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DRŽAVNI ZBOR

144. Odlok o imenovanju viceguvernerja Banke
Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), dvanajste alinee druge-
ga odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slove-
nije na seji dne 13. januarja 1999 sprejel

O D L O K
o imenovanju viceguvernerja Banke Slovenije

Imenuje se:
Andrej RANT za viceguvernerja Banke Slovenije za do-

bo šestih let.

Št. 450-03/89-1/18
Ljubljana, dne 13. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

145. Odlok o soglasju k imenovanju člana
Zdravstvenega sveta

Na podlagi drugega odstavka 75. člena zakona o
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, pop. 26/92,
37/95 in 8/96) in 4. člena pravilnika o sestavi, načinu
imenovanja in načinu dela Zdravstvenega sveta (Uradni list
RS, št. 35/93, 30/94 in 82/94) ter tretjega odstavka 48. in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Sloveni-
je, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13.
januarja 1999 sprejel

O D L O K
o soglasju k imenovanju člana Zdravstvenega

sveta

Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k ime-
novanju člana Zdravstvenega sveta:

prof. dr. Uroša SKALERIČA, dr. stom.

Št. 001-04/91-3/2
Ljubljana, dne 13. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

146. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list, št.
19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-
nije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13.
januarja 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Sonja KOČEVAR, na sodniško mesto višje sodnice na

Upravnem sodišču Republike Slovenije – zunanji oddelek v
Mariboru.

Št. 717-01/98-2/3
Ljubljana, dne 13. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

147. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list, št.
19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-
nije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13.
januarja 1999 sprejel
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O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Andrejka BURJA KRAČMAN, na sodniško mesto okraj-

ne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 13. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

148. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list, št.
19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-
nije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13.
januarja 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Karin ŠČAP GUBIČ, na sodniško mesto okrajne sodice

na Okrajnem sodišču v Murski Soboti.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 13. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

149. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list, št.
19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-
nije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13.
januarja 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Mateja KREČA, na sodniško mesto okrajne sodnice na

Okrajnem sodišču v Žalcu.

Št. 700-04/90-15/24
Ljubljana, dne 13. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

150. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list, št.
19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-
nije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13.
januarja 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Breda CERAR, na sodniško mesto okrajne sodice na

Okrajnem sodišču na Ptuju.

Št. 700-04/90-15/23
Ljubljana, dne 13. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

151. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list, št.
19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-
nije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13.
januarja 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Majda KOVAČIČ, na sodniško mesto višje sodnice na

Upravnem sodišču Republike Slovenije – zunanji oddelek v
Celju.

Št. 717-01/98-2/3
Ljubljana, dne 13. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

152. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list, št.
19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove-
nije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13.
januarja 1999 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo
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V sodniško funkcijo se izvoli:
Živa MEJAK, na sodniško mesto višje sodnice na Uprav-

nem sodišču Republike Slovenije.

Št. 717-01/98-2/3
Ljubljana, dne 13. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

153. Odredba za parlamentarno preiskavo o
vpletenosti in odgovornosti nosilcev javnih
funkcij v zvezi z najdbo orožja na mariborskem
letališču ter v zvezi z opremo in orožjem v
skladišču Ložnica

Na podlagi 93. člena ustave Republike Slovenije ter
drugega odstavka 1. člena in drugega odstavka 4. člena
poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št.
63/93) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13.
januarja 1999

O D R E D I L
parlamentarno preiskavo o vpletenosti in

odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z
najdbo orožja na mariborskem letališču ter v

zvezi z opremo in orožjem v skladišču Ložnica

Namen preiskave je ugotoviti ali in v kakšni meri so v
nezakonito trgovanje z orožjem vpleteni nosilci javnih funkcij.

Št. 020-02/93-38/13
Ljubljana, dne 13. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

154. Sklep Državnega zbora Republike Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 9. člena zakona o po-
slancih (Uradni list RS, št. 48/92 in 44/94 – odločba
Ustavnega sodišča) se je Državni zbor Republike Slovenije
na seji, dne 13. 1. 1999 seznanil z naslednjim

S K L E P O M

Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je bil
Boris Sovič izvoljen za župana Mestne občine Maribor in je
nastopil poklicno funkcijo župana s 1. 1. 1999, kar je po
10. členu zakona o poslancih nezdružljivo s funkcijo poslan-
ca, zato mu v skladu s peto alineo prvega odstavka in drugim
odstavkom 9. člena zakona o poslancih preneha mandat s
13. 1. 1999.

Št. 020-02/92-27/95
Ljubljana, dne 13. januarja 1999.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

155. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Azerbajdžan

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdajam

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Azerbajdžan

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Republiki Azerbajdžan s sedežem v Ankari
imenujem

dr. Benjamina Lukmana.

Št. 001-09-1/99
Ljubljana, dne 14. januarja 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA

156. Odredba o merilih za ugotavljanje delovne
uspešnosti direktorjev javnih zavodov, ki
opravljajo dejavnost na področju vzgoje in
izobraževanja

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o raz-
merjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 13/9, 36/96
in 20/97) izdaja minister za šolstvo in šport

O D R E D B O
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti

direktorjev javnih zavodov, ki opravljajo
dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja

1. člen
(merila)

Pri določanju dela plače za delovno uspešnost se za
direktorje javnih zavodov, ki opravljajo razvojno in svetovalno
delo v vzgoji in izobraževanju, naloge na področju zunanjega
preverjanja znanja učencev, vajencev, dijakov in odraslih,
naloge s področja šolske in obšolske dejavnosti za učence,
vajence in dijake, izobraževanje in usposabljanje ravnateljev
in kandidatov za ravnatelje in izobraževanje odraslih, se
upoštevajo naslednja merila:

1. izpolnjevanje programa dejavnosti glede na povečan
obseg in realizacijo nad pričakovano kvaliteto

2. nadpovprečna delovna obremenitev
3. obseg sredstev pridobljenih na trgu.

2. člen
(izpolnjevanje programa dejavnosti)

Izpolnjevanje programa dejavnosti se vrednoti glede na
povečan obseg realizacije po naslednjih kriterijih:
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Osnovna plača direktorja se lahko poveča za:
– 5% v primeru, da javni zavod izvede dogovorjeni pro-

gram v povečanem obsegu za najmanj 7%,
– 7% v primeru, da javni zavod izvede dogovorjeni pro-

gram v povečanem obsegu za najmanj 10%.
Ugotavljanje povečanega obsega realizacije dogovor-

jenega programa se nanaša na zadnje zaključno leto.

3. člen
Izpolnjevanje programa dejavnosti se vrednoti glede na

realizacijo nad pričakovano kvaliteto storitev javnega zavoda
po naslednjih kriterijih:

Osnovna plača direktorju se lahko poveča za:
– 8% v primeru, da javni zavod izvede dogovorjeni pro-

gram nad pričakovano kvaliteto storitev,
– 15% v primeru, da javni zavod izvede dogovorjeni

program bistveno nad pričakovano kvaliteto.
Pri vrednotenju se kot priporočilo upošteva strokovna

ocena.

4. člen
(nadpovprečna delovna obremenitev)

Za nadpovprečno delovno obremenitev se štejejo iz-
jemne dodatne delovne naloge kot so vodenje investicije pri
gradnji, uvajanje novih dejavnosti v javnem zavodu ali bistve-
na razširitev že obstoječih dejavnosti, nove delovne naloge
zavoda, ki jih prinaša nova ali spremenjena zakonodaja ipd.

Za nadpovprečno delovno obremenitev se direktorju
javnega zavoda osnovna plača lahko poveča za največ 8%.

5. člen
(sredstva pridobljena na trgu)

Direktor lahko pridobi del sredstev za delovno uspe-
šnost ob pogoju, da zavod ustvari del prihodkov s prodajo
blaga in storitev na trgu in ob sprejemanju zaključnega raču-
na ugotovi pozitiven rezultat iz te dejavnosti:

osnovne
plače

– če delež prihodkov od prodaje na trgu
znaša nad 30% do 20%

– če delež prihodkov od prodaje na trgu
znaša nad 20% do 15%

– če delež prihodkov od prodaje na trgu
znaša nad 15% do 10%

– če delež prihodkov od prodaje na trgu
znaša nad 10% do 5%

V delež prihodkov se ne vštevajo vplačila učencev ozi-
roma staršev za program, ki ga zavod izvaja v skladu s svojo
osnovno dejavnostjo in prihodki najemnin oddanih prosto-
rov zavoda.

6. člen
(določitev delovne uspešnosti)

Ovrednoteni kriteriji iz 2., 3. in 4. člena te odredbe se
seštevajo.

Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja dolo-
či svet zavoda najmanj enkrat letno.

Direktorju zavoda se določi del plače za delovno uspe-
šnost po 3. in 4. členu prvič po šestih mesecih opravljanja
funkcije.

7. člen
(neupravičenost do dela plače za delovno uspešnost)
Pristojni organ zavoda lahko določi, da ne glede na

določbo 5. člena direktor ni upravičen do dela plače za
delovno uspešnost, če:

– zavod posluje z izgubo,
– ne predloži letnega poročila ali program dela zavoda

v roku, ki je določen z zakonom.

8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe za direktorje iz 1. člena

te odredbe preneha veljati odredba o merilih za ugotavljanje
delovne uspešnosti ravnateljev vrtcev in šol v osnovnem in
srednjem izobraževanju ter ravnateljev oziroma direktorjev
drugih zavodov, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževa-
nja, razen visokošolskih zavodov (Uradni list RS, št. 57/94
in 45/97).

9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 143-2/99
Ljubljana, dne 15. januarja 1999

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

157. Odredba o določitvi cene rumene koruze iz
državnih blagovnih rezerv

Na podlagi 8. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in tretjega odstavka 9. člena zakona o blagovnih
rezervah (Uradni list RS, št. 60/95) izdaja minister za eko-
nomske odnose in razvoj

O D R E D B O
o določitvi cene rumene koruze iz državnih

blagovnih rezerv

1. člen
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve proda-

ja iz državnih blagovnih rezerv rumeno koruzo po 21 SIT/kg
fco skladišče Zavoda Republike Slovenije za blagovne re-
zerve.

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 34-1/99-1
Ljubljana, dne 14. januarja 1999.

dr. Marjan Senjur l. r.
Minister

za ekonomske odnose in razvoj

158. Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano
vrednost

Na podlagi 46., 53., 54., 55., 56., 57. in 66. člena
zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št.
89/98) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost
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I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik podrobneje določa izvajanje zakona o dav-

ku na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: ZDDV).

II. PREDMET OBDAVČITVE

2. člen
(promet storitev)

(1) Za promet storitev se šteje vsak promet, ki ni pro-
met blaga.

(2) Pri popravilu stvari se pri presoji ali gre za promet
blaga ali za promet storitev, upošteva vrednost deleža mate-
riala, ki ga je porabil oziroma vgradil davčni zavezanec, ki
popravi stvar. Če znaša vrednost materiala v skupni vredno-
sti plačila za opravljeno storitev več kot 50% se šteje, da je
opravljen promet blaga in ne promet storitve.

(3) Opustitev in dopustitev nekega dejanja se šteje za
opravljanje storitev. Dopustitev dejanja med drugim pomeni
tudi dovolitev uporabe premičnih oziroma nepremičnih stvari
in premoženjskih pravic. Opustitev dejanja pomeni pred-
vsem odrekanje od konkuriranja na trgu ter prenehanje
opravljanja dejavnosti.

3. člen
(oplemenitenje in izdelava izdelkov iz naročnikovega

materiala)
(1) Če naročnik izroči proizvajalcu material zaradi pre-

delave, obdelave, dodelave ali izdelave določenega izdelka,
se od takšne izročitve ne obračuna in ne plača DDV glede
na to, da naročnik še nadalje zadrži možnost razpolaganja s
tem materialom.

(2) Če proizvajalec iz prejšnjega odstavka ne porabi
vsega materiala, ki mu ga je izročil naročnik in mu neporab-
ljenega materiala ne vrne se šteje, da je bil v tem delu
opravljen promet blaga s strani naročnika proizvajalcu, od
katerega se obračuna in plača DDV.

4. člen
(zamenjava)

Pri zamenjavi blaga ali storitev je promet obdavčljiv pri
vsakem dobavitelju.

5. člen
(vračilo blaga)

(1) Če kupec v reklamacijskem roku ali v drugem roku,
ki je določen v pogodbi, vrne blago dobavitelju se šteje, da
promet ni bil opravljen.

(2) Če dobavitelj v roku iz prejšnjega odstavka zamenja
eno blago z drugim se šteje, da je bil opravljen prvotno
nameravan promet blaga, ki je obdavčljiv.

(3) Če dobavitelj v garancijskem roku zamenja blago z
drugim blagom iste vrste, enake trgovske kvalitete in tehnič-
nih karakteristik, ta promet ni obdavčljiv.

(4) Če dobavitelj iz drugega in tretjega odstavka tega
člena da v zamenjavo drugo blago, manjše ali večje vredno-
sti, te razlike povečujejo oziroma zmanjšujejo davčno
osnovo.

6. člen
(stvarni vložki)

Od stvarnih vložkov, vplačanih v postopku povečanja
osnovnega kapitala družbe se ne obračunava in ne plačuje
DDV.

7. člen
(preoblikovanje pravne osebe in samostojnega podjetnika)

(1) Pri preoblikovanju pravne osebe iz ene pravnoorga-
nizacijske oblike v drugo obliko se ne obračunava in ne
plačuje DDV.

(2) Prejšnji odstavek se nanaša tudi na preoblikovanje
samostojnega podjetnika – posameznika v pravno osebo in
na preoblikovanje pravne osebe v samostojnega podjetnika
– posameznika.

8. člen
(statusne spremembe, prenos sredstev in virov sredstev

podjetja ali dela podjetja)
(1) Pri združitvi družbe (pripojitvi ali spojitvi) ter delitvi

družbe na več družb v skladu s predpisi, ki urejajo to po-
dročje, se ne obračunava in ne plačuje DDV.

