ivo mejo, drevje, trto ali druge
visoke nasade ali polj�èine, name�èati ali odlagati na ali ob
cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, èe
se s tem poslab�a ali onemogoèi preglednost ceste ali dru-
gaèe ovira ali ogro�a promet, po�koduje cesta ali poslab�a
njena urejenost;

 7. name�èati in uporabljati na cesti ali ob njej luèi ali druge
svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogro�ale promet;

 8. spu�èati po bre�inah ceste kamenje, les in drug material ali
predmete;

 9. name�èati na cesto kakr�ne koli predmete z namenom ovi-
ranja ali onemogoèanja nemotenega in varnega odvijanja
prometa;

10. po�kodovati prometno signalizacijo;
11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj prikljuèka nanjo;
12. pu�èati na cesti ali metati na cesto kakr�ne koli predmete ali

sneg, razsipati po cesti sipek material ali  kako drugaèe one-
sna�evati cesto;

13. pu�èati na cesto �ivali brez nadzorstva, napajati �ivali v
obcestnih jarkih, pasti �ivino na cestnem svetu ali graditi
ob cesti napajali�èa za �ivali;

14. voditi po cesti konje ali druge �ivali, ki so tako podkovane,
da lahko po�kodujejo cesto;

15. namerno za�igati ob cesti strni�èa, odpadne in druge gorljive
snovi;

16. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v �irini 1
m od ceste vzporedno z njo;

17. obraèati na cesti �ivali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko
orodje in stroje;

18. zavirati vpre�na vozila s privezovanjem koles ali s coklami;
19. vlaèiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot

tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele
tovora.

47. èlen
(nale�ne ploskve na kolesih vozil)

1. Vozila, ki vozijo po obèinskih cestah, morajo imeti kolesa s
tak�nimi nale�nimi ploskvami, da ne po�kodujejo vozi�èa.
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2. Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po obèinskih cestah
samo, èe imajo gosenice oblo�ene s primernimi oblogami, ki
ne po�kodujejo vozi�èa.

48. èlen
(obveznosti sosedov ob obèinski cesti)

1. Sosedi ob obèinski cesti morajo dopustiti prost odtok vode in
odlaganje snega na njihovo zemlji�èe, èe se jim s tem ne pov-
zroèa �koda.

2. Sosedi ob obèinski cesti morajo v skladu z zakonom in za
od�kodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi njiho-
vega vzdr�evanja, gradnjo odtoènih in ponikovalnih jarkov in
drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter postavitev
zaèasnih ali stalnih naprav in ureditev za za�èito ceste in pro-
meta na njej pred sne�nimi plazovi, zameti, hrupom, slepilni-
mi uèinki in drugimi �kodljivimi vplivi, èe teh ni mogoèe po-
staviti na zemlji�èe, ki je sestavni del ceste.

3. Sosedi ob obèinski cesti morajo imeti na strehah objektov, s
katerih se lahko na obèinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snego-
love. Sosedi morajo z objektov ob obèinski cesti odstraniti
ledene sveèe pravoèasno in tako, da ne ogrozijo varnosti ude-
le�encev v prometu.

VII. Ukrepi za varstvo prometa
49. èlen

(zapora ceste zaradi del ali prireditev na obèinski cesti)
1. Dela na obèinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej

cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za
promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 50. èlena tega
odloka.

2. Ne glede na doloèbo prej�njega odstavka dovoljenje za delno
ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdr�evanje cest
ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na cesti, za katera je
izvedba  zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji teh del.

3. Dovoljenje za zaporo obèinske ceste je treba pridobiti tudi za
�portne in druge prireditve na njej.
Dovoljenje za zaporo obèinske ceste se lahko izda, èe je pro-
met mogoèe preusmeriti na druge javne ceste ali èe se promet
zaradi zapore na zbirni mestni cesti in mestni cesti ne ustavi za
dalj�i èas.

50. èlen
(izdaja dovoljenj za zaporo obèinske ceste)

1. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo obèinske ceste izda
pristojna slu�ba obèinske uprave. O izdanih dovoljenjih pri-
stojna slu�ba obèinske uprave obvesti policijo, obèinskega
in�pektorja za ceste in izvajalca rednega vzdr�evanja obèin-
skih cest. Dovoljenju mora biti prilo�ena potrjena prometno
tehnièna dokumentacija zaèasne prometne ureditve v èasu delne
ali popolne zapore obèinske ceste.

2. O delnih ali popolnih zaporah obèinske ceste zaradi izvajanja
obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega odstavka 49.
èlena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izva-
jalec teh del najmanj tri dni pred zaèetkom njihovega izvaja-
nja obvestiti policijo, obèinskega in�pektorja za ceste in izva-
jalca rednega vzdr�evanja ceste, na kateri se bodo dela izvaja-
la. Obvestilu mora biti prilo�ena od pristojne slu�be obèinske
uprave potrjena prometno tehnièna dokumentacija zaèasne
prometne ureditve v èasu delne ali popolne zapore obèinske
ceste.

3. Z dovoljenjem za zaporo obèinske ceste se doloèijo pogoji za
izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ce-
ste in èas njenega trajanja.

4. Vloga za zaporo obèinske ceste mora biti vlo�ena najmanj 15
dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati
podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se pred-
laga delna ali popolna zapora ceste, o naèinu in èasu trajanja
njihove izvedbe ter prometno tehnièno dokumentacijo zaèa-
sne prometne ureditve v èasu delne ali popolne zapore ceste.
Izdajatelj dovoljenja za zaporo lahko spremeni èas in trajanje
zapore ceste, zlasti èe se ta predlaga med prireditvami, predvi-
denimi s koledarjem veèjih �portnih prireditev, med turistièno
sezono ali med  poveèanimi prometnimi obremenitvami ceste.

5. Doloèba prej�njega odstavka o vsebini vloge za zaporo obèin-
ske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja tudi za �port-
ne in druge prireditve na obèinski cesti.

6. Stro�ke za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa za-
radi zapore ceste krije njen predlagatelj.
Predlagatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmerit-
vi prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega
obve�èanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

51. èlen
(polje preglednosti)

1. V bli�ini kri�i�èa obèinske ceste v ravnini z drugo cesto ali
�elezni�ko progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter na notra-
njih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno sa-
diti dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati pred-
metov in naprav ali storiti kar koli drugega, kar bi oviralo pre-
glednost obèinske ceste ali �elezni�ke proge (polje pregledno-
sti).

2. Lastnik oziroma uporabnik zemlji�èa mora v polju pregledno-
sti na zahtevo obèinskega in�pektorja za ceste ali policista
odstraniti ovire.

3. Lastnik oziroma uporabnik zemlji�èa ima v polju preglednosti
zaradi omejitev uporabe zemlji�èa pravico do od�kodnine.
Omejitev uporabe zemlji�èa in od�kodnino uredita lastnik ozi-
roma uporabnik zemlji�èa in pristojna slu�ba obèinske uprave
za ceste v skladu z zakonom.

4. Ne glede na doloèbo prej�njega odstavka lastnik oziroma upo-
rabnik zemlji�èa v polju preglednosti ni upravièen do od�kod-
nine, èe je bila taka omejitev uporabe zemlji�èa doloèena v
soglasju pristojne slu�be obèinske uprave za ceste iz 32. èlena
tega odloka.

52. èlen
(prometna signalizacija na obèinskih cestah)

1. Prometno signalizacijo na obèinskih cestah doloèa pristojna
slu�ba obèinske uprave, razen v primerih iz 31. èlena tega odlo-
ka in v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava , dopolni-
tev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejit-
vah prometa na javnih cestah, za izdajo katerih  so s predpisi o
varnosti cestnega prometa pristojni minister za promet, mini-
ster, pristojen za notranje zadeve, in minister, pristojen za okolje
in prostor.

2. Na obèinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opo-
zarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno zna-
menitost ali turistièno pomembno obmoèje ali naselje in po-
dobno (turistièna in druga obvestilna signalizacija), samo v
skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainte-
risirane pravne ali fiziène osebe za postavitev turistiène in druge
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obvestilne signalizacije odloèi pristojna slu�ba obèinske upra-
ve s sklepom.

53. èlen
(obve�èanje in ogla�evanje ob obèinski cesti)

1. Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob obèinskih
cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in drugih
objektov ali naprav za slikovno ali zvoèno obve�èanje in ogla-
�evanje je ob obèinskih cestah zunaj naselja v varovalnem pa-
su ceste dovoljeno le v skladu z obèinskimi akti.
Pristojna slu�ba obèinske uprave lahko izda soglasje za njiho-
vo postavitev znotraj te razdalje samo, èe so obvestila pomemb-
na za udele�ence v prometu in zanje ni predpisana prometna
signalizacija.
S soglasjem se doloèijo pogoji njihove postavitve, vzdr�eva-
nja in odstranitve.

2. Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prej�njega odstav-
ka se ob obèinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj
obmoèja vzdol� vozi�èa ceste, doloèenega za postavitev pro-
metne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za
njihovo postavitev izda pristojna slu�ba obèinske uprave. V
soglasju doloèi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s
predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje
vzdr�evanja in odstranitve teh objektov in naprav.

3. Ne glede na doloèbo prej�njega odstavka se soglasje za izobe-
�anje transparentov preko obèinske ceste lahko izda le za do-
loèen èas (za èas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd.) in za
tiste obèinske ceste, ki jih doloèi Obèinski svet obèine Dravo-
grad. Transparenti morajo biti izobe�eni najmanj 4,5 m nad
vozi�èem obèinske ceste.

54. èlen
(opravljanje dejavnosti ob obèinskih cestah (zunaj naselja)

1. Kdor namerava ob obèinski cesti opravljati dejavnost (gostin-
sko, trgovsko, servisno in podobno), ki neposredno vpliva na
odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vkljuèevanje vo-
zil v promet), mora v skladu z doloèbo 39. in 40. èlena tega
odloka zagotoviti ustrezen prikljuèek oziroma pristop do objek-
ta ter zadostno �tevilo mest za parkiranje vozil, èe ta mo�nost
ni zagotovljena z javnim parkiri�èem.

2. V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter upo-
rabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje de-
javnosti iz prej�njega odstavka je treba  pridobiti mnenje pri-
stojne slu�be obèinske uprave.

55. èlen
(prito�beni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po doloèbah
tega odloka izdaja pristojna slu�ba obèinske uprave za ceste, ter
zoper sklep iz drugega odstavka 52. èlena tega odloka, je dovoljena
prito�ba na �upana v skladu z zakonom o splo�nem upravnem
postopku in zakona o lokalni samoupravi.

VIII. In�pekcijsko nadzorstvo obèinskih cest
56. èlen

(opravljanje in�pekcijskega nadzorstva)
Uresnièevanje doloèb tega odloka in doloèb predpisov o javnih

cestah, ki se neposredno uporabljajo za obèinske ceste, nadzira
obèinski in�pektor za ceste.

57. èlen
(pogoji za opravljanje in�pekcijskega nadzorstva)

Za obèinskega in�pektorja za ceste je lahko imenovan
diplomirani in�enir gradbeni�tva, ki ima najmanj pet let delovnih
izku�enj ter opravljen strokovni izpit za delo v dr�avni upravi in
izpolnjuje splo�ne pogoje, predpisane za delo v dr�avni upravi.

58. èlen
(naloge in�pekcijskega nadzorstva)

1. Pri opravljanju in�pekcijskega nadzorstva obèinskih cest ima
obèinski in�pektor poleg pravic in dol�nosti, ki jih ima po dru-
gih predpisih, �e naslednje pravice in dol�nosti:
- nadzorovati opravljanje rednega vzdr�evanja in odrediti

odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
- nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati doku-

mentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, èe se ta dela
izvajajo brez odloèbe o dovolitvi prigla�enih del ali v nas-
protju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;

- nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in prometa
na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo brez
izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;

- odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na cesti,
ki ogro�ajo varnost prometa;

- v nujnih primerih, ko bi bila ogro�ena varnost prometa na
cesti ali bi lahko nastala �koda na njej, odrediti zaèasne
ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreèi �koda;

- odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
- nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v

varovalnem pasu ceste;
- odrediti zaèasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani

ali obnovljeni cesti, ki �e ni tehnièno pregledana ali ni izro-
èena prometu.

2. Rok za prito�bo zoper odloèbo, izdano na podlagi prvega
odstavka tega èlena, je 8 dni od dneva njene vroèitve. Prito�ba
zoper odloèbo, izdano na podlagi tretje, pete in osme toèke
prvega odstavka tega èlena, ne zadr�i njene izvr�itve.

3. V zadevah iz 5. toèke prvega odstavka tega èlena, ko je zaradi
neposredne ogro�enosti obèinske ceste ali varnosti prometa
na njej ogro�ena tudi varnost udele�encev v prometu, obèin-
ski in�pektor (pristojna  in�pekcijska slu�ba) lahko odloèi po
skraj�anem postopku brez zasli�anja strank. V nujnih primerih
lahko obèinski in�pektor za ceste odloèi tudi ustno ter odredi,
da se odloèba izvr�i takoj.

4. Pri opravljanju in�pekcijskega nadzorstva ima obèinski in�pek-
tor za ceste pravico:
- pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale ter po-

slovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih
dru�b, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in
skupnosti;

- zasli�ati stranke in prièe v upravnem postopku;
- pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb;
- vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so v

skladu z namenom in�pekcijskega nadzorstva;
- pridobiti osebne podatke o pravnih in fiziènih osebah, po-

datke o lastni�tvu vozil, podatke o lastni�tvu zemlji�è in
objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, po-
trebne za vodenje postopkov v zvezi s kr�itvami tega odlo-
ka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno  uporab-
ljajo za obèinske ceste;
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- proti potrdilu za najveè 8 dni odvzeti dokumentacijo, ki jo
potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani
zadevi, èe meni, da je utemeljen sum kr�itve tega odloka in
predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za
obèinske ceste;

- od odgovorne osebe zavezanca zahtevati, da v roku, ki ga
doloèi obèinski in�pektor za ceste, poda pisno pojasnilo in
izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

5. O ukrepih, ki jih je odredil po 5. toèki prvega odstavka tega
èlena, mora obèinski in�pektor za ceste obvestiti �upana, pri-
stojno slu�bo obèinske uprave in policijo.

6. Èe obèinski in�pektor za ceste pri izvajalcu rednega vzdr�eva-
nja obèinskih cest ugotovi pogoste  kr�itve obveznosti pri izva-
janju rednega vzdr�evanja obèinskih cest kot javne slu�be, lah-
ko poda koncedentu utemeljen predlog za uveljavitev sankcij,
doloèenih s koncesijsko pogodbo.

7. Stro�ke in�pekcijskega postopka (dnevnica, potni stro�ki in dru-
gi stro�ki, ki so nastali v zvezi z uvedbo postopka), ki se je
konèal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

IX. Kazenske doloèbe
59. èlen

(prekr�ki)
1. Z denarno kaznijo najmanj 300.000,00 tolarjev se kaznuje za

prekr�ek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekr-
�ek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, èe:
- brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v

varovalnem pasu obèinske ceste ali v njem postavlja
kakr�nekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 32.
èlena);

- brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske,
telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
elektriène oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 33.
èlena);

- brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja druga
dela na obèinski cesti ali opravlja ta dela  v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 34. èlena);

- brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemlji�èih ali na objektih
vzdol� obèinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogro�ala
promet, po�kodovala cesto ali poveèala stro�ke njenega
vzdr�evanja (35. èlen)

- postavi na povr�inah ob obèinski cesti, doloèenih za te
namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajoèih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali èe
spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost brez
soglasja pristojnega obèinskega upravnega organa pristojne
slu�be obèinske uprave za ceste (38. èlen);

- brez soglasja gradi ali rekonstruira prikljuèek na obèinsko
cesto ali ga gradi ali rekonstruira v  nasprotju s tehniènimi
in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 39. èlena);

- vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deroèih rek ne prilagodijo tako, da se
zavaruje obèinska cesta (drugi odstavek 42. èlena);

- brez soglasja gradi �ièni�ke naprave nad obèinskimi cestami
ali ne zavaruje �iènice z ustrezno lovilno napravo (43. èlen);

- brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in
glinkope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega telesa,

vzdr�evanje obèinske ceste ali varnost prometa na njej (44.
èlen);

- brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu obèinske
ceste, ki bi lahko povzroèila spremembo vodostaja oziroma
vi�ine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in varnost

     prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji tega
soglasja (45. èlen);

- zaèasno ali trajno zasede obèinsko cesto ali njen del ali
izvaja ali opusti kakr�na koli dela na cesti in zemlji�èu in
objektih ob obèinski cesti, ki bi lahko po�kodovala cesto
ali objekte na njej ter ovirala ali ogro�ala promet na cesti
(46. èlen);

 - vozi vozilo s tak�nimi nale�nimi ploskvami koles, ki bi
lahko po�kodovala vozi�èe (prvi  odstavek 47. èlena);

- vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso oblo�ene
s primernimi oblogami, ki ne po�kodujejo vozi�èa (drugi
odstavek 47. èlena);

- ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se lahko
na obèinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveè s
teh objektov, ki ogro�ajo varnost udele�encev v prometu
(tretji odstavek  48. èlena);

- brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo obèinske
ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti, �portne ali
druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek 49. èlena);

- ne obvesti ali ne obvesti pravoèasno o izvedbi delne ali
popolne zapore obèinske ceste zaradi izvajanja
obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja
(drugi odstavek 50. èlena);

- izvede  delno ali popolno zaporo obèinske ceste v nasprotju
s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste
in zaèasno prometno ureditev ne oznaèi v skladu s predpisi
in potrjeno prometno tehnièno dokumentacijo zaèasne
prometne ureditve ali prese�e dovoljeni èas njenega
trajanja (tretji odstavek 50. èlena);

- ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemlji�èa v polju
preglednosti (prvi odstavek 51. èlena);

 - postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob obèinski cesti
ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt ali
napravo za slikovno in zvoèno obve�èanje in ogla�evanje
ob obèinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz
soglasja (53. èlen).

2. Z denarno kaznijo najmanj 30.000,00 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr�ek iz prej�njega
odstavka.

60. èlen
(prekr�ki posameznikov)

Z denarno kaznijo najmanj 15.000,00 tolarjev se za prekr�ek
kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka
prej�njega èlena.

61. èlen
(kr�itev obveznosti vzdr�evanja cest)

1. Z denarno kaznijo najmanj 300.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekr�ek izvajalec rednega vzdr�evanja obèinskih cest:
- èe teh cest ne vzdr�uje redno tako, da omogoèajo varno

odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 26. èlena);
- èe ne zagotovi opravljanja nujnih vzdr�evalnih del ob mo-

rebitni stavki (èetrti odstavek 26. èlena);
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2. Z denarno kaznijo najmanj 20.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekr�ek iz prej�njega odstavka tudi odgovorna oseba izvajal-
ca rednega vzdr�evanja obèinskih cest.

62. èlen
(kr�itev obveznosti uskladitve del)

1. Z denarno kaznijo najmanj 300.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekr�ek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu
obèinske ceste, èe o nameravanih delih ne obvesti pristojne
slu�be obèinske uprave ali èe ji ne da na razpolago potrebnih
podatkov in naèrtov (tretji odstavek 24. èlena).

2. Z denarno kaznijo najmanj 30.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekr�ek iz prej�njega odstavka tudi odgovorna oseba investi-
torja.

3. Z denarno kaznijo najmanj 30.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekr�ek odgovorna oseba  pristojne slu�be obèinske uprave,
èe pred zaèetkom gradnje ali rekonstrukcije obèinske ceste ne
obvesti investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in
naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravoèasne medsebojne
uskladitve del (prvi odstavek 24. èlena).

X. Prehodne in konène doloèbe
63. èlen

(veèletni plan)
Pristojna slu�ba obèinske uprave najkasneje v enem letu po

uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana razvoja in
vzdr�evanja obèinskih cest iz prvega odstavka 12. èlena tega
odloka.

64. èlen
(legalizacija prikljuèkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili prikljuèek
nekategorizirane ceste na obèinsko cesto brez predpisanega
dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo vlo�iti vlogo
za pridobitev tega soglasja pri pristojni slu�bi obèinske uprave za
ceste najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka. Po preteku
tega roka se uveljavijo ukrepi iz 41. èlena tega odloka.

65. èlen
(namestitev snegolovov)

1. Neprometni znaki, ki so postavljeni ob obèinskih cestah na
podlagi dovoljenja iz drugega odstavka  106. èlena Zakona o
cestah (Uradni list SRS, �t. 38/81, 7/86 in 37/87), se morajo
prilagoditi doloèbam 52. in 53. èlena tega odloka ter doloè-
bam novega predpisa o prometni signalizaciji in prometni opre-
mi na javnih cestah najkasneje v petih letih po uveljavitvi tega
predpisa.

2. Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja iz druge-
ga odstavka 106. èlena Zakona o cestah (Uradni list SRS, �t.
38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nasprotju s pogoji,
doloèenimi v dovoljenju, se odstranijo.

66. èlen
(vpis v zemlji�ko knjigo)

1. Zemlji�èe, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabljeno za
gradnjo ali rekonstrukcijo obèinske ceste, pa ni bilo vpisano v
zemlji�ko knjigo kot dru�bena lastnina, se vpi�e v zemlji�ko
knjigo kot javno dobro po skraj�anem postopku brez zemlji�-
koknji�ne listine ne glede na svojo vrednost.

54

67. èlen
(zaèetek veljavnosti odloka)

Ta odlok zaène veljati osmi dan po objavi v Medobèinskem
uradnem vestniku.

�upan
�tevilka: 015-03-5/0 Obèine Dravograd
Datum:  22. februar  2000 Rado Krpaè, u. d. i. gozd., s. r.

Na  podlagi  29.  in  49.  èlena  Zakona  o  lokalni  samoupravi
(Uradni list RS, �t. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/
98), 16. èlena Statuta obèine Dravograd (Uradni list RS, �t.
17/99)  in v skladu z uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za
notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih
dr�avne uprave (Uradni list RS, �t. 24/98, 56/98) je Obèinski svet
obèine Dravograd, na svoji seji dne 22. februarja 2000 sprejel

ODLOK
o  organizaciji in delovnem podroèju obèinske uprave

Obèine Dravograd

I. SPLO�NE DOLOÈBE
1. èlen

S tem odlokom se doloèa delovno podroèje notranjih organi-
zacijskih enot obèinske uprave ter urejajo druga vpra�anja v zvezi
z delovanjem obèinske uprave.

2. èlen
Obèinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge

v okviru pravic in dol�nosti obèine na delovnih podroèjih, dolo-
èenih s tem odlokom.

3. èlen
Pri opravljanju svojih nalog obèinska uprava sodeluje z obèin-

skimi upravami drugih obèin, nosilci javnih pooblastil, dr�avnimi
organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo
mnenj in izku�enj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih de-
lovnih teles.

4. èlen
Javnost dela obèinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporo-

èili ter z dajanjem informacij  sredstvom  javnega obve�èanja,
novinarskimi konferencami, z udele�bo na konferencah, okroglih
mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev jav-
nega obve�èanja oziroma na drug ustrezen naèin, ki omogoèa jav-
nosti, da se seznani z delom obèinske uprave.

Uradna sporoèila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila
in druge podatke v smislu prej�njega odstavka dajejo predstavni-
kom sredstev javnega obve�èanja �upan in direktor obèinske upra-
ve, po njunem pooblastilu pa lahko tudi predstojniki organov obèin-
ske uprave ali drug delavec obèinske uprave.
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II.  ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROÈJE
OBÈINSKE UPRAVE

5. èlen
Organizacija obèinske uprave je  oblikovana tako, da se zago-

tavlja:
- strokovno, uèinkovito in racionalno izvr�evanje nalog obèin-

ske uprave,
- zakonito, pravoèasno in uèinkovito uresnièevanje pravic, inte-

resov in obveznosti   strank in drugih udele�encev v postopkih,
- uèinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

6. èlen
V obèinski upravi se ustanovijo naslednje notranje organiza-

cijske enote:
- Urad �upana,
- Referat za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora,
- Referat za finance,
- Referat za dru�bene dejavnosti.
1.  Urad �upana opravlja naslednje naloge:
- opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehniè-

na opravila za potrebe �upana, obèinskega sveta in njegovih
delovnih teles, za èlane obèinskega sveta, nadzorni odbor ter
druge obèinske organe;

- kadrovske zadeve;
- sprejem in odprava po�te ter arhiviranje za potrebe obèinskih

organov;
- gospodarjenje z zgradbo obèine in tehnièno opremo; avtomat-

ska obdelava podatkov za potrebe organov obèine, ki se nana-
�ajo na civilno za�èito in re�evanje;

- nudi strokovno pomoè krajevnim skupnostim pri njihovem de-
lovanju in druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to podroè-
je;

- priprava splo�nih in drugih aktov ter mnenj in stali�è, ki jih
sprejemajo �upan, obèinski svet in drugi obèinski organi;

- sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno sprem-
ljanje pogodb;

- strokovno pravno pomoè pri izvajanju volilnih opravil;
- pravno pomoè �upanu, obèinskemu svetu  in drugim obèin-

skim organom;
- vodi upravni postopek na I. stopnji;
- vodi evidenco o upravnih stvareh;
- sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni orga-

ni;
- opravlja druge naloge s podroèja upravnih zadev;
- vodi upravni postopek do priprave odloèbe na II. stopnji;
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to podroèje.
2. Referat za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora oprav-

lja naslednje naloge:
- pripravlja programske usmeritve in programe razvoja posa-

meznih dejavnosti s podroèja gospodarstva;
- izvaja strokovne naloge za obèino in njene organe, kadar je

obèina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali za-
voda na podroèju gospodarskih javnih slu�b;

- spremlja in analizira gopodarska gibanja v obèini;
- pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo

gospodarskih javnih slu�b;
- izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih slu�b, skrbi za

njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem;
- pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nad-

zor nad investicijami;
- pripravlja programska izhodi�èa za sprejemanje prostorskih

aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbe-
nih aktov;

- pripravlja prostorske akte obèine;
- potrjuje lokacijske dokumentacije;
- vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v

prostor;
- nudi strokovno pomoè pravnim in fiziènim osebam pri ureja-

nju prostora;
- pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in

�tudije ranljivosti okolja za obmoèje obèine;
- pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov

obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo;
- opravlja druge upravne naloge varstva okolja,  ki jih doloèajo

posebni predpisi s podroèja varstva okolja;
- gospodarjenja s stavbnimi zemlji�èi;
- vzdr�evanja obèinskih cest, zimske slu�be ter urejanja in vzdr-

�evanja parkiri�è;
- urejanja zelenih povr�in;
- vzdr�evanja  in urejanja pokopali�è;
- urejanja javnih tr�nic;
- urejanja in vzdr�evanja mest za plakatiranje in ogla�evanje;
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to podroèje.
3. Referat za finance opravlja naslednje naloge:
- pripravlja proraèun in skrbi za njegovo izvr�evanje v skladu s

predpisi, ki urejajo to podroèje;
- pripravlja finanèna poroèila in zakljuèni raèun proraèuna;
- zagotavlja strokovno pomoè obèinskim organom pri spreje-

manju in izvr�evanju obèinskih splo�nih in drugih aktov s po-
droèja javnih financ;

- opravlja finanèno-knjigovodska in druga strokovna opravila
za proraèun, obèinske sklade, re�ijske obrate, krajevne skup-
nosti;

- spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti obèine in
daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij;

- spremlja in analizira davke iz obèinske pristojnosti in v skladu
z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo
oz. usklajevanje;

- pripravlja premo�enjsko bilanco obèine;
- opravlja druge naloge, ki spadajo v to podroèje.
4. Referat za dru�bene dejavnosti opravlja naslednje naloge:
- pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na razliè-

nih podroèjih dru�benih dejavnosti;
- skrbi za realizacijo programov v skladu s proraèunom, koordi-

nira delovanje razliènih subjektov na podroèjih dru�benih de-
javnosti in vr�i nadzor nad izvajanjem programov;

- pripravlja in izvaja programe javnih del;
- opravlja druge naloge, ki sodijo v podroèje dru�benih dejav-

nosti.