(2) Pri prenosu podjetja ali dela podjetja (sredstev in
virov sredstev), ki tvori gospodarsko celoto na drugega davč-
nega zavezanca, kot naslednika prenositelja, se ne obraču-
nava in ne plačuje DDV.

(3) Pri prenosu premoženja, izkazanega v knjigovod-
stvu davčnega zavezanca – fizične osebe, na osebe, ki
nadaljujejo z opravljanjem dejavnosti davčnega zavezanca,
se ne obračunava in ne plačuje DDV.

9. člen
(likvidacija in stečaj)

(1) Od prometa blaga in storitev, opravljenega v po-
stopku likvidacije in v postopku stečaja, se obračunava in
plačuje DDV.

(2) Za promet, opravljen v postopku likvidacije in v
postopku stečaja, je davčni zavezanec likvidacijski oziroma
stečajni dolžnik.

10. člen
(prodaja blaga v postopku izvršbe)

Če z zakonom pooblaščeni organ v postopku izvršbe
proda določeno blago se šteje, da je bila prodaja opravljena
neposredno s strani dolžnika kupcu.

11. člen
(uporaba in prodaja zastavljenega blaga)

(1) Če zastavni upnik ali nekdo tretji, ki sta ga spora-
zumno določila zastavitelj in zastavni upnik, uporablja za-
stavljeno stvar proti plačilu, se takšna uporaba šteje za stori-
tev, od katere se plačuje DDV.

(2) Pri prodaji zastavljene stvari sta opravljena dva pro-
meta blaga, ki sta predmet obdavčitve: prvi promet s strani
zastavitelja zastavnemu upniku in drugi promet s strani za-
stavnega upnika kupcu zastavljene stvari.

(3) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi pri pre-
nosu zastavljenih premoženjskih pravic.

12. člen
(vračljiva embalaža)

Zamenjava vračljive embalaže ni promet blaga v smislu
4. člena ZDDV.

13. člen
(promet blaga, za katerega ni priznana pravica do odbitka

vstopnega DDV)
Od prometa blaga, od katerega davčni zavezanec pri

nabavi ni imel pravice do odbitka vstopnega DDV, se ne
obračunava in ne plačuje DDV, če ni z ZDDV drugače dolo-
čeno.
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14. člen
(primanjkljaj blaga)

Primanjkljaj blaga se šteje za jemanje blaga za nepo-
slovne namene, razen:

1. primanjkljaja in izgub, nastalih zaradi višje sile;
2. primanjkljaja, ki je neločljivo povezan s procesom

izdelave in predelave blaga;
3. primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa,

razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladi-
ščenjem in prevozom blaga v dejanskem obsegu, ki pa ne
sme biti večji od običajnega, ki ga določi strokovno
združenje.

15. člen
(darila manjših vrednosti)

Od daril manjših vrednosti se po 2. točki drugega
odstavka 5. člena ZDDV ne plačuje DDV, če pri tem ne
nastane obveznost protistoritve prejemnika.

16. člen
(jemanje blaga in uporaba storitev za neposlovne namene)

Od blaga, ki ga davčni zavezanec uporabi za nepo-
slovne namene ter od uporabe poslovnih sredstev v zaseb-
ne namene in uporabe poslovnih sredstev za opravljanje
storitev v zasebne namene se plačuje DDV, če je davčni
zavezanec za to blago oziroma za ta sredstva uveljavil odbi-
tek vstopnega DDV.

17. člen
(uvoz)

Vnos blaga, od katerega se plačuje DDV pri uvozu v
skladu z 11. členom ZDDV, zajema zakonit in nezakonit
vnos blaga, ne glede na namen vnosa blaga na carinsko
območje.

III. OSEBE, KI MORAJO PLAČATI DDV

18. člen
(davčni zavezanci)

(1) Davčni zavezanec je vsaka oseba (pravna ali fizič-
na), ki neodvisno (samostojno) opravlja dejavnost v skladu s
predpisi, ne glede na to, ali je vpisana v ustrezni register ali
drugo predpisano evidenco.

(2) Davčni zavezanec opravlja dejavnost samostojno,
če jo opravlja za svoj račun in na svojo odgovornost.

(3) Fizična oseba, ki opravlja dejavnost deloma samo-
stojno in deloma nesamostojno, je davčni zavezanec v delu,
ki se nanaša na samostojno dejavnost.

(4) Davčni zavezanec je tudi združenje oseb, če oprav-
lja dejavnost. Če združenje oseb ni pravna oseba, mora v
pogodbi o združitvi določiti enega člana združenja za davč-
nega zavezanca. Če s pogodbo ta oseba ni določena, jo
določi davčni organ izmed članov združenja. Za davčne
obveznosti združenja odgovarjajo člani združenja solidarno.

(5) Davčni zavezanec je tudi poslovna enota tuje ose-
be. Poslovna enota je stalno mesto poslovanja, v katerem se
v celoti ali deloma opravlja dejavnost tuje osebe in primero-
ma vključuje: sedež uprave, podružnico, poslovalnico, to-
varno, obrat, rudnik, kamnolom ali drug kraj, kjer se izkori-
ščajo naravna bogastva, gradbišče ali kraj, kjer se opravljajo
gradbena ali montažna dela, vsak drug prostor za opravlja-
nje dejavnosti, ki se uporablja za industrijske, trgovinske ali
poklicne namene, razen, če gre za opravljanje dejavnosti
neodvisnega agenta.

19. člen
(davčni zastopnik)

(1) Davčni zastopnik je pravna oziroma fizična oseba s
sedežem oziroma stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki jo
imenuje davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, da v
njegovem imenu izpolnjuje obveznosti, določene z ZDDV in
s tem pravilnikom.

(2) Če davčni zavezanec, ki ima sedež oziroma običaj-
no bivališče izven Slovenije, imenuje davčnega zastopnika,
mora o tem nemudoma pisno obvestiti davčni organ, ki je
pristojen za davčnega zastopnika.

(3) V pisnem obvestilu iz prejšnjega odstavka mora biti
navedena firma oziroma ime in sedež (naslov) oziroma stal-
no prebivališče ter davčna številka davčnega zastopnika.

20. člen
(plačnik DDV pri uvozu)

(1) Carinski dolžnik, ki mora po 5. točki 12. člena
ZDDV pri uvozu plačati DDV, je oseba iz tretjega odstavka
143. člena carinskega zakona.

(2) Če nastane obveznost za plačilo DDV pri uvozu
zaradi drugih razlogov, kot pa je sprejem carinske deklaraci-
je za sprostitev uvoženega blaga v prost promet oziroma
carinske deklaracije za začasni uvoz blaga z delno oprosti-
tvijo plačila uvoznih dajatev, so carinski dolžniki, ki morajo
po 5. točki 12. člena ZDDV pri uvozu plačati DDV, osebe iz
četrtega odstavka 144. člena, tretjega odstavka 145. čle-
na, tretjega odstavka 146. člena ali tretjega odstavka 147.
člena carinskega zakona.

(3) Če je glede na okoliščine posameznega primera
mogoče več oseb opredeliti kot carinske dolžnike, ki so v
skladu s 5. točko 12. člena ZDDV pri uvozu dolžni plačati
DDV, so te osebe solidarno odgovorne za plačilo DDV.

(4) Če glede na okoliščine posameznega primera ni
mogoče ugotoviti carinskega dolžnika v skladu s carinskimi
predpisi, je dolžna DDV pri uvozu blaga plačati oseba, ki je
dejanski prejemnik blaga.

IV. KRAJ OBDAVČITVE

21. člen
(prevozne storitve)

(1) Pri prevoznih storitvah se za kraj opravljene storitve
šteje celoten del poti, kjer se opravi prevozna storitev. To
pravilo se nanaša na vse vrste prevoza, vključno na zračni in
pomorski prevoz. Če se prevozna storitev ne opravi le v
Sloveniji, se DDV plača od dela prevoza, ki je opravljen v
Sloveniji, del prevoza, ki je opravljen izven Slovenije, je
oproščen plačila DDV. V tem primeru je potrebno prevozno
storitev razdeliti glede na število prevoženih kilometrov v
Sloveniji in na število prevoženih kilometrov izven Slovenije.

(2) Pri mednarodnem zračnem in mednarodnem po-
morskem prevozu se šteje, da se prevoz začne s potnikovim
prestopom carinske kontrolne točke pri odhodu oziroma
prihodu.

22. člen
(kraj opravljanja storitev iz tretjega odstavka 17. člena

ZDDV)
Pri storitvah iz tretjega odstavka 17. člena ZDDV se za

kraj opravljanja storitev šteje:
1. kraj sedeža davčnega zavezanca – prejemnika, če

je prejemnik storitve davčni zavezanec;
2. kraj poslovne enote – prejemnika, če je prejemnik

storitve poslovna enota;
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3. kraj, kjer ima davčni zavezanec, ki opravi storitev
svoj sedež ali poslovno enoto (prvi odstavek 17. člena
ZDDV), če prejemnik navedenih storitev ni davčni zavezanec.

V. NASTANEK OBVEZNOSTI OBRAČUNA DDV

23. člen
(splošno)

(1) Če je izdan račun, nastane obveznost obračuna
DDV (v nadaljnjem besedilu: davčna obveznost) ne glede na
to, v katerem delu je dobava opravljena oziroma ne glede na
to ali je bila dobava opravljene ali ne.

(2) Rok plačila, odlog plačila ali kreditiranje dobave ne
vplivajo na nastanek davčne obveznosti.

24. člen
(postopne dobave)

Če se blago ali storitve dobavljajo postopno, davčni
zavezanec ni dolžan obračunati DDV po tretjem odstavku
19. člena ZDDV, temveč ga mora obračunati najkasneje
zadnji dan v obdobju, na katerega se nanaša račun oziroma
plačilo, s tem, da obdobje, za katerega se obračunava, ni
daljše od 31 dni.

25. člen
(izročitev blaga po 3. točki drugega odstavka 4. člena

ZDDV)
Pri izročitvi blaga po 3. točki drugega odstavka 4.

člena ZDDV, nastane obveznost obračuna DDV za celotno
vrednost blaga, in sicer v tistem davčnem obdobju, v kate-
rem je blago izročeno.

26. člen
(storitve iz tretjega odstavka 17. člena ZDDV)

(1) Pri storitvah, ki jih davčni zavezanec s sedežem v
tujini opravi davčnemu zavezancu s sedežem v Sloveniji,
nastane davčna obveznost v davčnem obdobju, v katerem
so bile storitve opravljene.

(2) Pri storitvah iz prejšnjega odstavka, za katere je bilo
opravljeno plačilo, preden so bile storitve opravljene, nasta-
ne davčna obveznost na dan plačila.

27. člen
(nevrnjena embalaža)

Pri zaračunavanju nevrnjene embalaže nastane davčna
obveznost v obdobju, v katerem je bila embalaža zaračunana.

28. člen
(predplačila)

Pri predplačilih nastane davčna obveznost na dan pre-
jema predplačila, ne glede na dejansko opravljen promet
blaga oziroma storitev. DDV se obračuna po preračunanih
stopnjah iz 37. člena tega pravilnika.

29. člen
(uvoz blaga)

(1) V skladu s prvim in drugim odstavkom 20. člena
ZDDV nastane davčna obveznost takrat, ko nastane obvez-
nost obračuna carinskega dolga po 143. členu carinskega
zakona.

(2) Po tretjem odstavku 20. člena ZDDV nastane davč-
na obveznost takrat, ko nastane obveznost obračuna carin-
skega dolga v skladu s 144. do 147. členom carinskega
zakona.

(3) Četrti odstavek 20. člena ZDDV se uporabi vedno,
kadar bi obveznost obračuna carinskega dolga morala na-
stati v skladu s 143. do 147. členom carinskega zakona, pa
ne nastane, ker je za zadevno blago predpisana stopnja
uvoznih dajatev »prosto«.

VI. DAVČNA OSNOVA

30. člen
(neporabljeni material)

Od neporabljenega materiala iz drugega odstavka 3.
člena tega pravilnika se DDV obračunava in plačuje od tržne
vrednosti tega materiala.

31. člen
(zamenjava)

Kot vrednost iz četrtega odstavka 21. člena ZDDV se
šteje tržna vrednost vsakega blaga ali storitve, ki je predmet
zamenjave.

32. člen
(lastna cena)

Lastna cena po šestem odstavku 21. člena ZDDV se
določa v skladu z računovodskimi standardi.

33. člen
(povečanje davčne osnove)

Po osmem odstavku 21. člena ZDDV se davčna osno-
va poveča, kadar je izvršeno višje plačilo od dogovorjenega,
ne glede na razloge za višje plačilo. Zaradi povišanja plačila
se spremeni davčna osnova in s tem DDV oziroma odbitek
vstopnega DDV. Odbitek vstopnega DDV pri prejemniku je
mogoč samo, če je dobavitelj za to povečanje plačila izdal
račun v skladu s 34. členom ZDDV.

34. člen
(zmanjšanje davčne osnove)

(1) Po desetem odstavku 21. člena ZDDV lahko davčni
zavezanec zmanjša znesek DDV tudi od naknadno priznanih
popustov, kot so npr. superrabati in bonifikacije, če so bili
dogovorjeni neposredno med dobaviteljem in prejemnikom.

(2) Zmanjšanje davčne osnove po desetem odstavku
21. člena ZDDV zaradi nezmožnosti poplačila je možno
samo:

1. če je bil nad prejemnikom začet stečajni posto-
pek;

2. če je bil postopek prisilne izvršbe zaradi izterjave
terjatve do prejemnika neuspešen in je zato izvršilno sodi-
šče postopek ustavilo.

(3) Zmanjšanje davčne osnove po desetem odstavku
21. člena ZDDV se pri dobavitelju lahko opravi v davčnem
obdobju, v katerem je prejel pisno obvestilo prejemnika, da
je popravil vstopni DDV.