7. èlen
Naloge in pooblastila obèinske uprave oziroma delavcev obèin-

ske uprave na podroèju obèinske in�pekcije in obèinskega redar-
stva se doloèijo s posebnim odlokom.

III. NAÈIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI
DELAVCEV

8. èlen
Predstojnik obèinske uprave je �upan, ki predstavlja in za-

stopa obèino  ter nadzoruje, usmerja ter daje  navodila za vodenje
obèinske uprave.
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9. èlen
Obèinsko upravo neposredno vodi direktor obèinske uprave,

ki ga imenuje in razre�uje �upan.
Direktor obèinske uprave:

- izdaja odloèbe v upravnem postopku na prvi stopnji,
- opravlja najzahtevnej�e naloge obèinske uprave in sodeluje v

projektnih skupinah v  obèini,
- koordinira delo organov obèinske uprave in notranjih organi-

zacijskih enot ter skrbi za delovno disciplino,
- zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skup-

ne organom obèinske  uprave oziroma notranjim organizacij-
skim enotam,

- opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem
obèinske uprave ter skrbi za  sodelovanje z upravno enoto in
drugimi organi v obèini,

- opravlja druge naloge po odredbi �upana.
Direktor obèinske uprave lahko izdaja odloèbe in druge akte,

ki se nana�ajo na uresnièevanje pravic, obveznosti in odgovorno-
sti iz delovnega razmerja delavcev obèinske uprave, èe ga �upan
za to pooblasti.

Direktor obèinske uprave je za svoje delo odgovoren �upanu.
Direktor obèinske uprave lahko pooblasti za posamezne nalo-

ge v zvezi z vodenjem obèinske uprave  predstojnike teh organov,
ki jih imenuje in razre�uje �upan.

Direktor obèinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo
pravne smeri in izpolnjevati druge pogoje doloèene v posebnih
predpisih za vodenje upravnih postopkov in imenovanje vi�jih
upravnih delavcev.

10. èlen
Notranje organizacijske enote vodijo vodje, ki jih imenuje  in

razre�uje �upan in so za svoje delo odgovorni direktorju obèinske
uprave in �upanu.

11. èlen
Delavci obèinske uprave opravljajo naloge, doloèene z zakoni

in drugimi predpisi, statutom obèine in pravilnikom o sistemizaci-
ji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za
opravljanje posameznih nalog doloèajo zakoni in drugi predpisi
ter po navodilih direktorja obèinske uprave oziroma vodje notra-
nje organizacijske enote. Za svoje delo so odgovorni direktorju
obèinske uprave, po pooblastilu pa tudi vodji notranje organiza-
cijske enote, disciplinsko in od�kodninsko pa �upanu.

12. èlen
V obèinski upravi se kot posvetovalno telo �upana oblikuje

kolegij, ki obravnava pomembnej�a vpra�anja z delovnega podroè-
ja obèinske uprave. �upan doloèi sestavo kolegija glede na obrav-
navano problematiko. Kolegij sklicuje �upan, v njegovi odsotno-
sti  pa direktor obèinske uprave. Kolegij se sklicuje po potrebi,
vendar pa najmanj enkrat na teden.

13. èlen
Za naloge v obèinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje veè de-

lavcev oziroma sodelovanje delavcev razliènih strok in stopenj
znanja iz razliènih notranjih organizacijskih enot,  lahko �upan
ustanovi delovne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o
ustanovitvi �upan doloèi sestavo delovne skupine, vodjo delovne
skupine ter rok za izvedbo naloge.

14. èlen
Za naloge, ki zahtevajo posebno prouèevanje ali posebno stro-

kovnost in jih delavci obèinske uprave ne morejo opraviti sami,
lahko �upan na predlog direktorja obèinske uprave ustanovi de-
lovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izva-
jalci nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se doloèi se-
stava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za
njeno delo.

IV. PREHODNE IN KONÈNE DOLOÈBE
15. èlen

�upan Obèine Dravograd v roku enega meseca po sprejetju
odloka o organizaciji in delovnem podroèju obèinske uprave Obèi-
ne Dravograd izda pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v obèin-
ski upravi Obèine Dravograd, ki je podlaga za razporeditev de-
lavcev na ustrezna delovna mesta.

16. èlen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o orga-

nizaciji in delovnem podroèju obèinske uprave Obèine Dravograd
(MUV, �t. 22/95).

17. èlen
Ta odlok zaène veljati osmi dan po objavi v Medobèinskem

uradnem vestniku.

�upan
�tevilka:  015-03-6/00-12 Obèine Dravograd
Datum:  22. februar 2000 Rado Krpaè, u. d. i. gozd., s. r.
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Na podlagi 29. in 64. èlena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.
list RS, �t. 72/93, 6/94 - odloèba US, 45/94 - odloèba US, 57/94 in
14/95, 20/95 - odloèba US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odloèba
US, 44/96 - odloèba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98),  je Mestni
svet Mestne obèine Maribor na seji dne 28. februarja 2000 sprejel

SPREMEMBE
in dopolnitve statuta mestne obèine Maribor

1. èlen
V Statutu Mestne obèine Maribor (MUV, �t. 27/95, 13/98,

17/98 in 23/98)  se v 1. èlenu besedilo �lokalna samoupravna skup-
nost� nadomesti z besedilom �samoupravna lokalna skupnost�.

2. èlen
8. èlen se spremeni tako, da se glasi:
�Mestna obèina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega

pomena �(izvirne naloge)�, ki jih doloèi s splo�nim aktom ali so
doloèene z zakonom.

Mestna obèina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev
opravlja zlasti naslednje naloge:



�T. 5 � 9. 3. 2000 MEDOBÈINSKI URADNI VESTNIK STRAN 131

4. èlen
Drugi odstavek 15. èlena se spremeni tako, da se glasi:
�Prvo sejo mestnega sveta sklièe �upan mestne obèine in jo

vodi, dokler novi �upan ne prevzame funkcije �upana.�

5. èlen
V 16. èlenu se èrtata sedma in trinajsta alinea.
Osemnajsta alinea se spremeni tako, da se glasi: �- doloèa pla-

èo oziroma del plaèe pod�upana, del plaèe èlanov mestnega sveta
ter nadomestilo za delo èlanov delovnih teles in nadzornega odbo-
ra,�.

Devetnajsta alinea se spremeni tako, da se glasi: �- ureja mest-
ne javne slu�be, ustanavlja javna podjetja in javne zavode,�.

V devetindvajseti alinei se besedilo �gospodarskih dru�b� na-
domesti z besedilom �podjetij�.

6. èlen
V 17. èlenu se èrta drugi odstavek.

7. èlen
Prvi odstavek 19. èlena se spremeni tako, da se glasi:
��upan, èlani nadzornega odbora in zaposleni v mestni upravi

ne morejo biti èlani mestnega sveta.�
Drugi in tretji odstavek se èrtata.

8. èlen
20. in 21. èlen se èrtata.

9. èlen
22. èlen se spremeni tako, da se glasi:
��upan predstavlja mestni svet, sklicuje in vodi seje mestnega

sveta. �upan lahko za vodenje seje mestnega sveta pooblasti pod-
�upana ali drugega èlana mestnega sveta.

�upan sklicuje seje mestnega sveta praviloma enkrat meseè-
no.

�upan mora sklicati sejo mestnega sveta, èe to zahteva naj-
manj èetrtina èlanov mestnega sveta, seja pa mora biti v petnajstih
dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje. Èe �u-
pan seje ne sklièe v sedmih dneh po prejemu pisne zahteve, jo
lahko sklièejo èlani mestnega sveta, ki so zahtevo podali.�

10. èlen
V drugem odstavku 23. èlena se v prvem stavku èrta beseda

�praviloma�. V drugem stavku se beseda �nadomestila� nadome-
sti z besedilom: �dela plaèe v skladu s pravilnikom, ki ga sprejme
mestni svet.�

11. èlen
V 25. èlenu se èrtata tretji in èetrti odstavek.

12. èlen
V 39. èlenu se spremeni tretja alinea tako, da se glasi: �- pri-

pravlja predlog za doloèitev plaèe oziroma dela plaèe pod�upana
in dela plaèe èlanov mestnega sveta ter nadomestila za delo v de-
lovnih telesih in nadzornem odboru,�.

13. èlen
43. èlen statuta se spremeni tako, da se glasi:
��upan predlaga mestnemu svetu v sprejem proraèun mestne

obèine in zakljuèni raèun proraèuna, odloke in druge akte iz pri-
stojnosti mestnega sveta ter skrbi za izvajanje odloèitev mestnega
sveta.

- sprejema statut in druge splo�ne akte ter organizira mestno upra-
vo in upravni nadzor,

- upravlja obèinsko premo�enje,
- naèrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja nalo-

ge na podroèju posegov v prostor in graditve objektov ter za-
gotavlja javno slu�bo gospodarjenja s stavbnimi zemlji�èi,

- doloèa namembnost mestnega prostora,
- omogoèa pogoje za gospodarski razvoj obèine in v skladu z

zakonom opravlja naloge s podroèja gostinstva, turizma in kme-
tijstva,

- v okviru svojih pristojnosti ustanavlja, ureja, upravlja in skrbi
za lokalne javne slu�be,

- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hru-
pom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge de-
javnosti v prid èistega in zdravega okolja,

- gradi in upravlja mestne komunalne objekte in ureja mestni
promet,

- gradi, vzdr�uje in obnavlja lokalne javne ceste, javne poti, re-
kreacijske in druge javne povr�ine, v skladu z zakonom ureja
promet v obèini ter opravlja naloge mestnega  redarstva,

- skrbi za slu�be socialnega varstva, za pred�olsko varstvo, za
osnovno varstvo otrok in dru�ine, za socialno ogro�ene, inva-
lide in ostarele,

- pospe�uje vzgojno-izobra�evalno, informacijsko dokumenta-
cijsko, dru�tveno,  raziskovalno in �portno dejavnost ter ustvarja
pogoje za izobra�evanje odraslih,

- pospe�uje kulturno umetni�ko ustvarjalnost, omogoèa dostop-
nost kulturnih programov, zagotavlja splo�noizobra�evalno
knji�nièno dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno
dedi�èino na svojem obmoèju,

- organizira opravljanje pokopali�ke in pogrebne javne slu�be,
- se zavzema za razvoj krvodajalstva v Mariboru,
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za poveèanje na-

jemnega socialnega sklada stanovanj,
- organizira komunalno redarsko slu�bo in skrbi za red v mestni

obèini ter v ta namen predpisuje kazni za prekr�ke, s katerimi
se kr�ijo predpisi mestne obèine, in opravlja in�pekcijsko nad-
zorstvo nad izvajanjem mestnih predpisov in drugih aktov, s
katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti,

- opravlja nadzorstvo nad lokalnimi prireditvami,
- skrbi za po�arno varnost ter organizira pomoè in re�evanje ob

elementarnih in drugih nesreèah,
- povezuje se s partnerskimi in drugimi obèinami in mesti ter

sodeluje v zdru�enju mest in lokalnih skupnosti,
- opravlja statistièno, evidenèno in analitièno funkcijo za svoje

potrebe,
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

3. èlen
9. èlen se spremeni tako, da se glasi:
�Poleg lokalnih zadev javnega pomena mestna obèina na pod-

lagi in v skladu z zakoni, ki urejajo posamezna podroèja, kot svo-
je naloge opravlja �e z zakonom doloèene naloge iz dr�avne pri-
stojnosti, ki se nana�ajo na razvoj mesta.

 Mestna obèina na svojem obmoèju zlasti:
- ureja javni primestni promet,
- ureja obratovalni èas gostinskih lokalov,
- izvaja naloge na podroèju posegov v prostor in graditve objek-

tov,
- izvaja naloge na podroèju geodetske slu�be,
- zagotavlja javno mre�o gimnazij, srednjih, poklicnih in vi�jih

�ol.�
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�upan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splo�nih aktov
mestne obèine.�

14. èlen
44. èlen se spremeni tako, da se glasi:
��upan se lahko udele�uje sej nadzornega odbora le na pova-

bilo nadzornega odbora.�

15. èlen
V prvem odstavku 46. èlena se za besedo ��upana� doda bese-

dilo �izmed èlanov mestnega sveta�.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
�Z aktom o imenovanju pod�upana doloèi mestni svet na �u-

panov predlog pod�upana, ki bo v primeru predèasnega preneha-
nja mandata �upana opravljal funkcijo �upana v èasu od sprejema
sklepa o predèasnem prenehanju mandata do izvolitve novega �u-
pana.�

Drugi in tretji odstavek postaneta tretji in èetrti.
Zadnji odstavek, ki postane peti se spremeni tako, da se glasi:
 �O poklicnem opravljanju funkcije pod�upana odloèi mestni

svet na predlog �upana.�

16. èlen
V 48.a èlenu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
�Vsak èlan nadzornega odbora ima pravico od organov in oseb,

ki so predmet njegovega nadzora, zahtevati in dobiti podatke, ki
so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog, èe teh podatkov na
njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor.�

Drugi odstavek postane tretji.

17. èlen
Spremeni se naslov 5. poglavja tako, da se glasi: �NEPOSRED-

NO SODELOVANJE OBÈANOV PRI ODLOÈANJU�
58. èlen se spremeni tako, da se glasi:
�Neposredne oblike sodelovanja obèanov pri odloèanju v obèi-

ni so zbor obèanov, referendum in ljudska iniciativa.�

18. èlen
59. èlen se spremeni tako, da se glasi:
�Obèani na zboru obèanov:

- obravnavajo pobude in predloge za spremembo obmoèja mest-
ne obèine, njenega imena ali sede�a ter dajejo pobude v zvezi
s tem in oblikujejo mnenja,

- obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in povezova-
nje z drugimi obèinami v �ir�e samoupravne lokalne skupno-
sti,

- obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukinitev
mestnih èetrti in krajevnih skupnosti oziroma za spremembo
njihovih obmoèij,

- predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stali�èa o spremembah
obmoèij naselij, imen naselij ter imen ulic,

- opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
- dajejo predloge mestnim organom v zvezi z pripravo progra-

mov razvoja mestne obèine, gospodarjenja s prostorom ter va-
rovanja �ivljenjskega okolja,

- oblikujejo stali�èa v zvezi z veèjimi posegi v prostor, kot so
gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagali�è odpadkov
in nevarnih stvari,

- oblikujejo mnenja o delu javnih gospodarskih slu�b,
- obravnavajo in oblikujejo mnenja in stali�èa ter odloèajo o

zadevah, za katere je tako doloèeno z zakonom, s tem statu-

tom ali odlokom mestne obèine, ter o zadevah, za katere tako
sklene mestni svet ali �upan.�

19. èlen
60. èlen se spremeni tako, da se glasi:
�Zbor obèanov se lahko sklièe za vso mestno obèino, za eno

ali veè mestnih èetrti in krajevnih skupnosti, za posamezno nase-
lje ali zaselek.