(4) Zneski, ki jih davčni zavezanec vrne kupcu za vrnje-
no embalažo, zmanjšujejo davčno osnovo po dvanajstem
odstavku 21. člena ZDDV v višini, ki je enaka vrnjenemu
znesku, brez DDV.

35. člen
(davčna osnova pri uvozu blaga)

(1) V skladu s prvim odstavkom 22. člena ZDDV se
vrednost blaga določa v skladu s 15. do 26. členom carin-
skega zakona in drugimi posebnimi pravili ugotavljanja carin-
ske vrednosti blaga, določenimi s carinskim zakonom ter
podzakonskimi akti k carinskemu zakonu.
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(2) Če je bilo carinsko blago predmet carinskega skla-
diščenja, stroški skladiščenja in ohranjanja blaga med skla-
diščenjem pa niso izkazani ločeno in se zato vštevajo v
carinsko vrednost blaga, se ti stroški vštevajo tudi v davčno
osnovo tega blaga.

(3) Če je bilo blago v času carinskega skladiščenja
predmet običajnih postopkov in ravnanj v skladu s 83. čle-
nom carinskega zakona in carinski deklarant zahteva, da se
uporabi drugi odstavek 85. člena carinskega zakona, se
takšna vrednost blaga upošteva tudi kot davčna osnova za to
blago.

(4) Če je bilo blago obdelano, dodelano, predelano ali
popravljeno v okviru postopka uvoza zaradi izvoza po siste-
mu odloga plačila carine, pa za pridobljene proizvode nasta-
ne obveznost obračuna DDV pri uvozu, se za določitev
davčne osnove za plačilo DDV za uvoženo blago, vdelano v
pridobljeni proizvod, upošteva ista metoda določitve deleža
uvoženega blaga v pridobljenem proizvodu, kot je bila v
skladu s carinskimi predpisi uporabljena za določitev tega
deleža zaradi izračuna višine carinskega dolga.

(5) Če je carinsko blago, katerega davčno osnovo je
treba določiti, v prosti carinski coni, stroški skladiščenja in
ohranjanja blaga medtem, ko je blago v prosti carinski coni
pa niso izkazani ločeno in se zato vštevajo v carinsko vred-
nost blaga, se ti stroški vštevajo tudi v davčno osnovo tega
blaga.

(6) Če je bilo blago v času, ko se je nahajalo v prosti
carinski coni predmet običajnih postopkov in ravnanj iz prve-
ga odstavka 83. člena carinskega zakona in carinski dekla-
rant zahteva, da se uporabi drugi odstavek 140. člena carin-
skega zakona, se takšna vrednost blaga upošteva tudi kot
davčna osnova za to blago.

(7) V skladu z drugim in tretjim odstavkom 22. člena
ZDDV se dokazuje, da so v davčno osnovo vključeni posa-
mezni elementi oziroma da so iz nje izključeni, z dokumenti,
ki jih mora zadevna oseba predložiti carinskemu organu
zaradi ugotavljanja carinske vrednosti blaga v skladu s carin-
skimi predpisi.

36. člen
(davčna osnova pri vrnitvi blaga z začasnega izvoza na

oplemenitenje)
(1) V skladu s četrtim odstavkom 22. člena ZDDV se

davčna osnova za obračun DDV pri ponovnem uvozu blaga
ugotovi tako, da se od carinske vrednosti ponovno uvožene-
ga blaga odšteje vrednost začasno izvoženega blaga.

(2) Carinska vrednost ponovno uvoženega blaga se
ugotovi v skladu s 15. do 26. členom carinskega zakona.
Vrednost začasno izvoženega blaga pa se ugotovi v skladu s
četrtim odstavkom 115. člena carinskega zakona.

(3) Če je bilo blago začasno izvoženo na oplemenitenje
samo zaradi popravila, je v skladu s četrtim odstavkom 22.
člena ZDDV davčna osnova za obračun DDV enaka višini
stroškov popravila, vendar le, če ti stroški predstavljajo edi-
no nadomestilo za popravilo in nanj ne vplivajo kakršne koli
povezave med plačnikom DDV in osebo, ki popravilo opravi.

VII. DAVČNA STOPNJA

37. člen
(stopnji DDV)

(1) DDV se plača po stopnji 19% oziroma 8% od davč-
ne osnove.

(2) Pri izračunu zneska DDV, ki je vsebovan v plačilu,
se uporablja preračunana davčna stopnja, ki se izračuna na
naslednji način:

stopnja DDV x 100
preračunana davčna stopnja =

100 + stopnja DDV

(3) Preračunana stopnja 19% znaša 15,9664%, prera-
čunana stopnja 8% znaša 7,4074%.

38. člen
(izdelki, namenjeni za prehrano ljudi)

(1) Med izdelke iz 1. točke prvega odstavka 25. člena
ZDDV se uvrščajo izdelki iz naslednjih tarifnih oznak kombi-
nirane nomenklature carinske tarife (v nadaljnjem besedilu:
tarifna oznaka):

1. meso in drugi užitni klavnični proizvodi (tarifne ozna-
ke: od 0201 do vključno 0210);

2. ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji
(tarifne oznake: od 0301 do vključno 0307, razen iz tarifne
oznake 0301 10 – okrasne ribe);

3. mleko in mlečni izdelki (tarifne oznake: od 0401 do
vključno 0406);

4. perutninska in ptičja jajca (tarifne oznake: od 0407
00 30 do vključno 0408, razen iz tarifnih oznak: 0408 11
200, 0408 19 200, 0408 91 200 in 0408 99 200);

5. naravni med (tarifna oznaka 0409 00 000);
6. drugi užitni izdelki živalskega izvora (tarifni oznaki:

0410 00 000 in 0504 00 000) in umetna čreva (tarifna
oznaka 3917 10);

7. užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji, razen se-
menskih (tarifne oznake: od 0701 do vključno 0714);

8. užitno sadje in oreški; lupine agrumov ali dinj in
lubenic (tarifne oznake: od 0801 do vključno 0 814 00
000);

9. kava, čaji in začimbe (tarifne oznake: od 0901 do
vključno 0910);

10. žita, namenjena za prehrano ljudi (tarifne oznake:
od 1001 do vključno 1008, razen semenskega in krmnega
žita);

11. proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; pše-
nično lepilo (tarifne oznake: od 1101 00 do 1109 00 000,
razen proizvodov za krmo živali);

12. oljna semena in plodovi (tarifne oznake: od 1201
00 do vključno 1208 razen semen za neprehrambeno indu-
strijsko rabo, za setev ali za prehrano živali);

13. šelak; gume, smole in drugi rastlinski sokovi in
ekstrakti (tarifne oznake od 1301 do vključno 1302);

14. masti in olja živalskega in rastlinskega izvora in
proizvodi njihovega razkrajanja; predelane užitne masti; vo-
ski živalskega in rastlinskega izvora (tarifne oznake: od 1501
00 do 1521, razen izdelkov za tehnične in neprehrambene
industrijske namene);

15. izdelki iz mesa, rib, rakov in drugih vodnih nevre-
tenčarjev (tarifne oznake: od 1601 do 1605);

16. sladkor in sladkorni proizvodi (tarifne oznake: od
1701 do vključno 1704);

17. kakav in kakavovi izdelki (tarifne oznake: od 1801
00 000 do vključno 1806);

18. izdelki iz žit, moke, škroba ali mleka; slaščičarski
izdelki (tarifne oznake: od 1901 do 1905);

19. izdelki iz vrtnin, sadja in drugih delov rastlin (tarifne
oznake: od 2001 do vključno 2009);

20. razna živila (tarifne oznake: od 2101 do vključno
2106) ;

21. pijače (tarifne oznake: od 2201 do vključno 2202
in 2209 00);

22. sol, primerna za človeško prehrano (tarifna oznaka
2501 00 9110);

23. vitamini (tarifna oznaka 2936);
24. drugi dodatki hrani:
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– kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati in kazein-
ska lepila (tarifne  oznake: 3501 10 900 in 3501 90 900);

– albumini, albuminati in drugi albuminski derivati (tarif-
ne oznake: 3502  11 900, 3502 19 900, 3502 20 910,
3502 20 990, 3502 90 700 in 3502 90 900);

– želatina in njeni derivati, ribje lepilo, drugo lepilo
živalskega izvora  razen kazeinskih lepil iz tarifne oznake
3501, tarifna oznaka 3503 00 100 – želatina in njeni deri-
vati;

– dekstrini in drugi modificirani škrobi (tarifne oznake:
3505 10 100, 3505 10 500 in 3505 10 900;

– encimi, ki niso zajeti na drugem mestu (tarifna ozna-
ka 3507), beljakovinske snovi, lepila, encimi, primerni za
človeško prehrano (tarifne oznake: od 3501 do vključno
3507).

(2) Priprava jedi iz 1. točke prvega odstavka 25. člena
ZDDV pomeni pripravo in strežbo jedi v dejavnosti, ki se po
predpisih šteje za gostinsko dejavnost.

39. člen
(izdelki, namenjeni za prehrano živali, žive živali, semena in

sadike)
(1) Med izdelke, namenjene za prehrano živali iz 2.

točke prvega odstavka 25. člena ZDDV se uvrščajo izdelki iz
naslednjih tarifnih oznak:

1. proizvodi živalskega izvora, neprimerni za človeš-
ko prehrano (tarifne oznake: 0511 91 in 0511 99);

2. krmna žita (tarifne oznake: od 1001 do 1005,
1007 00 in 1008); proizvodi mlinske industrije, namenjeni
za prehrano živali (tarifne oznake: od 1101 00 do 1109 00
000);

3. oljna semena in moka za prehrano živali (tarifne
oznake: 1201 00 in 1208);

4. žitna slama in pleve (tarifna oznaka 1213 00
000); voluminozna krma (tarifna oznaka 1214);

5. ptičja jajca, neprimerna za človeško prehrano
(tarifne oznake: 0408 11 200, 0408 19 200, 0408 91
200 in 0408 99 200)

6. ostanki in odpadki živilske industrije (tarifne oz-
nake: od 2301 do 2308);

7. izdelki, ki se uporabljajo kot hrana živali (tarifna
oznaka 2309).

(2) Med žive živali iz 2. točke prvega odstavka 25.
člena ZDDV se uvrščajo:

1. žive živali (tarifne oznake: od 0101 do vključno
0106 00);

2. valilna jajca (tarifne oznake: od 0407 00 110 do
vključno 0407 00199);

3. živalsko seme (tarifna oznaka 0511 10 000).
(3) Med semena in sadike iz 2. točke prvega odstavka

25. člena ZDDV se uvrščajo izdelki iz naslednjih tarifnih
oznak:

1. živo drevje in druge rastline, čebulice, korenine
in podobno (tarifne oznake: od 0601 do vključno 0602),
semenski krompir (tarifna oznaka 0701 10 000), čebulček
(tarifna oznaka 0703 10 110), semenske stročnice (tarifna
oznaka 0713);

2. semenska žita (tarifne oznake: od 1001 do
1008);

3. oljna semena za setev (tarifne oznake: od 1201
00 do vključno 1207);

4. seme, plodovi in trosi za setev (tarifna oznaka
1209).

40. člen
(zdravila, izdelki za kontracepcijo in izdelki za sanitarno

zaščito)

Med zdravila in izdelke, ki se uporabljajo za kontracep-
cijo ter sanitarno zaščito iz 4. točke prvega odstavka 25.
člena ZDDV se uvrščajo:

1. zdravila, ki sestoje iz dveh ali več sestavin in ki so
pomešana za terapevtsko ali profilaktično uporabo (tarifna
oznaka 3003);

2. zdravila, ki sestoje iz pomešanih ali nepomešanih
proizvodov za terapevtsko ali profilaktično uporabo, priprav-
ljena v odmerjenih dozah ali v oblikah ali pakiranjih za proda-
jo na drobno (tarifna oznaka 3004);

3. kemična sredstva za kontracepcijo na osnovi hor-
monov ali spermicidov (tarifna oznaka 3006 60), preservati-
vi (tarifna oznaka 4014 10 000) ter drugi izdelki, npr. kon-
tracepcijske spirale (tarifna oznaka 9018 90 850);

4. vata, gaza, obveze in podobni proizvodi za medicin-
ske, kirurške, zobarske ali veterinarske namene (tarifna oz-
naka 3005) in proizvodi iz tarifne oznake 3006 10.

41. člen
(medicinska oprema in tehnični pripomočki)

Med medicinske oziroma ortopedske priprave in reha-
bilitacijske oziroma tehnične pripomočke iz 5. točke prvega
odstavka 25. člena ZDDV se uvrščajo:

1. invalidski vozički, vključno z vozički z motornim ali
drugačnim mehanskim pogonom (tarifna oznaka 8713) ter
deli in pribor za invalidske vozičke (tarifna oznaka 8714 20
000);

2. ortopedske priprave, tudi bergle, kirurški pasovi in
kilni pasovi; opornice in druge priprave za frakture; umetni
deli telesa; aparati za izboljšanje sluha in drugi aparati, ki se
nosijo na telesu ali vdelajo v telo, da bi odpravili hibo ali
invalidnost (tarifna oznaka 9021).

42. člen
(javni prevoz potnikov)

(1) Javni prevoz potnikov in njihove prtljage iz 6. točke
prvega odstavka 25. člena ZDDV je prevoz, ki je pod enaki-
mi pogoji dostopen vsem uporabnikom prevoznih storitev in
se opravlja po vnaprej določenih linijah in po vnaprej določe-
nem voznem redu in so zanj določeni cena in splošni pre-
vozni pogoji.

(2) S prevozom potnikov iz prejšnjega odstavka je miš-
ljen tudi javni prevoz oseb v prostem cestnem prometu v
skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu.