Zbor obèanov sklièe �upan na lastno pobudo ali na pobudo
mestnega sveta ali sveta mestne èetrti oziroma krajevne skupnost,
mora pa ga sklicati, èe to zahteva najmanj 5 odstotkov volivcev v
mestni obèini oziroma mestni èetrti ali krajevni skupnosti.�

20. èlen
Doda se 60.a èlen, ki se glasi:
�Zahteva volivcev za sklic zbora obèanov mora vsebovati pi-

sno obrazlo�en predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi
je treba prilo�iti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam
mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov
stalnega prebivali�èa ter njegov podpis. �upan lahko zadevo zavr-
ne, èe ugotovi, da zahteva ni podana v skladu s statutom in zako-
nom. Sklep vroèi pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu vo-
livcu na seznamu. �upan sklièe zbor obèanov najkasneje v tride-
setih dneh po prejemu pravilno vlo�ene zahteve.�

21. èlen
Doda se 60.b èlen, ki se glasi:
�Sklic zbora obèanov mora vsebovati obmoèje, za katerega se

sklicuje, kraj in èas zbora obèanov ter predlog dnevnega reda.
Zbor obèanov se sklièe preko sredstev javnega obve�èanja, na

ogla�evalnih mestih v mestnih èetrtih in krajevnih skupnostih ozi-
roma na krajevno obièajen naèin. Sklic zbora obèanov mora biti
objavljen najmanj pet dni pred dnevom, doloèenim za zbor.

Zbor obèanov je sklepèen, èe je prisotnih najmanj pet odstot-
kov volivcev s stalnim prebivali�èem na obmoèju, za katero je
sklican. Odloèitev zbora obèanov je sprejeta, èe zanjo glasuje naj-
manj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.

�upan lahko za vodenje zbora obèanov pooblasti pod�upana
ali delavca mestne uprave.

O poteku zbora obèanov se pi�e zapisnik, ki mora vsebovati
datum in kraj zbora obèanov, obmoèje, za katerega je bil sklican,
�tevilo prisotnih, sprejete odloèitve in druge podatke.

Organ mestne obèine, na katerega se nana�a zadeva, obravna-
vana na zboru obèanov, mora v treh mesecih po opravljenem zbo-
ru obèanov obravnavati zadevo in se do nje opredeliti  ter na pri-
meren naèin obvestiti obèane o svojih stali�èih.�

22. èlen
61. èlen se spremeni statuta tako, da se glasi:
�Mestni svet lahko razpi�e referendum, na katerem obèani potr-

dijo ali zavrnejo sprejeti splo�ni akt mestne obèine ali njegove
posamezne doloèbe (naknadni referendum). Odloèitev volivcev
na referendumu zavezuje mestni svet do konca njegovega manda-
ta.

Obèani lahko odloèajo na referendumu o samoprispevkih in
tudi o drugi vpra�anjih, èe tako doloèa zakon.

Odloèitev na referendumu je sprejeta, èe zanjo glasuje veèina
volivcev, ki so glasovali. Odloèitev o uvedbi samoprispevka je
sprejeta, èe je zanjo glasovala veèina vseh volivcev v obèini ozi-
roma v delu obèine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.�



23. èlen
62. èlen se spremeni tako, da se glasi:
�Naknadni referendum lahko razpi�e mestni svet na predlog

�upana ali èlana mestnega sveta, mora pa ga razpisati, èe to zahte-
va najmanj pet odstotkov volivcev v mestni obèini in èe tako do-
loèa zakon ali statut.

Pobudo za vlo�itev zahteve za razpis referenduma lahko da
vsak volivec, politièna stranka v mestni obèini ali svet mestne èetrti
oziroma krajevne skupnosti. Pobuda mora vsebovati zahtevo za
razpis referenduma, jasno izra�eno vpra�anje, ki naj bo predmet
referenduma in obrazlo�itev. Podprta mora biti s podpisi najmanj
dvesto volivcev z njihovimi osebnimi podatki v seznamu.�

24. èlen
63. èlen se spremeni tako, da se glasi:
�Za postopek vlo�itve predloga za razpis referenduma, razpis

referenduma in odloèanje na referendumu veljajo doloèbe zakon
o lokalni samoupravi, za izvedbo referenduma pa se smiselno upo-
rabljajo doloèbe zakona o referendumu in ljudski iniciativi.�

25. èlen
Tretji odstavek 64. èlena se spremeni tako, da se glasi:
�Glede pobude volivcem za vlo�itev zahteve iz prej�njega

odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo doloèbe
zakona o lokalni samoupravi, ki se nana�ajo na referendum.�

26. èlen
V drugem odstavku 66. èlena in v tretjem odstavku 69. èlena

se besedilo �tajnik mestne obèine� nadomesti z besedilom �direk-
tor mestne uprave�.

27. èlen
V 68. èlenu se drugi odstavek nadomesti z novim, ki se glasi:
�Mestni svet lahko na predlog �upana odloèi, da z drugimi

obèinami ustanovi enega ali veè organov skupne obèinske upra-
ve.�

28. èlen
V 105. èlenu se besedilo �predsedniku mestnega sveta� nado-

mesti z besedilom ��upanu�.

29. èlen
Prvi odstavek 108. èlena se spremeni tako, da se glasi:
�Predlog odloka po�lje �upan èlanom mestnega sveta najmanj

15 dni pred dnem, doloèenim za sejo sveta, na kateri bo obravna-
van predlog odloka.�

30. èlen
Èrta se 132. èlen.

31. èlen
Te spremembe in dopolnitve statuta zaènejo veljati petnajsti

dan po objavi v Medobèinskem uradnem vestniku.

�tevilka: 028-1/95 0200/10 �upan
Datum: 1. marec 2000 Boris Soviè, univ. dipl. in�. el., s. r.
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Na podlagi 5. èlena Odloka o ustanovitvi sveta za varstvo
uporabnikov javnih dobrin v MOM (MUV, �t. 8/96) in 16. èlena
Statuta Mestne obèine Maribor (MUV, �t. 27/95, 13/98, 17/98 in
23/98) je mestni svet Mestne obèine Maribor na 15. seji, 28.
februarja 2000, sprejel

S K L E P

Mestni svet Mestne obèine Maribor

i m e n u j e

SVET ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
V MESTNI OBÈINI MARIBOR v sestavi:

predsednik:
  1. Mag. Du�an KOSEC

èlani:
  2. Vasja CIMERMAN
  3. Mag. Marina NOVAK
  4. Jo�ef OZVALDIÈ
  5. Dragica BAÈANI
  6. Mojca KRALJ
  7. Drago �ORGO
  8. Adolf VINDI�
  9. Bogoljub RUS
10. Branko HALU�AN
11. Rosanda �TAMBERGER.

�tevilka: 02101-12/96 �upan
Maribor, 29. februar 2000 Boris Soviè, univ. dipl. in�., s. r.
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Na podlagi 46. èlena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobra�evanja (Uradni list RS, �t. 12/96 in 23/96-
popravek), Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra�evalnega
zavoda �Prva gimnazija� Maribor in Sklepa o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobra�evalnega zavoda �Srednja elektro-raèunalni�ka
�ola� Maribor, ki ju je sprejela Vlada Republike Slovenije 22.
maja 1997 in 6. januarja 2000 ter 16. èlena Statuta Mestne obèine
Maribor (MUV, �t. 27/95, 13/98, 17/98 in 23/98) je mestni svet
Mestne obèine Maribor na 15. seji, 28. februarja  2000, sprejel

S K L E P

Mestni svet Mestne obèine Maribor

ZA PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI KOT
PREDSTAVNIKA USTANOVITELJICE za dobo �tirih let
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i m e n u j e

1. V SVET PRVE GIMNAZIJE MARIBOR
-  Mileno MAK

2. V SVET SREDNJE ELEKTRO-RAÈUNALN�KE �OLE
-  dr. Jo�eta KOPRIVNIKARJA.

�tevilka: 10301-1/2000 �upan
Maribor, 29. februar  2000 Boris Soviè, univ.  dipl. in�., s. r.
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Na podlagi 54. èlena Zakona o javnih glasilih (Uradni list RS,
�t. 18/94), Sklepa o ustanovitvi programskega sveta KRS Rotov�
d.d. Maribor, ki ga je sprejela uprava dru�be 15. aprila 1995 in
16. èlena Statuta Mestne obèine Maribor (MUV, �t. 27/95, 13/98,
17/98 in 23/98) je mestni svet Mestne obèine Maribor na 15. seji,
28. februarja 2000, sprejel

S K L E P

Mestni svet Mestne obèine Maribor

i m e n u j e

- Uro�a RUPREHTA in
- Branimirja �MIRMAULA

ZA PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V
PROGRAMSKI SVET KRS ROTOV� d.d. za dobo �tirih let.

�tevilka: 10301-2/2000 �upan
Maribor, 29. februar  2000 Boris Soviè, univ.  dipl. in�., s. r.
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Na podlagi 3. èl. Zakona o pospe�evanju turizma (Ur. l. RS, �t.
57/98), 18. in 20. èlena Zakona o gospodarskih javnih slu�bah
(Ur. l. RS, �t. 32/93) ter 16 in 74. èlena Statuta Mestne obèine
Maribor (Medobèinski uradni vestnik, �t. 27/95, 13/98, 17/98 in
23/98) je Mestni svet Mestne obèine Maribor na 15. seji, dne 28.
februarja  2000 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda

za turizem Maribor

I. UVODNE DOLOÈBE
1. èlen

Mestna obèina Maribor (v nadaljevanju: ustanovitelj) s tem
odlokom ustanovi Javni gospodarski zavod za turizem Maribor (v

nadaljevanju: zavod) kot lokalno turistièno organizacijo za
izvajanje gospodarske javne slu�be pospe�evanja turizma,
oblikovanja celovite turistiène ponudbe, spodbujanje razvoja
turistiène infrastrukture, promocije celovite turistiène ponudbe in
informiranja obiskovalcev.

2. èlen
S soglasjem ustanovitelja so lahko soustanovitelji zavoda tudi

druge fiziène in pravne osebe.
Zaradi smotrnosti turistiènega razvoja �ir�ega obmoèja lahko

pristopijo k zavodu kot soustanovitelji tudi druge lokalne skupnosti.
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti vseh

soustanoviteljev se uredijo s pogodbo.
S pogodbo iz prej�njega odstavka doloèeni ustanoviteljski

dele�i soustanoviteljev, v razmerju do dele�a Mestne obèine
Maribor, glede na celoto, skupaj ne smejo presegati 49%.

II.  FIRMA IN SEDE� ZAVODA
3. èlen

Firma zavoda je: �Javni gospodarski zavod za turizem
Maribor�.

Skraj�ana firma zavoda je: �Zavod za turizem Maribor�.
Sede� zavoda je: Partizanska cesta 47, 2000 Maribor.

III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

4. èlen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu

samostojno in brez omejitev in lahko sklepa pogodbe in druge
pravne posle v okviru svoje dejavnosti doloèene s tem odlokom.

Zavod zastopa in predstavlja direktor v okviru zakonskih
pooblastil z omejitvijo, da mora pri sklepanju pogodb o nakupu in
prodaji nepremiènin ali hipotekarni zastavitvi nepremiènin pridobiti
soglasje ustanovitelja.

IV. DEJAVNOST ZAVODA
5. èlen

Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
DE/22.11 Izdajanje knjig
DE/22.12 Izdajanje èasopisov
DE/22.15 Drugo zalo�ni�tvo
DE/22.22 Drugo tiskarstvo
G/52.62 Trgovina na drobno na tr�nicah in stojnicah
I/63.21 Druge pomo�ne dejavnosti v kopenskem prometu
I/63.22 Druge pomo�ne dejavnosti v vodnem prometu
I/63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev

potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
I/63.40 Dejavnost drugih prometnih agencij
J/67.13 Pomo�ne dejavnosti povezane s finanènim

posredovanjem (menjalnice, zastavljalnice)
K/71.40 Izposoja izdelkov �iroke potro�nje
K/72.30 Obdelovanje podatkov
K/72.40 Dejavnost povezana s podatkovnimi bazami
K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.14 Podjetni�ko, poslovno svetovanje (razen arbitra�)
K/74.400 Ogla�evanje
K/74.81 Fotografska dejavnost
K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmno�evanje
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K/74.833 Tajni�ka dela in prevajanje
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti
M/80.422 Drugo izobra�evanje
O/92.12 Distribucija filmov in videofilmov
O/92.31 Umetni�ko ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.32 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.33 Dejavnost sejmi�è in zabavi�ènih parkov
O/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
O/92/40 Dejavnosti tiskovnih agencij
O/92.522 Varstvo kulturne dedi�èine
O/92.72 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

V okviru registriranih dejavnosti iz prej�njega odstavka zavod
zagotavlja:
- oblikovanje celovite turistiène ponudbe obmoèja s poudarkom

na receptivnem turizmu,
- informiranje obiskovalcev v okviru turistièno informacijskega

centra,
- promocijo celovite turistiène ponudbe obmoèja,
- spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistiène infrastruk-

ture,
- pospe�evanje turistiènega prometa,
- vkljuèevanje aktivnosti turistiènih dru�tev,
- sooblikovanje turistiène ponudbe Slovenije in njene promoci-

je,
- naèrtovanje, oblikovanje in izvajanje marketin�ke, promocij-

ske in informativne dejavnosti,
- spremljanje in analiziranje turistiènega prometa in trga,
- usklajevanje turistiènih aktivnosti na obmoèju, na katerem de-

luje,
- oblikovanje strategije razvoja turizma in vodenje razvojnih pro-

jektov,
- pospe�evanje izobra�evanja kadrov v turizmu.

Zavod opravlja dejavnosti doloèene s tem odlokom kot
neprofitne.

Zavod lahko opravlja posamezne dejavnosti izven letnega
programa dela v obliki dodatnih programov in projektov za
zainteresirane pravne in fiziène osebe iz vrst èlanstva lokalne
turistiène organizacije na podlagi soglasja upravnega odbora,
sklenjene pogodbe in zagotovljenih sredstev.

6. èlen
V okviru zavoda deluje Mariborski turistièno informacijski

center.
Naloge, organiziranost in druge zadeve, potrebne za delovanje

turistièno informacijskega centra, so doloèene v statutu.

V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAÈETEK DELA
ZAVODA

7. èlen
Sredstva za ustanovitev in zaèetek dela zavoda zagotovi

ustanovitelj:
- prenos obstojeèe opreme v poslovnih prostorih na Partizanski

c. 47, vkljuèno z opremo informacijskega centra,
- finanèna sredstva iz proraèuna � razdelek turizem.

VI.  VIRI FINANCIRANJA DELA ZAVODA
8. èlen

Sredstva za delo  zavoda se zagotavljajo iz naslednjih virov:
- sredstev ustanovitelja (turistièna taksa in druga sredstva pro-

raèuna),
- sredstev soustanoviteljev v skladu s pogodbo iz 2. èlena tega

odloka,
- sredstev èlanarin,
- prostovoljnih finanènih prispevkov,
- lastnih prihodkov od storitev,
- sredstev nacionalne turistiène organizacije za pospe�evanje raz-

voja turizma,
- sredstev proraèuna Republike Slovenije iz naslova koncesij-

skih dajatev za prirejanje posebnih iger na sreèo,
- darila in dotacije.

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA DO
OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI IN UPRAVLJANJA
ZAVODA TER ODGOVORNOST ZA NJEGOVE
OBVEZNOSTI

9.  èlen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi s katerimi

razpolaga.
Ustanovitelj in soustanovitelji ne odgovarjajo za obveznosti

zavoda
Morebitni prese�ek prihodkov nad odhodki sme zavod

uporabiti le za opravljanje in razvoj s tem odlokom doloèenih
dejavnosti.

Premo�enje zavoda je last ustanovitelja. Za upravljanje s
premo�enjem zavod odgovarja ustanovitelju.

Ustanovitelj ima pravico do neposrednega vpogleda v vse
finanène in raèunovodske listine ter pravico do pridobitve vseh
podatkov o finanènem poslovanju zavoda.

VIII.  ÈLANSTVO ZAVODA
10.  èlen

Èlani zavoda so na podlagi Zakona o pospe�evanju turizma
pravne osebe in podjetniki posamezniki, katerih dejavnost je
neposredno povezana s turizmom in sobodajalci ter tisti kmetje,
ki opravljajo gostinsko dejavnost in imajo v Mestni obèini Maribor
svoj sede�, poslovno enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti,
na podlagi Odredbe o opredelitvi s turizmom neposredno
povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine, ki jo je izdal
minister za malo gospodarstvo in turizem (Ur. l. RS, �t. 65/98) in
turistièna ter druga dru�tva.

Pravice in obveznosti èlanov se doloèijo v statutu.

11. èlen
Èlani, razen turistiènih in drugih dru�tev, plaèujejo zavodu

èlanarino.
Vi�ino èlanarine in morebitne oprostitve predpi�e v skladu z

zakonom Mestna obèina Maribor.

�T. 5 � 9. 3. 2000 MEDOBÈINSKI URADNI VESTNIK STRAN 135



IX. ORGANI ZAVODA IN ORGANIZIRANOST ZAVODA
12.  èlen

Organi zavoda so:
- upravni odbor,
- direktor,
- strokovni svet.

1. Upravni odbor
13.  èlen

Zavod upravlja upravni odbor. Upravni odbor ima enajst (11)
èlanov.

Ustanovitelj imenuje sedem (7 ) èlanov, od tega �tiri (4) na
predlog Komisije za mandatna vpra�anja, volitve in imenovanja,
enega (1) èlana iz obmoèja Mestne obèine Maribor na predlog
Gospodarske zbornice Slovenije, Obmoèna zbornica Maribor,
enega (1)  èlana z obmoèja Mestne obèine Maribor na predlog
Obmoène obrtne zbornice Maribor in enega (1)  èlana iz obmoèja
mestne obèine Maribor na predlog Mariborske turistiène zveze.

S pogodbo iz 2. èlena se doloèi naèin po katerem soustanovitelji
imenujejo tri (3) èlane upravnega odbora.

Enega (1) èlana izvolijo zaposleni v zavodu.
V organu upravljanja  se zagotovi sorazmerna zastopanost

èlanov posameznih dejavnosti.
Mandat èlanov upravnega odbora traja �tiri leta. Èlan upravnega

odbora je lahko v upravni odbor ponovno imenovan oziroma
izvoljen.

Predsednika in namestnika predsednika upravnega odbora
izvolijo èlani na prvi seji upravnega odbora.

Naloge upravnega odbora in druge zadeve, pomembne za
njegovo delovanje, so doloèene v statutu.

2. Direktor
14.  èlen

Poslovanje in delo zavoda vodi direktor. Direktor predstavlja
in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktor vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren za
strokovnost dela zavoda.

Direktorja imenuje in razre�uje upravni odbor s soglasjem
ustanovitelja na podlagi javnega razpisa.

Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja so doloèene v
statutu.

Direktor se imenuje za �tiri leta in je lahko ista oseba po poteku
mandata ponovno imenovana.

15.  èlen
Direktor mora:

- imeti najmanj vi�jo izobrazbo,
- imeti najmanj pet (5) let delovnih izku�enj na vodstvenih ali

vodilnih delih, od tega vsaj dve (2) leti  v turizmu,
- biti dr�avljan Republike Slovenije in aktivno obvladati slo-

venski jezik,
- aktivno obvladati dva tuja jezika (od tega obvezno angle�ki

jezik).

Kandidat za direktorja mora prilo�iti vizijo razvoja in programa
dela zavoda ter �ivljenjepis s toènimi opisi del in nalog, ki jih je
doslej opravljal.

V statutu zavoda se podrobneje doloèijo pogoji, naèin in
postopek javnega razpisa za direktorja.

3. Strokovni svet
16. èlen

Za obravnavanje vpra�anj s podroèja strokovnega in
programskega dela zavoda ima zavod strokovni svet. Strokovni
svet ima sedem (7) èlanov.

Èlane strokovnega sveta imenuje upravni odbor na predlog
direktorja iz posameznih dejavnosti, ki bistveno prispevajo h
kvalitetnej�emu oblikovanju programa dela zavoda in celovitej�i
predstavitvi turistiène ponudbe obmoèja.

Naloge strokovnega sveta in druge zadeve, pomembne za
njegovo delovanje, so doloèene v statutu.

4. Organizacija zavoda
17. èlen

Organizacija zavoda in druga vpra�anja, pomembna za
opravljanje dejavnosti in poslovanja zavoda, so doloèena v statutu.

Zavod lahko ima organizacijske enote, ki nimajo pooblastil v
pravnem prometu.

X. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA PRI
UPRAVLJANJU ZAVODA

18. èlen
Ustanoviteljske pravice do zavoda izvaja Mestni svet Mestne

obèine Maribor in �upan.
Mestni svet:

- daje soglasje k statutu in spremembi statuta ter statusnim spre-
membam,

- daje soglasje k imenovanju in razre�itvi direktorja,
- sprejme poslovno poroèilo, obraèun in zakljuèni raèun,
- imenuje èlane upravnega odbora v skladu s 13. èlenom odlo-

ka.
Vse ostale pravice in obveznosti do zavoda, ki izhajajo iz

zakonskih predpisov, tega odloka in statuta izvaja �upan oziroma
po njegovem pooblastilu strokovna slu�ba uprave ustanovitelja.

XI. NADZOR
19. èlen

Nadzor nad poslovanjem zavoda opravlja Nadzorni odbor
Mestne obèine Maribor.

XII.   PREHODNE IN KONÈNE DOLOÈBE
20. èlen

Do konstituiranja zavoda opravlja naloge direktorja vr�ilec
dol�nosti direktorja, ki je zadol�en, da opravi vse potrebno za
zaèetek dela zavoda, za pripravo predloga statuta, za vpis zavoda
v sodni register in za pridobitev statusa turistiènega obmoèja.
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Vr�ilca dol�nosti direktorja v petnajstih (15) dneh, po
uveljavitvi tega odloka, na predlog �upana imenuje Mestni svet
Mestne obèine Maribor najdlje za obdobje enega (1) leta.

21. èlen
V tridesetih (30) dneh od uveljavitve tega odloka ustanovitelj

in soustanovitelji imenujejo èlane upravnega odbora.
Upravni odbor sprejme statut najkasneje v  �estdesetih (60)

dneh po imenovanju in ga predlo�i v soglasje ustanovitelju.

22. èlen
Vpis zavoda v sodni register mora vr�ilec dol�nosti direktorja

priglasiti najkasneje v petnajstih (15) dneh po izdaji soglasja
ustanovitelja k statutu zavoda.

Z dnem vpisa v sodni register zavod prevzame delavce, ki so v
Mestni upravi Mestne obèine Maribor opravljali naloge v Zavodu
za turizem na podlagi sporazuma o prevzemu zaposlenih, ki ga
skleneta �upan in vr�ilec dol�nosti direktorja.

Do vpisa v sodni register opravlja naloge za potrebe dejavnosti
pospe�evanja turizma dosedanji Zavod za turizem v okviru Mestne
uprave Mestne obèine Maribor.

23. èlen
Ta odlok se objavi v Medobèinskem uradnem vestniku in zaène

veljati petnajsti (15) dan po objavi.

�tevilka: 02800-001/99 2800 10 �upan
Datum: 2. marca 2000 Boris Soviè, univ. dipl. in�., s. r.

Na podlagi 56. èlena Zakona o stavbnih zemlji�èih (Uradni
list RS, �t. 44/97), 4. èlena Zakona o naèinu poravnave dospelih
neplaèanih obveznih dajatev (Uradni list �t. 1/2000) in 16. èlena
Statuta Mestne obèine Maribor (MUV, �t. 27/95, 13/98, 17/98,
23/98), je Mestni svet Mestne obèine Maribor, na 15. seji, dne
28. februarja 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za

uporabo stavbnega zemlji�èa

1. èlen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji�èa

(MUV, �t. 4 /92, in 7/99) se v ustreznih sklonih:
· besedi: �Obèina Maribor� nadomestita z besedami: �Mestna

obèina Maribor�,
· besede: �Obèinski upravni organ pristojen za dru�bene pri-

hodke�, �Obèinski upravni organ za dru�bene prihodke� in
�Uprava za dru�bene prihodke� nadomestijo z besedami:

�Ministrstvo za finance, Davèna uprava Republike Slovenije,
Davèni urad Maribor, Izpostava Maribor�,

· besede: �Sklad stavbnih zemlji�è� nadomestijo z besedami
�Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemlji�èi d.o.o.�

· besede: �Zakon o davkih obèanov� nadomestijo z besedami
�Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temelj-
ni obrestni meri�,

· besede: �Dolgoroèni plan mesta Maribor za obdobje 1986 -
2000-dopolnjen 1987� nadomestijo z besedami: �Prostorske
sestavine dolgoroènega in srednjeroènega plana Obèine Mari-
bor za obmoèje Mestne obèine Maribor�.

2. èlen
Za 2. èlenom se doda nov 2.a èlen, ki glasi:
Zavezanci za plaèilo nadomestila so lastniki nepremiènin od

katerih se plaèuje nadomestilo, ali njihovi najemniki oziroma
upravljalci, kadar so nepremiènine oddane v najem ali v upravljanje
in lastniki, organu, ki odmerja nadomestilo, to doka�ejo z ustrezno
listino.

3. èlen
3. èlen se spremeni tako, da glasi:
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji�èa se plaèuje:

1. na ureditvenih obmoèjih naselij,
2. na obmoèjih, ki so v Prostorskih sestavinah dolgoroènega in

srednjeroènega plana Obèine Maribor za obmoèje Mestne obèi-
ne Maribor (v nadaljevanju: prostorski plan) doloèena za sta-
novanjsko in drugaèno kompleksno graditev,

3. na obmoèjih, za katera je sprejet prostorski izvedbeni akt,
4. na drugih obmoèjih, èe so stavbna zemlji�èa opremljena naj-

manj z vodovodnim in elektriènim omre�jem.
Meje ureditvenih obmoèij naselij so doloèene v prostorskem

planu.
Na obmoèjih iz 1., 2., in 3. toèke 1. odstavka tega èlena, se

nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemlji�èa ne plaèuje,
èe stavbno zemlji�èe ni opremljeno vsaj z vodovodnim in
elektriènim omre�jem. Zemlji�èe se �teje za opremljeno z
vodovodnim in elektriènim omre�jem, èe je omre�je oddaljeno
od meje stavbnega zemlji�èa najveè 50 m in obstaja tudi dejanska
mo�nost prikljuèitve.

4. èlen
5. èlen se spremeni tako da glasi:
Obmoèja stavbnih zemlji�è, kjer se plaèuje nadomestilo, so v

naslednjih mejah:
Meja 1. obmoèja poteka po Mladinski (do hi�ne �tevilke 14

oziroma 19), Maistrovi in Kopitarjevi ulici do �elezni�ke proge,
nato po �elezni�ki progi proti jugu in po odcepu proti Dravogradu
do kri�anja �elezni�ke proge z Gorkega ulico. Nato poteka proti
severu po Gorkega ulici (zajema hi�ne �tevilke do 20 oziroma 23)
in zavije proti zahodu po Ru�ki cesti do kri�i�èa s Èrtomirovo
ulico (zajema hi�ne �tevilke do 47 oziroma 98). Proti severu se
nadaljuje preko Drave po Studen�ki brvi, po Strmi ulici do Koro�ke
ceste, po Koro�ki cesti (vkljuèuje hi�ne �tevilke do 68 oziroma
57), do kri�i�èa s Pre�ihovo ulico, nato pa po Pre�ihovi ulici proti
severu do Gosposvetske ceste. Po Gosposvetski (zajema hi�ne

60
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�tevilke do 12 oziroma 21) teèe do Strossmayerjeve ulice in po
Strossmayerjevi ulici (zajema hi�ne �tevilke do 25 oziroma 32) do
Mladinske ulice.