43. člen
(nosilci besed, slik in zvoka)

(1) Med nosilce besede, slike in zvoka iz 7. točke
prvega odstavka 25. člena ZDDV se uvrščajo:

1. tiskane knjige, časopisi, slike in drugi proizvodi
grafične industrije, rokopisi, tipkana besedila in načrti (tarif-
ne oznake 4901, 4902, 4903 00 000, 4904 00 000,
4905, 4906 00 000, 4910 00 000) pod pogojem, da niso
namenjeni za reklamne namene ter

2. gramofonske plošče, plošče za laserske bralne
sisteme in drugi posneti nosilci s tekstovnimi, slikovnimi in
zvočnimi zapisi (tarifna oznaka 8524).

(2) Med izdelke iz 2. točke prejšnjega odstavka se ne
uvršča programska oprema.
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44. člen
(gnojila, fitofarmacevtska sredstva ter storitve v kmetijstvu,

gozdarstvu in ribištvu)
(1) Med gnojila iz 11. točke prvega odstavka 25. člena

ZDDV se uvrščajo gnojila iz tarifne oznake: od 3101 00 000
do vključno 3105;

(2) Med fitofarmacevtska sredstva iz 11. točke prvega
odstavka 25. člena ZDDV se uvrščajo vsi proizvodi iz tarifne
oznake 3808.

Med storitve iz 11. točke prvega odstavka 25. člena
ZDDV se uvrščajo:

1.  storitve za rastlinsko pridelavo: ročna in strojna
dela pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti A/01. 41;
košnja, pobiranje, baliranje in siliranje krme ter shranjevanje
(skladiščenje) nepredelanih kmetijskih pridelkov;

2. storitve za živinorejo (brez veterinarskih storitev):
ročna in strojna dela pod šifro standardne klasifikacije dejav-
nosti A/01. 42 ter dela pri vzreji in pitanju živali;

3.  gozdarske storitve: ročna in strojna dela pod
šifro standardne klasifikacije dejavnosti A/02. 02 ter dela
pri izkoriščanju gozda: sečnja, pridobivanje gozdnih sorti-
mentov, pridobivanje lubja;

4. ribiške in ribogojske storitve: ročna ali strojna
dela pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti A/05. 01
in A/05. 02

45. člen
(nastanitve v hotelih, penzionih in podobnih nastanitvenih

zmogljivostih)
Med nastanitvene zmogljivosti po 12. točki prvega od-

stavka 25. člena ZDDV se uvrščajo tudi nastanitve v marinah.

46. člen
(uporaba športnih objektov)

13. točka 25. člena ZDDV se nanaša le na uporabo
športnih objektov za športne dejavnosti.

47. člen
(pogrebne storitve ter blago, povezano s temi storitvami)

(1) Pogrebne storitve v skladu s 14. točko 25. člena
ZDDV so storitve pokopa in upepeljevanja in s tem povezane
storitve, prodaja grobov in dajanje grobov v najem, vključno
z urejanjem in vzdrževanjem pokopališč.

(2) Med blago, ki je povezano s pogrebnimi storitvami
se uvrščajo: krste ter vložki za pogreb in prevoz, žara in
zabojček za pogreb in prevoz, pogrebno cvetje in drugi
izdelki, ki običajno spremljajo krste in žare.

48. člen
(storitve javne higiene)

Med storitve javne higiene iz 15. točke 25. člena ZDDV
se uvrščajo: zbiranje in odvoz odpadkov, dejavnost deponij,
sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdih odpadkov, rav-
nanje s posebnimi odpadki, kanalizacija in delovanje čistil-
nih naprav ter druge storitve javne higiene.

VIII. DAVČNE OPROSTITVE

1. Oprostitve v javnem interesu

49. člen
(poštne storitve)

Za poštne storitve, ki so oproščene plačila DDV na
podlagi 1. točke 26. člena ZDDV se štejejo storitve prenosa
pisemskih pošiljk, paketnih pošiljk, poštnih in telegrafskih

nakaznic ter telegrafskih sporočil v notranjem in mednarod-
nem prometu, ki jih izvaja Pošta Slovenije v skladu z zakonom.

50. člen
(zdravstvene storitve in oskrba ter promet s človeškimi

organi in krvjo)
Za zdravstvene storitve, ki so oproščene plačila DDV

na podlagi 2. točke 26. člena ZDDV, se štejejo: osnovna
zdravstvena dejavnost, specialistična ambulantna dejavnost,
specialistična bolnišnična dejavnost, zdravstvene storitve, ki
jih klinike in inštituti opravljajo na ambulantni ali bolnišnični
način, zdraviliška zdravstvena dejavnost (preventivno varstvo
ter specialistična ambulantna in bolnišnična rehabilitacija s
souporabo naravnih zdravilnih sredstev) ter promet s krvjo in
krvnimi pripravki ter z organi za presajanje.

51. člen
(socialno varstvene storitve)

Socialno varstvene storitve in promet blaga, ki je nepo-
sredno povezan s temi storitvami iz 3. točke 26. člena
ZDDV so dejavnosti, ki so namenjene preprečevanju social-
nih stisk in težav ter obsegajo aktivnosti in pomoč za samo-
pomoč posamezniku, družini in skupinam prebivalstva in
dejavnosti, ki so namenjene odpravljanju socialnih stisk in
težav posameznika, družin in skupin prebivalstva v skladu s
predpisi, ki ureja področje socialnega varstva.

52. člen
(storitve vzgoje in izobraževanja)

Storitve v skladu s 4. točko 26. člena ZDDV so: stori-
tve, ki se v okviru predpisanih programov izvajajo na področ-
ju predšolske vzgoje, storitve, ki so v okviru predpisanih
programov namenjene pridobitvi javnoveljavne izobrazbe in
se izvajajo na področju osnovnošolskega izobraževanja,
vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov in mlajših pol-
noletnih oseb s posebnimi potrebami, osnovnega glasbene-
ga izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraže-
vanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja,
srednjega splošnega izobraževanja, višjega strokovnega izo-
braževanja, visokošolskega in univerzitetnega izobraževa-
nja, vključno z izobraževanjem odraslih, ter vzgoje in izobra-
ževanja v domovih za učence in v dijaških domovih.

53. člen
(storitve, povezane s športom in športno vzgojo)

Storitve, povezane s športom in športno vzgojo v skla-
du s 5. točko 26. člena ZDDV so storitve, ki jih nudijo
nepridobitne organizacije posameznikom, kot npr. športne
zveze, Planinska zveza Slovenije ipd.

54. člen
(verske storitve)

(1) Storitve in promet blaga, ki ga opravljajo verske
skupnosti je oproščen plačila DDV, če se opravlja zaradi
zadovoljevanja verskih potreb pod pogojem, da se opravlja v
skladu s predpisi, ki se nanašajo na te skupnosti.

(2) Za zadovoljevanje verskih potreb iz prejšnjega od-
stavka se ne šteje opravljanje dejavnosti iz drugega odstav-
ka 13. člena ZDDV.

2. Druge oprostitve

55. člen
(zavarovalni posli)

(1) Zavarovalni in pozavarovalni posli iz 1. točke 27.
člena ZDDV so sklepanje in izvrševanje pogodb o premo-
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ženjskem in osebnem zavarovanju, pozavarovanju in soza-
varovanju.

(2) Storitve, ki jih opravljajo zavarovalniški posredniki in
agenti so posli posredovanja pri zavarovanju, s katerimi za-
varovalnica posreduje zavarovanje preko drugih gospodar-
skih družb in posameznikov.

56. člen
(promet nepremičnin)

Promet nepremičnin, oproščen plačila DDV v skladu z
2. točko 27. člena ZDDV je vsak promet nepremičnin, od
katerega se plačuje davek na promet nepremičnin v skladu z
zakonom, ki ureja obdavčevanje prometa nepremičnin.

57. člen
(dajanje v najem stanovanjskih hiš, stanovanj oziroma

stanovanjskih prostorov)
(1) Dajanje v najem stanovanjskih hiš, stanovanj oziro-

ma stanovanjskih prostorov je oproščeno plačila DDV na
podlagi 3. točke 27. člena ZDDV.

(2) Prejšnji odstavek se ne nanaša na dajanje v najem
teh objektov za:

1. bivanje, krajše od 60 dni;
2. turistične namene;
3. poslovne namene.

(3) Vse spremljajoče storitve in dobava blaga v zvezi z
objekti iz prvega odstavka tega člena, kot so npr. dobava
vode, električne energije, plina, energije za ogrevanje ogre-
vanje, odvoz smeti, so oproščene plačila DDV, če jih naje-
modajalec ali upravnik stavbe prefakturira najemnikom stavb.

(4) Če se pri odddajanju v najem določene storitve
posebej plačujejo (zaračunavajo), kot npr. oddajanje parkir-
nih mest v skupni garaži stavbe, so te storitve obdavčene,
če so vezane na oddajanje v najem prostorov za poslovne
oziroma turistične namene, oproščene pa, če so vezane na
dajanje v najem za stanovanjske namene.

58. člen
(finančne storitve)

(1) Za finančne storitve iz 4. točke 27. člena ZDDV se
med drugim ne šteje zbiranje, analiziranje in posredovanje
informacij o kreditni sposobnosti, ki ni vezano na odobrava-
nje in upravljanje kreditov, garancij in drugih oblik zavarovanj
za kredite.

(2) Garancija po 4. a točki 27. člena ZDDV pomeni
vsakovrstno garancijo za zavarovanje izpolnitve obveznosti.

3. Oprostitve DDV pri izvozu blaga in mednarodnem
prevozu

59. člen
(31. člen ZDDV)

(1) DDV se ne plačuje ob izvozu blaga ter od prevoznih
in drugih postranskih storitev, ki so neposredno povezane z
izvozom blaga.

(2) Da je opravljena izvozna dobava (izvoz), davčni za-
vezanec dokazuje z izvozno carinsko deklaracijo, ki se glasi
na njegovo ime ali na ime davčnega zavezanca, ki je za
njega posredoval pri izvozu, z overitvijo pristojnega carin-
skega organa, da je blago zapustilo carinsko območje Slo-
venije.

(3) Če gre za prevoz blaga, ki se izvaža v tujino, je v
skladu z 2. točko prvega odstavka 31. člena ZDDV tudi del
prevoza, opravljen v Sloveniji, oproščen plačila DDV.

(4) Če gre za prevoz carinskega blaga v smislu 4. člena
carinskega zakona, ki se uvaža, se po 2. točki prvega od-

stavka 31. člena ZDDV od stroškov prevoza od meje do
prvega namembnega kraja v Sloveniji DDV ne plačuje pose-
bej, vendar pa se stroški prevoza vštevajo v davčno osnovo
po 22. členu ZDDV.

(5) Oprostitev iz 2. točke prvega odstavka 31. člena
ZDDV se nanaša tudi na tranzit blaga zaradi njegovega uvo-
za ali izvoza ter tranzit carinskega blaga preko carinskega
območja.

60. člen
(kaj se ne šteje kot izvoz)

(1) Izvoz, ki je oproščen plačila DDV ne zajema:
1. začasnega izvoza blaga na oplemenitenje, razen če

carinski deklarant dokaže, da je začasno izvoženo blago
zaradi spremenjenih okoliščin ostalo izven carinskega ob-
močja;

2. blaga, ki je začasno izvoženo z ATA zvezkom, razen
če deklarant dokaže, da je zaradi spremenjenih okoliščin
začasno izvoženo blago ostalo izven carinskega območja;

3. izvoza blaga, ki je namenjeno, da bo ponovno uvo-
ženo v skladu s 167. členom carinskega zakona, razen če
carinski deklarant dokaže, da je zaradi spremenjenih oko-
liščin izvoženo blago ostalo izven carinskega območja;

4. iznosa domačega blaga iz carinskega območja z
namenom, da bo prepeljano do drugega kraja v Sloveniji
preko tujega carinskega območja v skladu s 126. členom
carinskega zakona.

4. Druge, posebne oprostitve DDV

61. člen
(32. člen ZDDV)

Če je carinsko blago, ki je oproščeno plačila DDV pri
uvozu v skladu z alineama (b) in (c) 2. točke prvega odstavka
32. člena ZDDV, po uvozu predmet prometa v smislu 4. do 6.
člena ZDDV, se od tega prometa obračunava in plačuje DDV.

IX. IZDAJANJE RAČUNOV

62. člen
(splošno)

(1) Davčni zavezanec mora za opravljen promet blaga
oziroma storitev izdati račun ali drug dokument, ki služi kot
račun (v nadaljnjem besedilu: račun). Račun mora izdati
najmanj v dveh izvodih, od katerih izvirnik zadrži kupec blaga
oziroma naročnik storitve, kopijo pa dobavitelj blaga oziro-
ma storitev.

(2) Kot račun za namene DDV se šteje vsak dokument,
ne glede na to, v kakšni obliki in pod katerim imenom je
izdan, če vsebuje vse predpisane podatke iz 34. oziroma
35. člena ZDDV.

(3) Kot račun v smislu zakona in tega pravilnika se šteje
tudi dokument, v katerem promet blaga in storitev zaračunava
prejemnik blaga ali storitev, če sta obe strani soglasni, da se
obračun opravi na ta način. Če izdajatelj računa ni hkrati tudi
dobavitelj blaga ali storitve, je soodgovoren za izdajanje računa.

63. člen
(podatki na računu)

(1) Davčni zavezanec, ki dobavi blago ali opravi storitev
drugemu davčnemu zavezancu, mora v skladu s 34. členom
ZDDV, na računu navesti najmanj naslednje podatke:

1. kraj in datum izdaje ter zaporedno številka računa;
2. firmo oziroma ime; svoj sedež (naslov) oziroma

stalno prebivališče ter svojo davčno številko;
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3. firmo oziroma ime; sedež (naslov) oziroma stalno
prebivališče prejemnika blaga oziroma storitev ter njegovo
davčno številko;

4. datum odpošiljanja blaga oziroma opravljanja sto-
ritev;

5. vrsto in količino dobavljenega blaga oziroma sto-
ritev; če se račun izstavi za oddajanje v najem, se mora na
računu posebej navesti blago oziroma nepremičnino, na
katerega se nanaša račun za najemnino;

6. ceno blaga oziroma storitve brez DDV, vrednost
blaga oziroma storitve brez DDV; stopnjo oziroma stopnji
DDV in znesek DDV po različnih stopnjah; če se račun
nanaša na več vrst blaga oziroma storitev, se lahko vrednosti
brez DDV, ki se nanašajo na blago oziroma storitve, ki so
obdavčene z enako stopnjo DDV seštejejo, od seštevka pa
se obračuna DDV po predpisani davčni stopnji;

7. vrednost blaga oziroma storitev z vključenim DDV.
(2) Davčni zavezanec, ki izdaja račune v skladu s 35.

členom ZDDV, mora na računu navesti najmanj naslednje
podatke:

1. kraj in datum izdaje ter zaporedno številko računa;
2. firmo oziroma ime; svoj sedež oziroma stalno

prebivališče ter svojo davčno številko;
3. prodajno ceno blaga oziroma storitve z vračuna-

nim DDV in prodajno vrednost blaga oziroma storitve z vra-
čunanim DDV in

4. znesek DDV, vračunan v prodajno vrednost bla-
ga oziroma storitve.

(3) Če davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka oprav-
lja promet blaga in storitev po različnih davčnih stopnjah,
izkaže prodajno vrednost z vračunanim DDV in ločeno zne-
sek vračunanega DDV po davčnih stopnjah.

(4) Obveznost izdajanja računov v skladu s 35. členom
ZDDV se ne nanaša na kmete, ki prodajo kmetijske pridelke
na tržnicah.

(5) Obveznost izdajanja računov v skladu s 35. členom
ZDDV se ne nanaša tudi na prodajo dnevnega in periodične-
ga tiska ter na prodajo na avtomatih, če se podatki o prodaji
zagotavljajo s popisom začetnih in končnih zalog blaga, ki
se opravlja najmanj vsakih 8 dni.

64. člen
(oproščen promet)

(1) Davčni zavezanec, ki opravlja oproščen promet bla-
ga ali storitev, mora v skladu z drugim odstavkom 34. člena
ZDDV na računu navesti, da davek ni obračunan, s skliceva-
njem na člen ZDDV, s katerim je ta oprostitev predpisana.

(2) Kadar se opravi promet blaga oziroma storitev, od
katerega se DDV obračuna le od dela tega prometa, mora
davčni zavezanec na računu izkazati davčno osnovo za obra-
čun DDV in znesek obračunanega DDV, za preostali del
prometa pa navesti določbo ZDDV, na podlagi katere je del
prometa oproščen DDV.

65. člen
(predplačila)

(1) Za prejeta predplačila oziroma plačila, ki so oprav-
ljena pred dobavo blaga ali storitve mora davčni zavezanec v
osmih dneh izdati račun v skladu s prvim odstavkom 34.
člena ZDDV. Prejeto predplačilo predstavlja bruto plačilo, iz
katerega se znesek DDV izračuna z uporabo preračunane
stopnje po tretjem odstavku 37. člena tega pravilnika.

(2) Ob dobavi blaga oziroma storitve mora davčni zave-
zanec v računu, v katerem obračuna celotno dobavo blaga
oziroma storitve, od obračunanega DDV po tem računu
odšteti DDV, obračunan od predplačil.

(3) Če davčni zavezanec za dobavljeno blago in storitev
prejme plačilo, v celoti ali delno od druge osebe in ne od
prejemnika blaga in storitve (plačilo od tretje osebe), mora
biti na računu izkazano skupno plačilo, vključno s plačilom
druge osebe, DDV pa mora biti obračunan na celoten zne-
sek plačila.

66. člen
(popravek računa)

(1) Davčni zavezanec lahko popravi napačno izkazan
DDV na računu za dobavljeno blago oziroma storitev, če
prejemnik blaga oziroma storitve po tem računu še ni uvelja-
vil pravice do odbitka vstopnega DDV. V tem primeru mora
izdajatelj računa pisno obvestiti prejemnika o popravku, mu
izstaviti nov račun s sklicevanjem na številko računa, ki je
storniran, popraviti davčne evidence in dokumente shraniti.

(2) Če je prejemnik računa iz prejšnjega odstavka pred
popravkom računa že odbil vstopni DDV v svojem davčnem
obračunu, se popravek izkazanega in obračunanega DDV
lahko opravi le pod pogoji iz desetega odstavka 21. člena
ZDDV.

67. člen
(računi oseb, ki niso zavezanci za DDV)

(1) V računih, ki jih izdajajo osebe iz prvega in drugega
odstavka 45. člena ZDDV in druge osebe, ki niso zavezanci
za DDV, se ne sme navesti DDV.

(2) Kmetje, ki imajo pravico do pavšalnega nadomesti-
la v skladu s 46. členom ZDDV, morajo na računu, poleg
imena in priimka, stalnega prebivališča in davčne številke,
navesti še številko in datum dovoljenja, ki je podlaga za
uveljavljanje pavšalnega nadomestila.

(3) Davčni zavezanci, ki jim je bil opravljen promet bla-
ga in storitev s strani kmetov, ki so imetniki dovoljenja za
pavšalno nadomestilo po 46. členu ZDDV, ravnajo po 96.
členu tega pravilnika in morajo na kmetovem računu oziro-
ma na drugem dokumentu, ki je podlaga za nakup, navesti
stopnjo in znesek pavšalnega nadomestila in napisati števil-
ko in datum dovoljenja, ki je podlaga za plačilo pavšalnega
nadomestila.

X. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE DDV

68. člen
(davčno obdobje)

(1) Davčno obdobje je časovno obdobje, za katero
davčni zavezanec obračunava in plačuje DDV.

(2) Davčno obdobje je obdobje od prvega do zadnjega
dneva v mesecu, od prvega do zadnjega dneva v trimesečju
oziroma od prvega do zadnjega dneva v šestmesečnem
obdobju.

69. člen
(obračunavanje DDV)

(1) Davčni zavezanec obračunava DDV od zneskov, ki
jih zaračuna za obdavčljiv promet blaga oziroma storitev v
davčnem obdobju (v nadaljnjem besedilu: zaračunani
zneski).

(2) Obdavčljivi promet blaga in storitev pomeni za kate-
rokoli davčno obdobje celotni znesek, na katerega se obra-
čunava in plačuje DDV za to obdobje, po stopnjah, določe-
nih v 24. in 25. členu ZDDV;

(3) Za zaračunane zneske za obdavčljiv promet blaga
oziroma storitev po prvem odstavku tega člena se štejejo:

1. zneski na izdanih računih;
2. zneski predplačil v skladu s četrtim odstavkom

19. člena ZDDV.
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(4) Za zaračunane zneske v smislu prejšnjega odstavka
se štejejo tudi:

1. vrednost opravljenega prometa blaga oziroma
storitev po 5., 6. in 9. členu ZDDV.

2. zneski na računih, ki jih izda davčni zavezanec s
sedežem v tujini v skladu s petim odstavkom 21. člena ZDDV.

(5) Če za promet blaga oziroma storitev v davčnem
obdobju niso izdani računi, se DDV obračuna, kot da so
izdani in se vključijo v obračun DDV. Naknadno izdani računi
za prej obračunan promet blaga oziroma storitev ne vplivajo
na obračun DDV, priložijo pa se k dokumentu, s katerim je
bila ugotovljena davčna obveznost.

(6) V obračun DDV se vključujejo tudi zneski računov,
izdanih v davčnem obdobju, po katerih še ni bil opravljen
promet blaga oziroma storitev. Naknadno opravljen promet
blaga oziroma storitev, za katerega so predhodno izdani
računi, ki so vključeni v obračun DDV, ne vpliva na obračun
DDV.

70. člen
(plačilo davka)

Obračunani DDV mora davčni zavezanec plačati do
zadnjega dne naslednjega meseca po poteku davčnega
obdobja.

71. člen
(zaračunavanje, plačevanje in zavarovanje plačila DDV pri

uvozu)
(1) Pri uvozu zaračunava DDV carinski organ, ki je v

skladu s carinskimi predpisi pristojen za obračunavanje uvoz-
nih dajatev.

(2) Oseba, ki mora plačati DDV pri uvozu blaga, mora
DDV plačati v roku, ki je s carinskimi predpisi določen za
plačilo carinskega dolga, sicer tečejo zamudne obresti v
skladu z veljavnimi predpisi.

(3) Če je carinski dolžnik v skladu s carinskimi predpisi
in odločbo carinskega organa dolžan samostojno obračuna-
vati in plačevati uvozne dajatve, mora samostojno obračuna-
vati in plačevati tudi DDV od uvoza blaga v skladu s pogoji in
roki, ki so določeni v odločbi carinskega organa.

(4) Če mora carinski dolžnik v skladu s carinskimi pred-
pisi plačati kompenzacijske obresti na znesek dolgovanega
carinskega dolga, se v osnovo za obračun kompenzacijskih
obresti vključi tudi DDV, plačljiv pri uvozu blaga.

(5) Če carinski organ v skladu s carinskimi predpisi
zahteva položitev instrumenta zavarovanja za plačilo carin-
skega dolga ali bi ga lahko zahteval, če bi ne bila za zadevno
blago predpisana carinska stopnja »prosto«, mora položeni
instrument zavarovati tudi plačilo DDV.

72. člen
(naknadni popravki davčne obveznosti pri uvozu blaga)

Če carinski organ izve oziroma ugotovi, da je bil DDV
ob uvozu obračunan v nižjem ali višjem znesku, kot je zakon-
sko dolgovan znesek DDV, ravna v skladu s 154. oziroma
158. členom carinskega zakona, ko odloča o naknadnem
obračunu oziroma vračilu ali odpustu preveč plačanega ozi-
roma obračunanega DDV.

73. člen
(predpisi, ki se upoštevajo pri zaračunavanju DDV pri uvozu

blaga)
(1) DDV pri uvozu se zaračunava v skladu s predpisi, ki

veljajo na dan nastanka obveznosti za obračun DDV.
(2) Če ni mogoče natančno določiti, kdaj je nastala

obveznost za obračun DDV, se pri določitvi višine DDV upo-
števajo predpisi, ki veljajo na dan ugotovitve nastanka ob-
veznosti za obračun DDV.

XI. ODBITEK VSTOPNEGA DDV

74. člen
(splošno)

Vstopni DDV je znesek DDV, ki je v skladu s prvim
odstavkom 34. člena ZDDV posebej izkazan na računih za
dobave blaga in storitev, ki so jih davčnemu zavezancu
opravili drugi davčni zavezanci.

75. člen
(vstopni DDV, zaračunan pri uvozu)

Za vstopni DDV se šteje tudi znesek DDV, ki ga je
zaračunal carinski organ pri uvozu v skladu s tretjim odstav-
kom 39. člena ZDDV.

76. člen
(vstopni DDV, plačan za opravljen promet s strani drugih

oseb)
Za vstopni DDV se šteje tudi znesek DDV, ki ga je

davčni zavezanec kot prejemnik storitev plačal v skladu z
drugim stavkom 2. točke in s 3. točko 12. člena ZDDV.

77. člen
(1. točka 6. člena ZDDV)

Za vstopni DDV se prizna tudi znesek DDV, ki ga je
davčni zavezanec obračunal po 1. točki 6. člena ZDDV od
davčne osnove po šestem odstavku 21. člena ZDDV.

78. člen
(davčni zavezanci, ki imajo pravico do odbitka vstopnega

DDV)
(1) Pravico do odbitka vstopnega DDV imajo davčni

zavezanci, ki opravljajo obdavčljiv promet blaga in storitev in
promet, za katerega je z ZDDV priznana pravica do odbitka
vstopnega DDV.

(2) Pravica do odbitka vstopnega DDV se davčnim za-
vezancem iz prejšnjega odstavka prizna, če so izpolnjeni
naslednji pogoji:

1. da računi za prejeto blago ali opravljene storitve
vsebujejo vse podatke, predpisane v prvem odstavku 34.
člena ZDDV;

2. da je blago ali storitev prejeta od drugega zave-
zanca za DDV;

3. da za prejeto blago ali storitve ni izključena pravi-
ca do odbitka vstopnega DDV v skladu s 40. členom ZDDV;

4. da je prejeto blago oziroma storitev namenjena
opravljanju dejavnosti davčnega zavezanca.

(3) Če je blago ali, če je storitev prejeta v enem, račun
pa v drugem davčnem obdobju, se odbitek vstopnega DDV
opravi v tistem davčnem obdobju, ko sta izpolnjena oba
pogoja.

(4) Pravica do odbitka vstopnega DDV za uvoženo bla-
go se prizna, če davčni zavezanec iz prvega odstavka tega
člena razpolaga s carinsko deklaracijo za sprostitev blaga v
prosti promet ali začetek postopka začasnega uvoza blaga z
delno oprostitvijo plačila carine oziroma z odločbo carinske-
ga organa, na kateri je obračunan DDV.

79. člen
(davčni zavezanec, ki nima pravice do odbitka vstopnega

DDV)
(1) Kdor opravlja dejavnost, pa ni zavezanec za DDV,

nima pravice do odbitka vstopnega DDV.
(2) Pravice do odbitka vstopnega DDV tudi nima davčni

zavezanec, ki opravlja promet blaga in storitev, za katerega
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je predpisana oprostitev plačila DDV, razen v primerih, dolo-
čenih z ZDDV.

80. člen
(opravljanje obdavčljivega in oproščenega prometa)
(1) Davčni zavezanec, ki opravlja deloma oproščen de-

loma pa obdavčljiv promet blaga in storitev, ima pravico do
odbitka vstopnega DDV le v delu, ki se nanaša na obdavčljiv
promet. V tem primeru mora v knjigovodstvu ali izvenknjigo-
vodski evidenci zagotoviti podatke o vstopnem DDV in zne-
sku vstopnega DDV, za katerega se prizna pravica do odbit-
ka. Če davčni zavezanec ne more zagotoviti podatkov o
vstopnem DDV, ki se nanaša na obdavčljiv oziroma opro-
ščen promet, določi pripadajoče zneske z odbitnim dele-
žem v skladu z 41. členom ZDDV.