Znotraj meje 1. obmoèja se doloèi obmoèje posebnih
lokacijskih ugodnosti z oznako 1.A, ki obsega:

Gosposko ulico, Slovensko ulico (do Gledali�ke ulice),
Jurèièevo ulico, Vetrinjsko ulico, Partizansko cesto, Mlinsko ulico,
Trg svobode, Grajski trg, Glavni trg, obmoèje Mariborskega sejma,
obmoèje Lenta (ju�no od Koro�ke ceste, Glavnega trga in dela
Ulice kneza Koclja do Svetozarevske ulice, s Pristani�ko ulico na
zahodu, podalj�kom Svetozarevske ulice na vzhodu in reko Dravo
na jugu) in obmoèje omejeno s Titovo cesto, Pobre�ko cesto,
�elezni�ko progo Maribor � Ljubljana in Maribor � Dravograd.

Meja 2. obmoèja poteka po �elezni�ki progi od Poèehovske
ulice do Praprotnikove ulice, nato pa po Prisojni ulici in robu
stanovanjske cone ter meji ureditvenega obmoèja naselja Maribor
do Maleèni�kega mostu. Nato teèe po Maleèni�kem mostu in v
njegovem podalj�ku do Èufarjeve ceste, nato po Èufarjevi cesti in
njenem podalj�ku do ceste ob gramoznici in po njej do Puhove
ceste. V nadaljevanju teèe meja po Gregoreèevi ulici in se obrne
proti zahodu po Cesti XIV. divizije (vkljuèuje hi�ne �tevilke do
103 oziroma 184) do Juranèièeve ulice in poteka po Juranèièevi
ulici do Stra�unskega kanala in po njem do kri�anja z energetskim
koridorjem. Ju�na stran energetskega koridorja predstavlja ju�no
mejo 2. obmoèja. Meja se nato nadaljuje proti severu po meji
ureditvenega obmoèja naselja Maribor vse do kri�anja s Streli�ko
cesto v Sp. Radvanju. V nadaljevanju poteka po Streli�ki cesti in
Lackovi cesti ter ju�ni meji stanovanjske cone S-28 do Pohorske
ulice. V nadaljevanju poteka po Pohorski ulici proti jugu do spodnje
postaje Pohorske vzpenjaèe in proti zahodu po Begovi ulici. Nato
se obrne proti severu in teèe po Bezjakovi ulici in Cesti gra�ke
gore do kri�anja z mejo ureditvenega obmoèja naselja Maribor.
Po tej meji teèe vse do Raèjega dvora (vkljuèena je tudi Kamnica).
Od tu teèe proti vzhodu do Mestnega vrha in naprej po ulici Pod
Piramido. Nato poteka po skrajnem severnem robu stanovanjske
soseske S-3 proti vzhodu in zavije proti severu po skrajnem robu
stanovanjske soseske S-1. Obmoèje se po Poèehovski ulici (zajete
so hi�ne �tevilke do 16 oziroma 19) zakljuèi na �elezni�ki progi.
Iz tako opredeljenega obmoèja je izvzeto 1. obmoèje. V 2. obmoèje
so zajeta tudi stavbna zemlji�èa znotraj stanovanjske soseske S11,
naselje Bresternica v mejah ureditvenega obmoèja naselja in obe
poèitni�ki naselji ob Bresternici, ju�no od glavne ceste G 1.

3. obmoèje sestavlja tisti del ureditvenega obmoèja naselja
Maribor, ki ni zajet v 1. in 2. obmoèju.

4. obmoèje zajema vsa stavbna zemlji�èa v obèini Maribor, ki
niso zajeta v 1., 2. in 3. obmoèju.

V posamezna obmoèja spadajo tudi stavbna zemlji�èa, ki le�ijo
neposredno ob zunanji strani mejnih ulic in cest.

5. èlen
6. èlen se spremeni tako, da glasi:
Meje obmoèij iz prej�njega èlena so vrisane v kartah v merilu

1 : 5000, ki jih hrani Slu�ba za geografski informacijski sistem in
obdelavo podatkov ter Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi
zemlji�èi, kjer so v èasu uradnih ur na vpogled.

6. èlen
7. èlen se spremeni tako, da glasi:
Opremljenost stavbnega zemlji�èa s komunalnimi in drugimi

objekti in napravami individualne in skupne rabe in mo�nosti
prikljuèka na objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi
toèkami:
1. cesta v protipra�ni izvedbi 15 toèk
2. javna kanalizacija 15 toèk
3. javni vodovod 15 toèk
4. plinovod 15 toèk
5. elektrika 15 toèk
6. telekomunikacijsko omre�je 15 toèk
7. javni mestni prevoz potnikov 15 toèk
8. daljinsko ogrevanje 15 toèk

�teje se, da ima stavbno zemlji�èe mo�nost prikljuèka na javno
kanalizacijo, javni vodovod, plinovod, elektriko in daljinsko
ogrevanje, èe je sekundarno omre�je, na katerega se je mo�no
prikljuèiti, oddaljeno od meje stavbnega zemlji�èa najveè 50 m in
obstaja tudi dejanska mo�nost prikljuèevanja in kori�èenja teh
komunalnih objektov in naprav.

Pri telekomunikacijskem omre�ju se ne upo�teva mo�nost
prikljuèka, ampak dejanska prikljuèenost objekta na to omre�je.

Pri kolektivnem centralnem ogrevanju se, za individualne
stanovanjske objekte, ne upo�teva mo�nost prikljuèka, temveè
samo dejanska prikljuèenost.

Vodovod se toèkuje samo tam, kjer z njim upravlja javno
komunalno podjetje.

Mo�nost uporabe javnega mestnega prevoza potnikov se
toèkuje le pri stavbnih zemlji�èh, ki le�ijo v zraèni razdalji do 500
m od avtobusnega postajali�èa.

7. èlen
8. èlen se spremeni tako, da glasi:
Glede vrste dejavnosti oziroma namena uporabe so zazidana

in nezazidana stavbna zemlji�èa razvr�èena v naslednje skupine:
1. skupina obsega zemlji�èa za stanovanjske in poèitni�ke name-

ne;
2. skupina obsega zemlji�èa za proizvodnjo elektriène energije

in bazne postaje mobilne telefonije;
3. skupina obsega zemlji�èa za prenos in distribucijo elektriène

energije, tranzit in prenos plinastih goriv, telekomunikacijske
storitve, razen baznih postaj mobilne telefonije;

4. skupina obsega storitve skladi�èenja in trgovine v veleprodaji
in ostale poslovne namene;

5. skupina obsega zemlji�èa za proizvodnjo izdelkov, obrt in sto-
ritve trgovine na drobno;

6. skupina obsega zemlji�èa za namene javne uprave na dr�avni
in obèinski ravni, javnih zavodov in javnih podjetij, katerih
ustanovitelj je dr�ava ali obèina in za dejavnost dru�tev, razen
zemlji�è za namene doloèene v 2. in 3. toèki tega èlena;

8. èlen
9. èlen se spremeni tako, da glasi:
Vrste dejavnosti oziroma namen uporabe zazidanega stavbnega

zemlji�èa se ovrednoti s toèkami glede na obmoèja iz 5. èlena po
naslednji tabeli:
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Lega zemlji�èa
1. obmoèje
1. A obmoèje
2. obmoèje
3. obmoèje
4. obmoèje

1. skupina
40
40
30
20
10

2. skupina
9000
9000
9000
9000
9000

3. skupina
900
900
900
900
900

4. skupina
500
1000
300
200
100

5. skupina
400
800
200
100
50

        6. skupina
40
40
40
40

                40

Lega zemlji�èa
1. obmoèje
1. A obmoèje
2. obmoèje
3. obmoèje
4. obmoèje

1. skupina
50
50
30
20
10

2. skupina
15000
15000
15000
15000
15000

3. skupina
1500
1500
1500
1500
1500

4. skupina
1000
1500
500
200
200

5. skupina
800
1200
500
200
200

6. skupina
50
50
50
50
50

9. èlen
10. èlen se spremeni tako, da glasi:
Kot poslovne povr�ine se doloèijo tudi naslednje povr�ine, ki

so namenjene za izvajanje poslovnih dejavnosti:
· nepokrita skladi�èa, interna parkiri�èa in delavnice na prostem,
· tlorisne povr�ine temeljev stebrov ter tlorisne povr�ine objek-

tov in omre�ij za prenos in distribucijo elektriène energije,
· tlorisne povr�ine tranzitnih in prenosnih omre�ij za izvajanje

poslovnih dejavnosti transporta plinastih goriv,
· tlorisne povr�ine telekomunikacijskih omre�ij.

Povr�ine iz prvega odstavka tega èlena se tudi po pridobitvi

Pri nezazidanih stavbnih zemlji�èih se ne toèkuje komunalna
opremljenost po 7. èlenu tega odloka.

Kadar je na nezazidanem stavbnem zemlji�èu predvidena
kombinirana dejavnost (stanovanjski in poslovni objekt ipd.), se
upo�teva kriterij, ki je za zavezanca za plaèilo nadomestila
ugodnej�i.

11. èlen
14. èlen se spremeni tako, da glasi:
Razen oprostitev plaèila nadomestila doloèenih z Zakonom o

stavbnih zemlji�èih, se oprostijo plaèila nadomestila tudi obèani, ki
izpolnjujejo pogoje po Zakonu o socialnem varstvu za pridobitev
denarne pomoèi kot edinega vira pre�ivljanja ali denarnega dodatka.

Plaèila nadomestila se oprostijo tudi obèani, ki izpolnjujejo
pogoje za pridobitev pomoèi pri uporabi stanovanja po
Stanovanjskem zakonu in sicer v enakem odstotku kot velja za
pomoè pri uporabi stanovanja.

Gospodarske dru�be, ki imajo status invalidskega podjetja na
podlagi 569. èlena Zakona o gospodarskih dru�bah, se oprostijo
plaèila nadomestila glede na dele� invalidnih oseb med vsemi
zaposlenimi in sicer:
· 50 % èe imajo zaposlenih od 40 % do 70 % invalidnih oseb,
· 100 % èe imajo zaposlenih nad 70 % invalidnih oseb.

O oprostitvah odloèa Ministrstvo za finance, Davèna uprava
Republike Slovenije, Davèni urad Maribor, Izpostava Maribor (v
nadaljnjem besedilu: davèni urad) na podlagi predlo�enih dokazil
in zahtevka zavezanca.

Davèni urad lahko tudi v drugih primerih (elementarne in druge
nezgode) oprosti zavezanca plaèevanja nadomestila, èe ugotovi,
da bi plaèevanje nadomestila ogro�alo socialno varnost zavezanca
ali njegove dru�ine.

V primerih iz petega odstavka tega èlena si mora davèni urad,
pred odloèitvijo o oprostitvi, pridobiti mnenje �upana.

12. èlen
15. èlen se spremeni tako, da glasi:
Obèanu, ki je organizirano zdru�eval sredstva za izgradnjo

komunalnih objektov in naprav, se pri toèkovanju za dobo 5 let

od�tejejo toèke za komunalne objekte in naprave iz 7. èlena za
katere je zdru�eval sredstva.

O oprostitvi odloèa davèni urad, na podlagi zahtevka
zavezanca. Zavezanec je dol�an zahtevku prilo�iti dokazila o
zdru�evanju sredstev, ki jih izda Komunalna direkcija. Zahtevek
lahko v imenu zavezancev vlo�i tudi krajevna skupnost ali mestna
èetrt za zavezance, ki so pri njih zdru�evali sredstva.

13. èlen
15.a èlen se spremeni tako, da glasi:
Gospodarske dru�be in samostojni podjetniki posamezniki na

obmoèju ekonomske cone (v nadaljnjem besedilu: uporabniki
ekonomske cone) se za dobo dveh let oprostijo plaèevanja
nadomestila, èe na novo zaposlijo 5 ali veè delavcev.

Po dveh letih se jim nadomestilo zmanj�a za:
· 10 %, èe so zaposlili od 5 do 20 delavcev,
· 20 %, èe so zaposlili 21 do 100 delavcev,
· 30 %, èe so zaposlili 101 do 500 delavcev,
· 40 %, èe so zaposlili nad 500 delavcev.

Oprostitev ali zmanj�anje nadomestila lahko davèni urad
upo�teva ob izdaji vsakokratne letne odloèbe o odmeri nadomestila,
èe zavezanec do izdaje nove odloèbe ni zmanj�al �tevila zaposlenih
delavcev.

14. èlen
15.b èlen se spremeni tako, da glasi:
O oprostitvi ali zmanj�anju vi�ine nadomestila odloèa davèni

urad na zahtevo upravièenca, ob predlo�itvi potrdila o upravièenosti
do oprostitve, ki ga izda ustanovitelj ekonomske cone.

15. èlen
18. èlen se spremeni tako, da glasi:
Izhodi�èno vrednost toèke za izraèun nadomestila doloèi Mestni

svet Mestne obèine Maribor na predlog �upana.
Valorizacijo vrednosti toèke, zaradi uskladitve njene vrednosti

z rastjo �ivljenskih stro�kov, ugotovi �upan s sklepom ob koncu
tekoèega leta za naslednje leto.
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uporabnega dovoljenja, oziroma po zaèetku obratovanja, toèkujejo
kot nezazidana stavbna zemlji�èa.

�upan s pravilnikom doloèi metodologijo za doloèanje obsega
tlorisnih povr�in posameznih objektov in omre�ij, ki so doloèene
kot poslovne povr�ine po 1. odstavku tega èlena.