(2) Razdelitev vstopnega DDV na del, ki se lahko odbi-
je in na del, ki se ne more odbiti, mora davčni zavezanec
opraviti pred predložitvijo obračuna DDV.

81. člen
(odbitek vstopnega DDV pri predplačilu)

(1) Za dana predplačila se vstopni DDV lahko odbije v
davčnem obdobju, v katerem je predplačilo plačano, če je
za predplačilo prejemnik izdal, plačnik pa prejel račun v
skladu s prvim odstavkom 34. člena ZDDV, ne glede na to,
da blago ni dobavljeno, storitev pa ne opravljena.

(2) Če po danem predplačilu ne pride v celoti ali delo-
ma do dobave blaga ali storitve, se v celoti ali deloma izgubi
pravica do odbitka vstopnega DDV, račun z obračunanim
DDV pa je treba popraviti. Ta določba velja ne glede na to,
ali je bilo opravljeno vračilo predplačila ali ne.

82. člen
(odbitek vstopnega DDV pri storitvah, ki jih davčni

zavezanec s sedežem v tujini opravi davčnemu zavezancu s
sedežem v Sloveniji)

(1) Davčni zavezanec, ki na podlagi tretjega odstavka
17. člena ZDDV obračuna DDV, ima pravico ta davek odbiti
kot vstopni DDV, če:

1. so izpolnjeni pogoji iz 40. člena ZDDV;
2. račun izda davčni zavezanec, ki ima sedež izven

Slovenije;
3. je DDV plačan.

83. člen
(odbitek vstopnega DDV pri začetku opravljanja obdavčljive

dejavnosti)
(1) Oseba iz prvega odstavka 43. člena ZDDV predloži

davčnemu organu zahtevek za odbitek vstopnega DDV od
blaga, ki ga ima na zalogi. V zahtevku mora ločeno izkazati
blago, od katerega je bil plačan DDV ob nabavi ali ob uvozu
in rabljeno blago. Odbitek se izračuna tako, da:

– se zaloge ovrednotijo po knjigovodski vrednosti (z
vključenim DDV) ali tržni vrednosti, po nižji od obeh;

– se od vrednosti zalog blaga odšteje vrednost ka-
teregakoli blaga, za katerega še ni bil prejet račun oziroma
bo račun prejet po registraciji za davčnega zavezanca;

– je znesek odbitka enak znesku DDV, ki bi bil
obračunan, če bi bilo blago dobavljeno dan pred dnevom
registracije, za plačilo, ki vsebuje DDV.

(2) Z zalogami blaga iz prejšnjega odstavka niso mišlje-
ni: oprema za opravljanje dejavnosti in nepremičnine.

84. člen
(popravek odbitka vstopnega DDV)

(1) Če se davčna osnova (plačilo) naknadno spremeni
zaradi različnih vrst popustov ali nemožnosti poplačila v smi-

slu drugega odstavka 34. člena tega pravilnika, lahko davč-
ni zavezanec, ki je dobavil blago ali opravil storitev, popravi
(zmanjša) znesek DDV šele potem, ko davčni zavezanec,
kateremu je bilo dobavljeno blago ali mu je bila opravljena
storitev, popravi (zmanjša) odbitek vstopnega DDV in o tem
pisno obvesti dobavitelja.

(2) Če je DDV zaračunan pri uvozu, odbit kot vstopni
DDV, naknadno pa je spremenjen na podlagi odločbe carin-
skega organa, mora davčni zavezanec za pripadajoči zne-
sek popraviti odbitek vstopnega DDV.

(3) Popravki se morajo opraviti v davčnem obdobju, v
katerem je pisno obvestilo oziroma je spremenjena davčna
osnova.

(4) Če je na podlagi odločbe carinskega organa treba
popraviti odbitek vstopnega DDV, se ta popravek izvrši pri
obračunu DDV za davčno obdobje, v katerem je odločba
carinskega organa postala izvršljiva.

85. člen
(sprememba pogojev, merodajnih za obdavčevanje)
(1) S spremembo pogojev, merodajnih za obdavčeva-

nje v skladu z drugim odstavkom 42. člena ZDDV, je mišlje-
na sprememba pogojev, ki so bili merodajni za odbitek
vstopnega DDV na začetku uporabe opreme oziroma nepre-
mičnine, naknadna sprememba teh pogojev pa privede do
večjega ali manjšega odbitka vstopnega DDV z ozirom na
začetno stanje.

(2) Če znotraj obdobja 5 let od koledarskega leta pri-
četka uporabe opreme davčni zavezanec preide iz obdavč-
ljive na oproščeno dejavnost in obratno (sprememba pogo-
jev, na podlagi katerih je imel ali ni imel pravice do odbitka
vstopnega DDV za to opremo), se za obdobje po spremembi
popravi vstopni DDV. Pri nepremičninah se namesto obdob-
ja 5 let upošteva obdobje 20 let.

(3) Za pričetek uporabe po prejšnjem odstavku se šte-
je davčno obdobje, v katerem je opravljen (oziroma ni oprav-
ljen) odbitek vstopnega DDV.

(4) Čas uporabe se izkazuje v davčnih obdobjih. V čas
uporabe se všteva tudi vsako začeto davčno obdobje
uporabe.

(5) Za opremo po prvem odstavku tega člena se šteje
oprema, ki se po računovodskih predpisih uvršča med
opredmetena osnovna sredstva.

(6) Pri popravku vstopnega DDV se izhaja iz skupnega
zneska vstopnega DDV, ki se nanaša na nabavljeno ali pro-
izvedeno opremo. Vstopni DDV se popravi za obdobje od
spremembe pogojev do poteka obdobja iz drugega odstav-
ka tega člena.

(7) Če se naknadno popravi vstopni DDV, ki se v ob-
dobju nabave ni mogel odbiti, je dovoljen odbitek samo tistih
zneskov vstopnega DDV, ki izpolnjujejo pogoje iz 40. člena
ZDDV. Popravek vstopnega DDV, ki se ni mogel odbiti, ker
ne obstaja račun iz 34. člena ZDDV ali carinska dokumenta-
cija, ni dovoljen.

86. člen
(posebnosti pri spremembi pogojev)

(1) Če določena oprema oziroma nepremičnina posta-
ne neuporabna (uničena) pred iztekom obdobja za popra-
vek vstopnega DDV, se s trenutkom, ko postane neuporab-
na (uničena), zaključi tudi obdobje popravka vstopnega DDV.

(2) Če naknadno vlaganje v opremo bistveno ne spre-
meni časa uporabe opreme, se popravek vstopnega DDV za
to vlaganje opravi v obdobju popravka vstopnega DDV za
zadevno opremo.
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(3) Če naknadno vlaganje v opremo bistveno spremeni
čas uporabe ali predstavlja posebno celoto, kot npr. dogra-
ditev že obstoječe zgradbe, se za to vlaganje določi novo
(posebno) obdobje popravka vstopnega DDV.

87. člen
(ugotavljanje zneska popravka po drugem odstavku 42.

člena ZDDV)
Znesek popravka vstopnega DDV se določi na nasled-

nji način:

XIII. POSEBNI POSTOPKI OBDAVČITVE

91. člen
(definicija prometa po 45. členu ZDDV)

Vrednost opravljenega prometa iz prvega odstavka 45.
člena ZDDV pomeni za katerokoli davčno obdobje znesek,
od katerega bi se obračunaval in plačeval DDV za to obdob-
je, če oproščen promet ne bi bil oproščen plačila DDV.

92. člen
(prehod iz rednega v posebni postopek obdavčitve)
(1) Pri prehodu iz rednega postopka obdavčitve na ob-

davčitev po prvem in drugem odstavku 45. člena ZDDV in
obratno, je za davčno obveznost ter odbitek vstopnega DDV
merodajen način obdavčitve v 12 mesečnem obdobju, v
katerem je dobava opravljena oziroma prejeta.

(2) Če je oseba iz prvega in drugega odstavka 45. člena
ZDDV pred prehodom na redni postopek obdavčitve prejela
predplačila se dobave, za katere so bila pred prehodom na
splošni postopek obdavčitve prejeta predplačila, v celoti ob-
davčijo v davčnem obdobju, v katerem so opravljene.

(3) Pri prehodu iz splošnega postopka obdavčitve na
način iz prvega in drugega odstavke 45. člena ZDDV se
dobave, ki so bile opravljene pred prehodom, ne obdavčijo
po prehodu.

93. člen
(pavšalno nadomestilo)

(1) Oseba iz prvega odstavka 46. člena ZDDV lahko
uveljavi pravico do pavšalnega nadomestila le za dobavo
kmetijskih in gozdarskih pridelkov ter kmetijskih in gozdar-
skih storitev, ki so rezultat dejavnosti gospodinjstva, katere-
ga predstavnik je.

(2) Pavšalno nadomestilo je mogoče uveljaviti le za do-
bavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov ter kmetijskih in
gozdarskih storitev, ki so navedene v prilogi A, ki je sestavni
del tega pravilnika.

(3) Šteje se, da so kmetijski in gozdarski pridelki ter
kmetijske in gozdarske storitve iz prejšnjega odstavka rezul-
tat dejavnosti gospodinjstva, kadar so izpolnjeni naslednji
pogoji:

– za kmetijske pridelke iz skupine 1, kadar imajo člani
gospodinjstva v uporabi vsaj 1 hektar njive, travnika ali pašnika;

– za kmetijske pridelke iz skupine 2, kadar imajo člani
gospodinjstva v uporabi vsaj 1 hektar njive, vrta ali travnika;

– za kmetijske pridelke iz skupine 3, kadar imajo člani
gospodinjstva v uporabi vsaj 0,3 hektara hmeljišča;

– za kmetijske pridelke iz skupine 4, kadar imajo člani
gospodinjstva v uporabi vsaj 0,3 hektara sadovnjaka;

– za kmetijske pridelke iz skupine 5, kadar imajo člani
gospodinjstva v uporabi vsaj 0,3 hektara vinograda;

– za gozdarske pridelke iz skupine 6, kadar imajo člani
gospodinjstva v uporabi vsaj 1 hektar gozda;

čas uporabe opreme pred spremembo pogojev, merodajnih za odbitek vstopnega DDV
vstopni DDV – (minus) vstopni DDV × (krat)

obdobje popravka vstopnega DDV

88. člen
(popravek vstopnega DDV pri spremembi obdavčevanja)

(1) Če davčni zavezanec, ki je bil redno obdavčen, prei-
de na obdavčevanje v skladu s 45. členom ZDDV, mora za
opremo in nepremičnine opraviti popravek vstopnega DDV,
če se za njih ni končalo obdobje popravkov vstopnega DDV.

(2) Če davčni zavezanec iz 45. člena ZDDV preide na
redno obdavčevanje, to ne predstavlja spremembe pogojev,
merodajnih za odbitek vstopnega DDV v smislu drugega
odstavka 42. člena ZDDV in nima pravice do naknadnega
odbitka vstopnega DDV, razen v primerih iz 43. člena ZDDV.

XII. OBRAČUN DDV

89. člen
(splošno)

(1) Davčni zavezanec mora za davčno obdobje sam
ugotoviti davčno obveznost na obrazcu Obračun DDV in ga
predložiti davčnemu organu. Obračun DDV lahko davčni
zavezanec predloži tudi na magnetnih medijih v skladu z
navodili davčnega organa.

(2) Vsebina obrazca Obračun DDV je sestavni del tega
pravilnika.

90. člen
(podatki v obračunu)

V obračun DDV se vpisujejo naslednji podatki:
1. V zaporedno številko 1 se vpiše seštevek zneskov iz

stolpcev 11, 13, 15 in 17 knjige izdanih računov;
2. V zaporedno številko 2 se vpiše znesek iz stolpca 9

knjige izdanih računov;
3. V zaporedno številko 3 se vpiše znesek iz stolpca

10 knjige izdanih računov;
4. V zaporedno številko 4 se vpiše znesek iz stolpca 8

knjige izdanih računov;
5. V zaporedno številko 5 se vpiše znesek iz stolpca 8

knjige prejetih računov;
6.  V zaporedni številki 6 in 7 se vpišeta zneska iz

stolpcev 12 in 14 knjige izdanih računov;
7. V zaporedni številki 8 in 9 se vpišeta zneska iz

stolpcev 16 in 18 knjige izdanih računov;
8. V zaporedno številko 10 se vpiše znesek DDV, ki ga

davčni zavezanec plača po drugem stavku 2. točke in 3.
točki 12. člena ZDDV;

9. V zaporedni številki 12 in 13 se vpišeta zneska iz
stolpcev 11 in 12 knjige prejetih računov;

10. V zaporedno številko 14 se vpiše znesek iz stolpca
13 knjige prejetih računov;

11. V zaporedno številko 15 se vpiše znesek iz stolpca
18 knjige prejetih računov;

12.  V zaporedno številko 16 se vpiše seštevek zne-
skov iz stolpcev 15 in 16 knjige prejetih računov.
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– za kmetijske storitve iz skupin 7, 8, 9 in 10, kadar
imajo člani gospodinjstva v uporabi vsaj 2 hektara kmetijskih
zemljišč in gozda, od katerih mora biti vsaj 1 hektar kmetij-
skih zemljišč.

(4) Kot površina zemljišč v uporabi se upošteva površi-
na zemljišč v lasti, povečana za površino zemljišč, vzetih v
zakup in zmanjšana za površino zemljišč, danih v zakup,
evidentiranih v zemljiškem katastru.

(5) Kot površina zemljišč v uporabi gospodinjstva se
upošteva podatek iz zemljiškega katastra o površini zemljišč
po katastrskih kulturah, ki se upošteva pri odmeri davka od
katastrskega dohodka članom posameznega gospodinjstva
v letu, v katerem se vlaga zahtevek za pridobitev dovoljenja
za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila.

(6) Kot gospodinjstvo se šteje skupnost oseb, ki sku-
paj porabljajo dohodke za osnovne življenjske potrebe in
imajo prebivališče na istem naslovu.

94. člen
(način pridobitve dovoljenja)

(1) Vlogo za pridobitev dovoljenja za uveljavljanje pav-
šalnega nadomestila lahko vloži le en član gospodinjstva kot
njegov predstavnik.

(2) Vlogi se v primeru, ko je vložnik imel dovoljenje za
uveljavitev pravice do pavšalnega nadomestila že v predhod-
nem letu in želi dovoljenje podaljšati, priloži tudi obračun
prometa, za katerega je vložnik uveljavljal pravico do pavšal-
nega nadomestila v preteklem letu ter obračun prejetega
pavšalnega nadomestila na podlagi izdanih računov.

95. člen
(izdaja dovoljenja)

(1) Če davčni organ ugotovi, da vložnik poleg splošnih
pogojev iz 46. člena ZDDV izpolnjuje tudi katerega od pogojev
iz tretjega odstavka 95. člena tega pravilnika, izda vlagatelju
dovoljenje, na podlagi katerega pridobi pravico do pavšalnega
nadomestila za posamezne skupine kmetijskih in gozdarskih
pridelkov ter kmetijskih in gozdarskih storitev iz priloge A.

(3) Davčni organ v okviru splošnega davčnega registra
vodi poseben seznam upravičencev do pavšalnega nado-
mestila.

96. člen
(postopek uveljavljanja pravice do pavšalnega nadomestila)

(1) Dovoljenje iz prejšnjega člena se glasi na ime vlož-
nika in je veljavno za obdobje 12 mesecev.

(2) Pravico do pavšalnega nadomestila lahko uveljavi le
oseba, ki je zavedena v seznamu upravičencev in na ime
katere se glasi dovoljenje za uveljavljanje pravice do pavšal-
nega nadomestila.

(3) Imetniki dovoljenja iz prejšnjega člena imajo ob do-
bavi blaga in storitev iz priloge A, od kupcev, ki so zavezanci
za DDV, pravico zahtevati pavšalno nadomestilo v obliki
dodatka na prodajno ceno le za tiste pridelke in storitve, za
katere jim je davčni organ v dovoljenju priznal pravico do
pavšalnega nadomestila.

(4) Ob vsaki dobavi blaga ali storitve kupcu, zavezancu
za DDV, morajo imetniki dovoljenja, če želijo uveljaviti pravi-
co do pavšalnega nadomestila, predložiti kopijo dovoljenja,
ki ga mora kupec hraniti skupaj z računom.

(5) V primeru, da imetnik dovoljenja v obdobju, za kate-
rega velja dovoljenje za uveljavitev pravice do pavšalnega
nadomestila, večkrat dobavi pridelke in storitve iz priloge A
istemu kupcu, zadostuje enkratna predložitev dovoljenja le
ob prvi dobavi.

(6) Brez kopije dovoljenja kupec, zavezanec za DDV,
nima pravice do odbitka pavšalnega nadomestila kot vstop-
nega DDV.

(7) Izdane račune mora imetnik dovoljenja hraniti v skla-
du s predpisom, ki ureja davčni postopek ter jih dati na
vpogled na zahtevo davčnega organa.

XIV. VRAČILO DAVKA

1. Vračilo DDV davčnim zavezancem, ki nimajo
sedeža v Sloveniji

97. člen
(splošno)

(1) Davčni zavezanec, ki ima pravico do vračila vstop-
nega DDV na podlagi 54. člena ZDDV, predloži zahtevek za
vračilo DDV pri pristojnem davčnemu organu.

(2) Pristojni davčni organ odloči o vračilu DDV na pod-
lagi izpolnjenega zahtevka za vračilo DDV.

(3) Zahtevek za vračilo DDV je sestavni del tega pravil-
nika.

98. člen
(zahtevek za vračilo)

(1) Zahtevek se predloži pristojnemu davčnemu orga-
nu v roku 30 dni po poteku meseca, v katerem je bil DDV
obračunan.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko davčni zaveza-
nec predloži zahtevek pristojnemu davčnemu organu za ko-
ledarsko leto, v katerem je bil DDV obračunan. Če davčni
zavezanec predloži zahtevek za koledarsko leto, se zahte-
vek predloži najkasneje v roku 6 mesecev po poteku kole-
darskega leta za preteklo leto, v katerem je bil DDV obraču-
nan; naknadno predloženi zahtevki se ne priznajo.

(3) Vlagatelj zahtevka mora izpolnjenemu zahtevku
priložiti:

– račune ter ustrezne uvozne dokumente v izvirniku;
– potrdilo, izdano s strani tujega davčnega organa,

iz katerega izhaja, da je zavezanec za DDV v tuji državi
(potrdilo ne sme biti starejše od enega leta).

(4) Vlagatelj zahtevka mora na zahtevku potrditi:
– da v Sloveniji v obdobju, na katerega se zahtevek

nanaša, ni opravljal nobene obdavčljive dejavnosti, razen
storitev pri uvozu blaga v povezavi z 2. točko drugega od-
stavka 22. člena ZDDV; storitev pri izvozu v skladu z 31.
členom ter uvozu v skladu z 32. členom ZDDV ter storitve,
od katerih mora biti DDV plačan s strani osebe, kateri je bila
storitev opravljena;

– da so dani podatki resnični ter,
– da bo povrnil katerikoli po pomoti pridobljeni zne-

sek DDV.

99. člen
(omejitve vračil)

(1) Če se zahtevek nanaša na obdobje 1 meseca, zah-
tevano vračilo ne sme biti manjše od 2.000 tolarjev.

(2) Če se zahtevek nanaša na obdobje koledarskega
leta, zahtevano vračilo ne sme biti manjše od 50.000 tolarjev.

100. člen
(roki vračil)

(1) Davčni organ mora vsak predložen račun ter uvoz-
ne dokumente ožigosati in jih vrniti vlagatelju zahtevka v roku
30 dni od njihovega prejema.

(2) Davčni organ mora o zahtevku odločiti v enem me-
secu od vložitve zahtevka.

(3) Če davčni organ odobri vračilo DDV, mora biti vrači-
lo izvršeno v roku iz prejšnjega odstavka, in sicer na račun
vlagatelja v Sloveniji ali pa na njegove stroške v tujino.



Uradni list Republike Slovenije Št. 4 / 22. 1. 1999 / Stran 221

(4) Davčni organ lahko izvrši vračilo tudi davčnemu za-
stopniku vlagatelja zahtevka, če davčni zastopnik predloži
davčnemu organu njegovo pooblastilo.

(5) Vračilo DDV se prizna davčnim zavezancem samo
ob pogoju reciprocitete.

2. Vračilo DDV v potniškem prometu

101. člen
(pogoji za vračilo DDV)

(1) Kupec, ki v Sloveniji nima stalnega niti začasnega
bivališča in iznese blago, kupljeno v Sloveniji, ima pravico
zahtevati vračilo DDV za izneseno blago.

(2) Pri vračilu DDV iz prejšnjega odstavka, morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoji:

1. da je vrednost kupljenega blaga na enem računu
oziroma več računih pri istem prodajalcu večja od 15.000
tolarjev;

2. da je davčni zavezanec – prodajalec za prodano
blago izdal izpolnjen obrazec DDV-VP;

3. da je kupec iznesel blago iz Slovenije. Kot iznos
blaga se šteje tudi pošiljanje blaga po pošti ali na drug
primeren način pod pogojem, da kupljeno blago zapusti
carinsko območje Slovenije;

4. da je kupljeno blago dano na vpogled carinske-
mu organu, ki po pregledu overi obrazec DDV-VP in vpiše
datum iznosa blaga iz Slovenije.

(3) Pravica do vračila DDV v skladu s tem členom se ne
nanaša na mineralna olja, alkohol, alkoholne pijače in to-
bačne izdelke.

(4) Vsebina obrazca DDV-VP je sestavni del tega
pravilnika.

102. člen
(obveznosti prodajalca)

(1) Prodajalec izda obrazec DDV-VP na zahtevo kupca.
Obrazec DDV-VP se izpolni v treh izvodih, od katerih izvirnik
in eno kopijo zadrži kupec, drugo kopijo pa prodajalec hrani
v svoji dokumentaciji.

(2) Prodajalec v obrazcu DDV-VP izkaže celotno plača-
ni znesek, znesek plačila brez DDV, stopnjo DDV, znesek
DDV in skupni znesek DDV, ki se vrača kupcu.

(3) Prodajalec mora voditi posebno evidenco o izdelkih,
ki jih proda kupcu iz 55. člena ZDDV na obrazcu DDV-VE.

(4) Vsebina obrazca DDV-VE je sestavni del tega pra-
vilnika.

103. člen
(način vračila)

Kupcu se plačani DDV vrne, če v roku 6 mesecev od
dneva izdaje obrazca DDV-VP dostavi od carinskega organa
overjeni izvirnik obrazca DDV-VP prodajalcu, od katerega je
kupil blago. Overjeni izvirnik obrazca DDV-VP predstavlja
zahtevek za vračilo DDV.

104. člen
(carinski nadzor)

(1) Carinski organ mora pred overitvijo izpolnjenega
obrazca DDV-VP ugotoviti:

1. da so podatki iz potne listine enaki podatkom iz
obrazca DDV-VP,

2. da je blago, dano na vpogled, istovetno blagu,
navedenem v obrazcu DDV-VP,

3. da je znesek v obrazcu DDV-VP večji od 15.000
tolarjev,

4. da kupljeno blago ni bilo uporabljeno v Sloveniji,
5. da je obrazec DDV-VP overil in podpisal pro-

dajalec.

(2) Carinski organ overi izvirnik obrazca DDV-VP s pod-
pisom in žigom ter vnese datum iznosa blaga iz carinskega
območja Slovenije in ga vrne kupcu, en izvod obrazca pa
zadrži za svojo evidenco.

105. člen
(poplačilo DDV s strani davčnega organa)

(1) Na podlagi overjenega izvirnika obrazca DDV-VP
pridobi davčni zavezanec pravico do poplačila DDV, ki ga je
vrnil kupcu.

(2) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka predloži
zahtevek za poplačilo vrnjenega DDV pri pristojnemu davč-
nemu organu.

(3) Davčni organ odloči o poplačilu DDV na podlagi
podatkov iz evidence iz 102. člena tega pravilnika in overje-
nih izvirnikih obrazca DDV-VP.

(4) Zahtevek se lahko vloži po poteku 30 dni po poteku
meseca, v katerem je bil DDV vrnjen kupcu.

XV. KNJIGOVODSTVO DAVČNEGA ZAVEZANCA IN
HRAMBA DOKUMENTACIJE

106. člen
(splošno)

(1) Davčni zavezanec je dolžan v svojem knjigovodstvu
zagotoviti vse podatke potrebne za pravilno in pravočasno
obračunavanje in plačevanje DDV.

(2) Podlaga za knjigovodsko evidentiranje davčno po-
membnih dogodkov, sprememb in dejstev so ustrezni doku-
menti, kot so: izdani in prejeti računi, dokumenti o uvozu in
izvozu, dokumenti o plačilih in izplačilih kot tudi vsi drugi
dokumenti, ki so pomembni za obračun in plačilo DDV ter
odbitek vstopnega DDV.

(3) Knjigovodstvo davčnega zavezanca in knjige izda-
nih in prejetih računov se morajo voditi v skladu s predpisi o
računovodstvu ter drugimi predpisi, ki urejajo vodenje knjig
davčnega zavezanca.

107. člen
(zagotavljanje podatkov)

(1) Davčni zavezanec mora zaradi zagotovitve predpi-
sanih podatkov voditi knjigo izdanih računov (obrazec I-RAČ)
ter knjigo prejetih računov (obrazec P-RAČ).

(2) Če davčni zavezanec v okviru knjige prejetih in knji-
ge izdanih računov ne more zagotoviti vseh potrebnih podat-
kov za izpolnjevanje obračuna DDV, lahko spremlja podatke
tudi v ločenih knjigah.

(3) Oblika in vsebina obrazca I-RAČ in obrazca P-RAČ
sta sestavni del tega pravilnika.

(4) Če davčni zavezanec v svojem knjigovodstvu zago-
tavlja vse podatke, ki so potrebni za ugotavljanje davčne
osnove oziroma DDV, kakor tudi vstopnega DDV, ni dolžan
posebej voditi knjig, ki so predpisane s tem pravilnikom in o
tem obvesti pristojni davčni organ.

(5) Knjige se lahko prilagajajo avtomatski obdelavi po-
datkov, vendar se morajo zagotoviti najmanj predpisani po-
datki, pri čemer mora davčni zavezanec omogočiti izpis
vseh podatkov, ki so sicer predpisani s knjigo izdanih raču-
nov in knjigo prejetih računov.

108. člen
(knjiga izdanih računov)

(1) V knjigo izdanih računov (I-RAČ) se vpisujejo podat-
ki, kot sledi:

1. V stolpec 1 se vpiše zaporedna številka knjižbe;
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2. V stolpec 2 se vpiše datum knjiženja;
3. V stolpca 3 in 4 se vpišejo podatki o knjigovodski

listini, in sicer v stolpec 3 številka, v stolpec 4 datum;
4. V stolpec 5 in 6 se vpišejo podatki o kupcu, in

sicer v stolpec 5 ime in sedež oziroma stalno prebivališče, v
stolpec 6 davčno številko; ne vpisuje se davčnih številk tujih
kupcev in končnih potrošnikov;

5. V stolpec 7 se vpiše vrednost računa z vračuna-
nim DDV; ta znesek se nato razčlenjuje v stolpcih 9 do 18;

6. V stolpec 8 se vpisuje vrednost neobdavčenega
prometa, kot npr. prenos podjetja;

7. V stolpec 9 in 10 se vpisuje vrednost oproščene-
ga prometa, in sicer v stolpec 9 vrednost iz naslova izvoza in
v stolpec 10 vrednost drugega oproščenega prometa;

8. V stolpcih 11 do 14 se vpisuje obdavčljiv pro-
met, opravljen davčnim zavezancem, in sicer v stolpca 11 in
12 davčno osnovo in znesek DDV po stopnji 8%, v stolpca
13 in 14 davčno osnovo in znesek DDV po stopnji 19%
DDV;

9. V stolpcih 15 do 18 se vpisuje obdavčljiv pro-
met, opravljen drugim osebam (končnim potrošnikom), in
sicer v stolpca 15 in 16 davčno osnovo in znesek DDV po
stopnji 8% v stolpca 17 in 18 davčno osnovo in znesek DDV
po stopnji 19% DDV.