10. èlen
11. èlen se spremeni tako, da glasi:
�tevilo toèk za m2 nezazidanega stavbnega zemlji�èa se glede

na vrste dejavnosti oziroma namena uporabe ter lege, kjer le�i,
doloèi po naslednji tabeli:



16. èlen
19. èlen se spremeni tako, da glasi:
Za izraèun in odmerjanje nadomestila se uporabljajo podatki

davènega urada, ki se nana�ajo na obdavèitev prometa z
nepremièninami in drugi uradni podatki in evidence. Zavezanci
za plaèilo nadomestila so dol�ni sporoèiti spremembo vrste
dejavnosti oziroma spremembo poslovne ali stanovanjske povr�ine
davènemu uradu, v roku 15 dni od nastanka spremembe.

Na zahtevo davènega urada so mu zavezanci za plaèilo
nadomestila dol�ni v roku 15 dni posredovati vse zahtevane
podatke, potrebne za izdajo odloèbe.

17. èlen
Za 21. èlenom se doda nov 21.a èlen, ki glasi:
Dospelo neplaèano nadomestilo, ki predstavlja dolg s

pripadajoèimi zamudnimi obrestmi, obraèunanimi do 31. decembra
1999 lahko zavezanci obroèno poravnajo pod naslednji pogoji:
1. Obroèno odplaèevanje nadomestila predlaga davènemu uradu

dol�nik:
· velika in srednja gospodarska dru�ba, ustanovljena v z zako-

nom o gospodarskih dru�bah (Uradni list RS, �t. 30/93, 29/94,
82/94, 20/98, 84/98 in 6/99) in druga pravna oseba, pri kateri
znesek dospelega neplaèanega nadomestila z obraèunanimi
obrestmi na dan 31. decembra 1999 presega 3,000.000 tolar-
jev in je vi�ina obraèunanih zamudnih obresti najmanj enaka
vi�ini dospelega neplaèanega nadomestila ali èe je dospelo nep-
laèano nadomestilo v tej vi�ini starej�e od treh let;

· mala gospodarska dru�ba, ustanovljena v skladu z zakonom o
gospodarskih dru�bah, samostojni podjetnik posameznik in dru-
ga fizièna oseba, ki opravlja dejavnost in pri kateri znesek do-
spelega neplaèanega nadomestila z obraèunanimi obrestmi na
dan 31. decembra 1999 presega 1,000.000 tolarjev in je vi�ina
obraèunanih zamudnih obresti najmanj enaka vi�ini dospelega
neplaèanega nadomestila ali èe je dospelo neplaèano nadome-
stilo v tej vi�ini starej�e od treh let;

· kmet in èlani njegovega gospodarstva in druga oseba, ki oprav-
lja kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, pri kateri zne-
sek dospelega neplaèanega nadomestila z obraèunanimi zamud-
nimi obrestmi na dan 31. decembra 1999 presega 200.000 tolar-
jev in je vi�ina obraèunanih zamudnih obresti najmanj enaka
vi�ini 30 % dospelega neplaèanega nadomestila ali èe je dospe-
lo neplaèano nadomestilo v tej vi�ini starej�e od enega leta;

· fizièna oseba, ki ni zajeta v prej�njih alineah, pri kateri znesek
neplaèanega nadomestila z obraèunanimi zamudnimi obrest-
mi presega 500.000 tolarjev in je vi�ina obraèunanih zamud-
nih obresti najmanj enaka vi�ini dospelega neplaèanega nado-
mestila ali èe je dospelo neplaèano nadomestilo v tej vi�ini
starej�e od treh let.

2. Èe dol�nik, ki izpolnjuje pogoje iz prej�nje toèke, predlaga
takoj�nje plaèilo celotnega dolga, plaèa zni�ani znesek celot-
nega dolga, ugotovljen z metodo ugotavljanja neto sedanje
vrednosti, pri èemer je diskontni faktor doloèen z vi�ino obrest-
ne mere, ki velja za obveznice Republike Slovenije z roènost-
jo petih let, pri èemer se stopnja realne obrestne mere poveèa
za 50 %. Za takoj�nje plaèilo se �teje, èe dol�nik zni�ani zne-
sek dolga plaèa v 60 dneh po uveljavitvi tega odloka. Odloèbo
o ugotovitvi plaèila zni�anega zneska dolga izda davèni urad
dol�niku v 15. dneh od dneva plaèila.

3. Uvedeni postopki prisilne izterjave nadomestila, za katerega
je dovoljeno obroèno poravnavanje, se odlo�ijo.

4. Dovoljeno obroèno poravnavanje nadomestila po tem èlenu ne
more biti podlaga za izbris v zemlji�ki knjigi vpisane zastavne
pravice na nepremièninah oziroma dele�a dru�benika, dose�e-
ne s pravnomoènim izvr�ilnim naslovom zaradi izterjave dolga.

5. Zamudne obresti od neplaèanega nadomestila se ne obraèuna-
jo od 1. januarja 2000, èe je bila izdana odloèba iz 7. toèke
1. odstavka tega  èlena.

6. Za obdobje obroènega odplaèevanja se ne obraèunavajo za-
mudne obresti, obraèunavajo pa se obresti po temeljni obrest-
ni meri v skladu z zakonom.

7. Davèni urad izda odloèbo, s katero odloèi o predlogu za obroè-
no poravnavo nadomestila po tem èlenu v 30 dneh po prejemu
predloga za obroèno poravnavanje.

8. Dolg iz tega èlena se plaèuje v obrokih, plaèan pa mora biti
najkasneje v 60 mesecih po izdaji odloèbe.

9. Davèni urad odloèi o vi�ini dolga, ki se bo obroèno poravnal,
o zneskih obrokov ter rokih za njihovo plaèilo, pri èemer mora
biti med dvema obrokoma najmanj en mesec in najveè tri me-
sece razlike. Obroki morajo biti plaèani do 25. dne v mesecu.

10. Èe obrok ni plaèan v roku, doloèenem z odloèbo, se od dneva
zapadlosti obroka do dneva plaèila obraèunajo zamudne obre-
sti v skladu z zakonom.

11. Èe dol�nik ne plaèa treh zaporednih obrokov v rokih za plaèi-
lo, zapade dolg po tem èlenu takoj. Davèni urad izda dol�niku
novo odloèbo, s katero mu nalo�i poleg plaèila neplaèanega
dolga po tem odloku �e plaèilo zamudnih obresti, obraèunanih
od dneva, ko so v skladu s tem èlenom prenehale teèi.

12. V èasu obroènega poravnavanja dolga se pretrga zastaranje
pravice do izterjave. Po pretrganju zaène zastaralni rok znova
teèi in se èas, ki je pretekel pred pretrganjem, ne �teje v zasta-
ralni rok, ki ga doloèa zakon.

13. Prito�ba zoper odloèbo, izdano po tem èlenu, ne zadr�i njene
izvr�itve.

14. Èe se nad dol�nikom zaène postopek prisilne poravnave, lik-
vidacije ali steèaja oziroma obveznega izbrisa iz sodnega re-
gistra v skladu z zakonom, zapade dolg po tem èlenu takoj.

15. Dol�nik lahko predlog za obroèno poravnavanje dolga po tem
èlenu vlo�i pri davènem uradu v 60. dneh po uveljavitvi tega
odloka.

16. Davèni urad v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka obvesti ose-
be iz 1. toèke 1. odstavka tega èlena o stanju dolga na dan 31.
decembra 1999 in o mo�nosti uveljavljanja obroènega porav-
navanja oziroma o mo�nosti zni�anja dolga na podlagi takoj�-
njega plaèila po tem odloku.

18. èlen
Ta odlok zaène veljati petnajsti dan po objavi v Medobèinskem

uradnem vestniku.

�upan
�tevilka: 35201/00004/2000 0100 Mestne obèine Maribor
Datum: 6. marca 2000 Boris Soviè, univ. dipl. in�., s. r.
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Na podlagi 39. èlena Zakona o urejanju naselij in drugih pose-
gov v prostor (Ur. list RS, �t. 18/84, 37/85, 29/86 ter Ur. list RS,
�t. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 7. in 15. èlenom Statuta
Obèine Muta (MUV, �t. 16/99 ) je obèinski svet Obèine Muta na
svoji 13. redni seji, dne 21. februarja 2000, sprejel

O D L O K
o spremembah in dopilnitvah prostorskih ureditvenih

pogojev za naselje Muta v Obèini Muta

1. èlen
S tem odlokom se spremenijo in dopilnijo prostorski ureditveni

pogoji (v nadaljevanju PUP) za naselje Muta (MUV, 33/99). Spre-
membe in dopolnitve je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, pro-
jektiranje d.o.o. Grajska 7, Maribor, pod �tevilko naloge 47/2000.
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Na podlagi 15. èlena Odloka o nadomestilu za uporabo stavb-
nega zemlji�èa v obèini Radlje ob Dravi (MUV, �t. 24/86, 16/90)
in 2. èlena Odloka o prevzemu veljavnih predpisov skup�èine obèi-
ne Radlje ob Dravi in njenih organov na obmoèju obèine Muta
(MUV, �t. 01/95) je obèinski svet obèine Muta na svoji 13. redni
seji, dne 21. februarja 2000, sprejel

S K L E P
o vrednosti toèke za izraèun nadomestila za uporabo

stavbnega zemlji�èa v obèini Muta

1. èlen
Vrednost toèke za izraèun nadomestila za uporabo stavbnega

zemlji�èa v obèini Muta se doloèi v vi�ini:
- za stanovanjsko povr�ino 0,2710 SIT
- za vse ostale povr�ine 0,1577 SIT

2. èlen
Vrednost toèke velja od 1. 1. 2000 dalje.

3. èlen
Sklep se objavi v Medobèinskem uradnem vestniku.

�tevilka: 287-1/2000 �upan Obèine Muta
Datum: 21. februarja 2000 Ivan Drau�baher, s.r.
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Na podlagi 30. in 31. èlena Zakona o vrtcih (Ur. list RS, �t.12/
96), Pravilnika o plaèilih star�ev za programe v vrtcih (Ur. list RS,
�t. 44/96, 39/97, 1/98 in 84/98) ter 6. in 15. èlena Statuta Obèine
Muta (MUV, �t. 16/99) je obèinski svet Obèine Muta na svoji 13.
redni seji, dne 21. februarja 2000, sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o vi�ini ekonomske cene programa v

vrtcu pri O� Muta

I.
Spremeni se 1. toèka Sklepa o vi�ini ekonomske cene progra-

ma v vrtcu pri O� Muta in se na novo glasi:
Ekonomska cena za programe v vrtcih v Obèini Muta zna�a:

- jasli 54.280,00 SIT
- celodnevi program 49.340,00 SIT
- poldnevni program s kosilom 44.330,00 SIT
- poldnevni program 37.640,00 SIT

Ostale toèke sklepa ostanejo nespremenjene.

II.
Sprememba tega sklepa se objavi v Medobèinskem uradnem

vestniku in priène veljati naslednji dan  po objavi. Uporablja pa se
od  1. 1. 2000.

S spremembo se dopolni sklep objavljen v Medobèinskem
uradnem vestniku 33/99.

�tevilka: 288-2/2000 �upan Obèine Muta
Datum: 21. februarja 2000 Ivan Drau�baher, s.r.

2. èlen
Spremembe in dopolnitve PUP vsebujejo spremenjene grafiène

priloge, ki so navedene v 2. èlenu besedila o PUP za naselje Muta.
Spremenita se grafièni prilogi pod zaporedno �tevilko 3. in 4.:
3. Prikaz obmoèij, ki se urejujejo s prostorskimi ureditvenimi

pogoji na zdru�eni katastrski in topografski podlagi v merilu
1 : 5000

4. Prikaz urbanistiènih usmeritev in prometnih omejitev za
obmoèja, ki se urejajo s prostorskimi ureditvami pogoji na zdru-
�eni katastrski in topografski podlagi v merilu 1 : 5000.

3. èlen
Dopolni se 3. èlen odloka tako, da 4. toèka glasi:

5. Proizvodno obrtno obmoèje: delno 04 in 05

4. èlen
V 10. èlenu odloka se doda alinea, ki se glasi:

- povr�ine namenjene za obrt.

5. èlen
Ta sprememba odloka zaène veljati osmi dan po objavi v Med-

obèinskem uradnem vestniku.

�tevilka: 350S-2/99 �upan Obèine Muta
Datum: 21. februarja 2000 Ivan Drau�baher, s.r.
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Zakon o graditvi objektov (Ur. l. SRS, �t. 34/84, 29/86  in Ur.
l. RS, �t. 59/96, 45/99) in 6. èlena Navodila o merilih za to, kaj se
lahko �teje za objekte oz. posege v prostor, za katere po zakonu ni
potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se �teje za pomo�ne objekte
(Ur. l. SRS, �t. 27/85) in na podlagi 16. èlena Statuta obèine Pod-
velka (MUV, �t. 13/99) je obèinski svet obèine Podvelka na svoji
1. redni seji, dne 17. februarja 2000, sprejel

O D L O K
o doloèitvi pomo�nih objektov za potrebe obèanov in

njihovih dru�in, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

1. èlen
Za pomo�ne objekte za potrebe obèanov in njihovih dru�in, ki

se lahko postavijo ali gradijo na podlagi priglasitve del, se �teje:
- drvarnice, èebelnjaki, vrtne ute, kleti, deponije za kurivo, ga-

ra�e za eno osebno vozilo  in drugi pritlièni objekti, ki pred-
stavljajo funkcionalno dopolnitev stanovanjskih zgradb ali
kmetijskega gospodarstva � vse se do povr�ine 25 m2;

- objekti za rejo drobnice in malih �ivali, stelniki, seniki, rastli-
njaki, leseni kozolci, lope za shrambo krme, stelje, polj�èine
in orodja, nadstre�ki za kmetijske stroje, ki slu�ijo osnovni
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dejavnosti kmetijskih gospodarstev in posameznih obèanov �
vse le do povr�ine 30 m2;

- krmi�èe za divjad in lovska zaveti�èa do povr�ine 35 m2;
- manj�i hlevi za svinje do povr�ine 10 m2 (izven strnjenih naselij);
- stolpni silosi za krmo do vi�ine 8,00 m nad terenom, èe je za-

gotovljen ustrezen naèrt in koritasti silosi za kmetijska gospo-
darstva do 80 m2 prostornine;

- tople grede in zaprti cvetliènjaki do 30 m2 povr�ine;
- ograje do vi�ine 1,20 m;
- oporni in podporni zidovi do vi�ine 1,00 m;
- postavitev naprav za izkori�èanje sonène energije;
- odstranitev objektov in naprav do povr�ine 30 m2; vgraditev

naprav in opreme za proizvodnjo elektriène energije moèi do
100 kVA v obstojeèe vodnogospodarske objekte;

- nadstre�nica na avtobusnih postajali�èih;
- mali rezervoarji TNP (tekoèi naftni plin) do vsebine 2000 kg

oz. prostornine 5 m3;
- majhna kontejnerska skladi�èa za TNP do velikosti 2 x 100

jeklenk po 10 kg.

2. èlen
Pomo�ni objekti so lahko leseni ali zidani, zgrajeni na pasovih

ali toèkovnih temeljih. Postavijo se lahko samostojno ali kot pri-
zidek ob upo�tevanju po�arnovarstvenih predpisov.

Pomo�ni objekti so lahko le pritlièni, nepodkleteni � razen  vko-
panih kleti, vi�ina eta�e je lahko najveè do 3 m.

3. èlen
Odmik posameznega pomo�nega objekta od parcelne meje mo-

ra biti najmanj 3 m, ob soglasju soseda pa je lahko odmik tudi
manj�i.

4. èlen
Vrsta in barva kritine na pomo�nih objektih mora biti prilago-

jena okoli�kim objektom.
Prikljuèki pomo�nega objekta na komunalne naprave se lahko

izvedejo le na prikljuèke obstojeèega objekta. Odmiki od cest mo-
rajo biti v skladu z doloèili zakona o cestah  in ostalih upravljal-
cev komunalnih naprav.

5. èlen
Gradnja objekta oz. posegi v prostor iz 1. èlena tega odloka

morajo biti v skladu z zahtevami o namenski rabi zemlji�è v plan-
skih aktih, ter v skladu z zahtevami v zvezi z varstvom okolja,
sanitarnimi, po�arnovarstvenimi, vodnogospodarskimi, obramb-
no-za�èitnimi zahtevami ter z zahtevami v zvezi z varovanjem na-
ravne in kulturne dedi�èine.

Pri malih rezervoarjih in pri kontejnerskih skladi�èih za TNP
opravlja nadzor pristojna in�pekcija za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesreèami Ministrstvo za obrambo RS, In�pektorat RS,
Izpostava Slovenj Gradec, ki ugotavlja skladnost  postavitve objek-
ta z doloèili pravilnika o utekoèinjenem naftnem plinu.

Gradnja objekta oz. posegi v prostor ne smejo biti v nasprotju
z re�itvami v prostorsko izvedbenih aktih in z njimi ne smejo biti
prizadete pravice in interesi drugih oseb.

6. èlen
K vlogi za priglasitev gradbenih del iz 1. èlena tega odloka je

potrebno prilo�iti:
- zemlji�koknji�ni izpisek
- kopijo katastrskega naèrta
- opis predvidenih del (po potrebi strokovno  mnenje urbani-

stiène organizacije)
- skico (z merami) nameravanega posega. Upravni organ lahko

v teh zadevah opravi tudi lokacijski ogled na kraju samem.

7. èlen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o doloèitvi

pomo�nih objektov za potrebe obèanov in njihovih dru�in, za ka-
tere ni potrebno lokacijsko dovoljenje v obèini Podvelka-Ribnica
(MUV, �t. 2/96).

8. èlen
Izvajanje tega odloka nadzoruje In�pektorat RS za okolje in

prostor, enota  Dravograd.

9. èlen
Ta odlok zaène veljati osmi dan po objavi v Medobèinskem

uradnem vestniku Maribor.

Obèina Podvelka
�upan

�tevilka: 03009-24/99-3/1 Anton Kov�e, ing., s.r.
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Na podlagi pravilnika o enotni metodologiji za izraèun pro-
metne vrednosti stanovanjskih hi� in stanovanj ter drugih nepre-
miènin (Ur. l. RS, �t. 8/87) in 16. èlena Statuta obèine Podvelka
(MUV, �t. 13/99), je svet obèine Podvelka na svoji 1. redni seji, z
dne 17. februarja 2000, sprejel naslednji

O D L O K
o doloèitvi elementov za izraèun prometne vrednosti stano-
vanjskih hi� in stanovanj ter drugih nepremiènin in doloèi-
tev odstotka od povpreène cene, s katerim se doloèi osnovna

vrednost m2 stavbnega zemlji�èa Obèina Podvelka

1. èlen
Povpreèna gradbena cena za 1m2 koristne stanovanjske povr-

�ine brez stro�kov komunalnega urejanja in vrednosti zemlji�èa
zna�a za leto 2000  -  118.000,00 SIT/m2.

2. èlen
Povpreèni stro�ki komunalnega urejanja stavbnega  zemlji�èa

s povpreèno stopnjo opremljenosti, ki so se oblikovali na podlagi
obraèunskih cen, dose�enih ob koncu koledarskega leta, zna�ajo:
- za individualno komunalno rabo:   4.900,00 SIT/m2

- za kolektivno komunalno rabo:      7.400,00 SIT/m2

3. èlen
Za obmoèje s popolno komunalno opremo na parceli se cene

iz 2. èlena tega odloka uporabljajo v celoti.
Za nepopolno komunalno opremo v naseljih in raztreseni grad-

nji pa se upo�teva dejansko stanje komunalne opreme in oddalje-
nost le te od parcele.

4. èlen
Vrednost stavbnega zemlji�èa se doloèi v odstotkih od pov-

preène gradbene cene  in po naslednjih obmoèjih:

I. obmoèje - stavbna zemlji�èa v ureditvenih obmoèjih naselij
Brezno, Podvelka, O�balt

4%  =  4.720,00 SIT/m2

II. obmoèje - stavbna zemlji�èa v ureditvenih obmoèjih naselij
Lehen in Kapla

3% = 3.540,00 SIT/m2
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Na podlagi 7. èlena Statuta Obèine Podvelka (MUV, �t.13/99),
8. in 59. èlena Zakona o gospodarskih javnih dru�bah je obèinski
svet Obèine Podvelka na svoji 1. redni seji z dne 17. februarja
2000 sprejel naslednji

O D L O K
o prispevku za investicijska in vzdr�evalna vlaganja v

objekte odvajanja padavinskih voda

1. èlen
Za razvoj in zagotavljanje odvajanja padavinskih voda, se ob

redni ceni uvede prispevek za investicijska vlaganja v objekte odva-
janja padavinskih voda in sicer:
- za izgradnjo in vzdr�evanje kanalizacijskih objektov 7,00 SIT

na m2 prispevne povr�ine (stebre, hi�ni prikljuèki).

2. èlen
Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi se poobla�èa, da

enkrat letno revalorizira prispevke iz 1. èlena tega odloka z indek-
som rasti cen SZG IGM Slovenije (nizka gradnja).

3. èlen
Zbrana sredstva za izgradnjo in vzdr�evanje kanalizacijskih

objektov so namenska sredstva in se evidentirajo in obraèunajo
ob ceni komunalnih storitev. Zavezanec za zbiranje prispevkov iz
1. èlena tega odloka je Javno komunalno podjetje Radlje ob Dra-
vi. Zavezanec zbrana sredstva nakazuje od 30. v mesecu za prete-
kli mesec na �R Obèine Podvelka.

4. èlen
Namen porabe sredstev je realizacija dolgoroènega programa

nalo�b v oskrbni sistem odvajanja odpadnih voda.

5. èlen
Prispevek iz 1. èlena tega odloka se uvede s 1. 5. 2000 za

obdobje 10 let.

III. obmoèje - ostala stavbna zemlji�èa
1,5% = 1.770,00 SIT/m2

5. èlen
Vrednost iz 1. in 2. èlen tega sklepa se meseèno valorizira z

indeksom porasta cen, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Re-
publike Slovenije - Sekcija za gradbeni�tvo in IGM Slovenije.

6. èlen
Ta sklep priène veljati z dnem objave v MUV.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o dolo-

èitvi elementov za izraèun prometne vrednosti stanovanjskih hi�
in stanovanj ter drugih nepremiènin in doloèitev odstotka od pov-
preène cene, s katerim se doloèi osnovna vrednost m2 stavbnega
zemlji�èa Obèina Podvelka (MUV, �t. 31/99).

Obèina Podvelka
�upan

�tevilka: 03009-1/00-3/1 Anton Kov�e, ing., s.r.

6. èlen
Za nadzor o porabi sredstev iz naslova tega odloka je odgovo-

ren �upan Obèine Podvelka.

7. èlen
Vsa dela, ki se bodo izvajala iz naslova prispevka iz 1. èlena

tega odloka se bodo izvajala po doloèilih Zakona o javnih naroèi-
lih, postopek pa bo vodila obèinska uprava.

8. èlen
Odlok se objavi v Medobèinskem uradnem vestniku in zaène

veljati s 1. 5. 2000.

Obèina Podvelka
�upan

�tevilka: 03009-21/99-3/1 Anton Kov�e, ing., s.r.
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D O P O L N I T E V
k sporazumu o premo�enjski delitveni bilanci

�t. 03013-1/99-3/1 Podvelka-Ribnica

1. èlen
Na podlagi 14. èlena sporazuma o premo�enjski delitveni bilan-

ci �t. 03013-1/99-3/1 overjeni pri notarju z dne 06/07-1999 sprej-
meta dopolnitev k sporazumu o premo�enjski delitveni bilanci.

2. èlen
Dopolni se 14. èlen sporazuma o premo�enjski delitveni bi-

lanci, ki opredeljuje delitev stanovanjskega sklada Obèine Pod-
velka-Ribnica.

Stanovanjski sklad Obèine Podvelka-Ribnica se deli za nepre-
miènine po legi. Za ostalo se stanovanjski sklad deli po kljuèu:
- Obèina Podvelka 41,80 %
- Obèina Ribnica na Pohorju 58,20 %.

Denarna sredstva stanovanjskega sklada za leto 1998 so:
1.275.390,99 SIT in sicer:
- Obèina Ribnica na Pohorju 742.277,50 SIT
- Obèina Podvelka 533.113,49 SIT.

Na �R stanovanjskega sklada Obèine Podvelka � Ribnica je
bilo v letu 1999 za Obèino Ribnica na Pohorju nakazanih
1.020.276,00 SIT.

Odhodki v letu 1999 za Obèino Ribnica na Pohorju so zna�ali
290.109,20 SIT in so bili poravnani z �R stanovanjskega sklada
Obèine Podvelka � Ribnica.

Obèina Podvelka mora na podlagi zgoraj navedenega iz �R
stanovanjskega sklada Obèine Podvelka-Ribnica nakazati Obèini
Ribnica na Pohorju 1.472.444,30 SIT.

3. èlen
Dopolnitev je napisana v �tirih izvodih od katerih vsaka stran-

ka prejme po dva izvoda.

Obèina Podvelka
�upan

Anton Kov�e, ing., s.r.

Obèina Ribnica na Pohorju
�tevilka: 03013-1/99-3/1 �upanja
Podvelka, 7. januarja 2000 Marija Sgerm, univ. dipl. oec., s.r.
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Na podlagi 26. èlena Zakona o politiènih strankah (Ur. l. RS,
�t. 62/94) in 16. èlena Statuta Obèine Podvelka ( MUV, �t. 13/99)
je obèinski svet Obèine Podvelka na svoji 7. redni seji z dne 21.
oktobra 1999, sprejel naslednji

S K L EP
o naèinu financiranja politiènih strank Obèine Podvelka

1. èlen
Politiènim strankam, katerim so pripadali mandati za èlane

obèinskega sveta, pripadajo sredstva iz proraèuna Obèine Pod-
velka, meseèno v vi�ini  30,00 SIT za vsak dobljeni glas na volit-
vah za obèinski svet, ki se meseèno revalorizira v skladu z indek-
som rasti  cen.

2. èlen
Politièni stranki iz vrst katere je bil izvoljen �upan, pripada

enaki naèin financiranja, kot je doloèeno v 1. èlenu tega sklepa.

3. èlen
Sredstva se strankam dodeljujejo vsake tri mesece na njihov

�iro raèun.

4. èlen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o naèinu fi-

nanciranja politiènih strank (MUV, �t. 4/99).

5. èlen
Ta sklep zaène veljati z dnem sprejema in se objavi v MUV.

Obèina Podvelka
�tevilka: 03010-1/99-3/1 �upan
Datum: 21. oktobra 1999 Anton Kov�e, ing., s.r.
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Na podlagi 37. in 38. èlena Zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v  prostor (Ur. l. SRS, �t. 18/84, 37/88 in 29/86 ter Ur. l.
RS, �t. 86/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 16. èlena Statuta obèine
Selnica ob Dravi (MUV, �t. 7/99) izdajam

S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega

naèrta za obrtno cono Selnica ob Dravi

1. èlen
Javno se razgrnejo spremembe in dopolnitve zazidalnega naèrta

za obrtno cono Selnica ob Dravi, ki ga je izdelal ZUM d.o.o.,
urbanizem, planiranje, projektiranje, �t. projekta 771/99.

2. èlen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega naèrta za obrtno cono

Selnica ob Dravi bodo razgrnjene v prostorih Obèine Selnica ob
Dravi, Slovenski trg 4, 2352  Selnica ob Dravi.

Javna razgrnitev bo potekala od 15. marca 2000 do 15. aprila
2000.

V èasu javne razgrnitve sprememb in dopolnitev zazidalnega
naèrta za obmoèje iz 1. odstavka tega èlena bo organizirana javna
razprava, ki bo v ponedeljek, 10. aprila 2000 ob 17.00 uri v pro-
storih Obèine Selnica ob Dravi.

3. èlen
V èasu javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne

pripombe k spremembam in dopolnitvam zazidalnega naèrta za
obrtno cono Selnica ob Dravi na Obèino Selnica ob Dravi.

Ta sklep se objavi v Medobèinskem uradnem vestniku �tajer-
ske in koro�ke regije.

�upan
�tevilka: 015-03-007/00 Obèine Selnica ob Dravi
Datum: 6. marca 2000 Vladimir Sabolek, in�., s.r.
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