(2) V knjigo izdanih računov se vpisuje tudi podatki o
dnevnem iztržku, za katerega so izstavljeni računi po 35.
členu ZDDV in je registriran z registrsko blagajno, in sicer
takole:

1. V stolpca 3 in 4 se vpišejo podatki o knjigovodski
listini, v kateri je obračun dnevnega iztržka, in sicer v stolpec
3 številka, v stolpec 4 datum;

2. V stolpec 5 se vpiše “iztržek po blagajni”;
3. V stolpec 7 se vpiše znesek skupnega dnevnega

prometa z vračunanim DDV;
4. V stolpec 15 se vpiše osnova za obračun DDV

po stopnji 8%, ki se, če ni na razpolago dejanskih podatkov,
izračuna tako, da se od skupnega prometa z vračunanim
DDV po stopnji 8% odšteje vračunani DDV, ki se izračuna z
uporabo preračunane davčne stopnje iz 37. člena tega pra-
vilnika;

5. V stolpec 16 se vpiše obračunani DDV po stopnji
8%, ki se, če ni na razpolago dejanskih podatkov, izračuna
tako, da se na skupni promet z vračunanim DDV po stopnji
8% uporabi preračunana davčna stopnja iz 37. člena tega
pravilnika;

6. V stolpec 17 se vpiše osnova za obračun DDV
po stopnji 19%, ki se, če ni na razpolago dejanskih podat-
kov, izračuna tako, da se od skupnega prometa z vračuna-
nim DDV po stopnji 19% odšteje vračunani DDV, ki se
izračuna z uporabo preračunane davčne stopnje iz 37. čle-
na tega pravilnika;

7. V stolpec 18 se vpiše obračunani DDV po stopnji
19%, ki se, če ni na razpolago dejanskih podatkov, izračuna
tako, da se na skupni promet z vračunanim DDV po stopnji
19% uporabi preračunana davčna stopnja iz 37. člena tega
pravilnika.

V obračunu dnevnega iztržka morajo biti razvidni podat-
ki o številkah računov (od…do…), ki so zajeti v obračunu.

(3) V knjigo izdanih računov se ločeno vpisuje tudi po-
datki o dnevnem iztržku, za katerega po petem odstavku 63.
člena tega pravilnika niso izstavljeni računi po 35. členu
ZDDV, se pa zanj sestavi poseben obračun dnevnega iztržka.

(4) V knjigo izdanih računov se vpisujejo tudi računi, s
katerimi se naknadno popravlja obračun DDV.

109. člen
(knjiga prejetih računov)

(1) V knjigo prejetih računov (P-RAČ) se vpisujejo po-
datki kot sledi:

1. V stolpec 1 se vpiše zaporedna številka knjižbe;
2. V stolpec 2 se vpiše datum knjiženja, v stolpec

2a pa datum prejema knjigovodske listine;
3. V stolpec 3 in 4 se vpišejo podatki o knjigovodski

listini, in sicer v stolpec 3 njena številka, v stolpec 4 datum
listine;

4. V stolpec 5 in 6 se vpišejo podatki o dobavitelju,
in sicer v stolpec 5 ime in sedež oziroma stalno prebivališče,
v stolpec 6 pa davčno številko. Ne vpisuje se davčna števil-
ka tujih dobaviteljev;

5. V stolpec 7 se vpiše vrednost računa z vračuna-
nim DDV, v stolpec 8 pa vrednost računa, na katerem ni
zaračunan DDV;

6. V stolpec 9 se vpiše podatek o skupnem znesku
DDV, ki je izkazan na računu. Ta znesek se razporeja v
stolpce 10, 11, 12, 13, 15 in 16;

7. V stolpec 10 se vpisuje znesek vstopnega DDV,
ki se ne sme odbiti;

8. V stolpca 11 in 12 se vpisuje znesek DDV, obra-
čunan pri nabavah na domačem trgu, ki se sme odbiti;

9. V stolpec 13 se vpisuje znesek DDV, zaračunan
pri uvozu, ki se sme odbiti;

10. V stolpce 14, 15 in 16 se vpisujejo podatki o
DDV, obračunanem od nabave od davčnih zavezancev, ki
nimajo sedeža v Sloveniji in sicer tako, da se v stolpcu 14
vpiše davčna osnova, v stolpcih 15 in 16 pa znesek DDV,
obračunan po 8% in 19% stopnji;

11. V stolpca 17 in 18 se vpišejo podatki o plača-
nem pavšalnem nadomestilu in sicer tako, da se v stolpec
17 vpiše osnova in v stolpec 18 znesek pavšalnega nado-
mestila, obračunan po tretjem odstavku 46. člena ZDDV.

(2) V knjigo prejetih računov se vpisujejo tudi računi, s
katerimi se naknadno popravlja vstopni DDV.

110. člen
(zaključek knjige prejetih in knjige izdanih računov)
(1) Zneski, vpisani v knjigah izdanih in prejetih računov

se za vsako davčno obdobje seštejejo in uporabljajo za
sestavljanje obračuna DDV.

(2) Knjige prejetih in izdanih računov se za vsako davč-
no obdobje zaključijo na način, kot to določajo računovod-
skimi predpisi za zaključevanje drugih poslovnih knjig.

111. člen
(hramba dokumentacije)

Dokumentacija iz 57. člena ZDDV se lahko hrani tudi
na mikrofilmu oziroma na drugem mediju, vendar tako, da jo
je mogoče kadarkoli prikazati na zaslonu ali jo izpisati.

XVI. REGISTRACIJA DAVČNIH ZAVEZANCEV

112. člen
(splošno)

Davčni organ v okviru davčnega registra vzpostavi
in vodi evidenco zavezancev za DDV.

113. člen
(pričetek in prenehanje statusa zavezanca za DDV)
(1) Pravna ali fizična oseba lahko pridobi status zave-

zanca za DDV že s prvimi, navzven vidnimi aktivnostmi, ki so
usmerjene na opravljanje dejavnosti. Te aktivnosti so npr.
pripravljalna dela, prva nabava blaga, nakup opreme ipd.
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(2) Pravna ali fizična oseba iz prejšnjega odstavka lah-
ko pridobi status zavezanca za DDV na podlagi prijave za
registracijo v skladu s 114. členom tega pravilnika.

(3) Status zavezanca za DDV preneha z zadnjimi aktiv-
nostmi podjetja oziroma prenehanjem opravljanja dejavnosti.

(4) Obdobje prenehanja ali začasnega prenehanja de-
javnosti ne vpliva na status zavezanca za DDV. Ne šteje se
za prenehanje dejavnosti, če se ugotovi, da ima davčni
zavezanec namen nadaljevati dejavnost oziroma v dogled-
nem času ponovno pričeti z opravljanjem dejavnosti.

114. člen
(prijava za registracijo)

(1) Davčni zavezanec se mora prijaviti davčnemu orga-
nu, kjer je vpisan v davčni register zaradi vpisa v register
zavezancev za DDV. Davčnemu organu se mora prijaviti tudi
tuja oseba, ki v smislu ZDDV nima sedeža v Sloveniji.

(2) Vsaka oseba, ki prvič postane oziroma lahko posta-
ne davčni zavezanec, mora pri davčnem organu vložiti prija-
vo za registracijo najkasneje do 20. dne koledarskega me-
seca, ki sledi mesecu, v katerem je dosegla oziroma je
verjetno, da bo dosegla promet blaga oziroma storitev v
višini, ki presega znesek 5,000.000 tolarjev kumulativno za
obdobje 12 mesecev, vendar najkasneje do konca koledar-
skega leta, v katerem je bil dosežen navedeni promet.

(3) Za kmete, katerih katastrski dohodek gospodinjstva
za zadnje leto presega znesek 1,500.000 tolarjev, določi
zavezanost za DDV davčni organ po uradni dolžnosti do 31.
marca tekočega leta; ta postane davčni zavezanec s 1.
aprilom tekočega leta.

(4) Vsaka oseba, ki razpolaga z blagom, za katerega se
po zakonu šteje, da je promet blaga obdavčljiv v okviru
opravljanja dejavnosti, mora pri davčnem organu vložiti prija-
vo za registracijo v 15 dneh od dneva, ko pridobi pravico do
razpolaganja z blagom.

(5) V prijavi mora davčni zavezanec navesti naslednje
podatke:

1. splošne podatke:
– firma, naslov, davčna številka, matična številka,

številka žiro računa;
– ime in priimek, naslov, davčna številka, številka

žiro računa;
– telefonska številka, številka faxa, E-mail;
– ime in priimek odgovorne osebe oziroma kontakt-

ne osebe ter njuni davčni številki;
2. dejavnost:

– šifre in nazivi dejavnosti, ki predstavljajo največje
deleže prometa;

– oproščena, obdavčljiva dejavnost;
3. promet blaga in storitev v preteklih 12 mesecih in

pričakovan promet v prihodnjih 12 mesecih;
4. druge podatke:

– prostovoljna vključitev po 45. členu ZDDV;
– obdavčitev po posebnih ureditvah (47., 48. in

51. člen ZDDV);
– obdobje obračunavanja DDV (mesečno, trimeseč-

no, polletno).

115. člen
(odločba o registraciji)

(1) Davčni organ izda vsakemu davčnemu zavezancu
odločbo o vpisu zavezanosti za DDV v davčni register.

(2) Pravna oziroma fizična oseba postane zavezanec za
DDV z dnem, ki ga določi davčni organ v odločbi o vpisu v
register.

(3) Davčni organ izda odločbo iz prvega odstavka tega
člena v 15 dneh po prejemu popolne vloge (prijave).

(4) Če davčni organ izda odločbo o vpisu zavezanosti
za DDV na podlagi zahtevka v skladu s četrtim odstavkom
45. člena ZDDV, je predlagatelj zahtevka zavezanec za DDV
za obdobje najmanj 60 mesecev.

116. člen
 (prenehanje registracije)

(1) Davčnemu zavezancu, ki v obdobju zadnjih 12 me-
secev ne dosega prometa v višini, določeni v prvem in
drugem odstavku 45. člena ZDDV, lahko davčni organ na
njegovo zahtevo izda odločbo o prenehanju registracije za
DDV.

(2) Če davčni zavezanec preneha opravljati dejavnost,
davčni organ z odločbo odloči o prenehanju registracije za
DDV po uradni dolžnosti.

(3) Pred izdajo odločbe iz prejšnjega odstavka mora
davčni zavezanec obračunati in plačati DDV od vseh dobav
do dneva odjave ter popisati zaloge blaga. Od zalog blaga
mora obračunati in plačati DDV, kot da gre za jemanje blaga
za lastno rabo.

XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

117. člen
(prehodne določbe za carinsko blago, uvoženo pred 30.
junijem 1999, za katero ni bil plačan davek od prometa

proizvodov)
(1) Za blago, ki je bilo vneseno na carinsko območje

pred 30. junijem 1999, prva carinsko dovoljena raba ali
uporaba za to blago pa se določi po 30. juniju 1999, se
obračuna in plača DDV pri uvozu v skladu z ZDDV in tem
pravilnikom.

(2) Za blago, ki je bilo vneseno na carinsko območje
pred 30. junijem 1999 in je bila zanj začeta ena od carinsko
dovoljenih rab ali uporab pred 30. junijem 1999, razen
sprostitve blaga v prosti promet, davek od prometa proizvo-
dov pa ni bil plačan, se obračuna in plača DDV pri uvozu v
skladu z zakonom o DDV in tem pravilnikom v trenutku, ko
nastane obveznost za obračun in plačilo DDV.

(3) Za blago, za katero je bil pred 30. junijem 1999
začet postopek začasnega uvoza z delno oprostitvijo plačila
carine in za katerega je bil plačan tudi delni prometni davek,
se obračuna DDV v skladu z ZDDV in tem pravilnikom za
delne obveznosti, nastale po 1. juliju 1999.

118. člen
(obračun opravljenega prometa blaga in storitev na dan

30. 6. 1999)
Obveznost obračuna vrednosti dobavljenega blaga in

opravljenih storitev po prvem odstavku 71. člena ZDDV se
nanaša tudi na opravljena gradbena investicijska dela v last-
ni režiji.

119. člen
(gradbene storitve)

(1) Če je od vrednosti objektov in delov objektov, ki
bodo zgrajeni po 30. juniju 1999, investitor plačal predpla-
čilo do 30. junija 1999, dobavitelj pa je od prejetega pred-
plačila obračunal in plačal davek od gradbenih storitev po
zakonu o prometnem davku do vključno 30. junija 1999, se
davčna osnova za obračun DDV zmanjša za prejeto predpla-
čilo (v katerega ni vključen plačan prometni davek), če pri-
dobi pisno soglasje investitorja.

(2) Plačilo na podlagi začasne oziroma končne situaci-
je se ne šteje za predplačilo v smislu prejšnjega odstavka.
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120. člen
(nepremičnine)

(1) Če so objekti ali deli objektov izročeni kupcem po
30. juniju 1999 in je bil od teh objektov ali delov objektov
opravljen promet nepremičnin v skladu z zakonom o davku
na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/90) in plačan
davek od prometa nepremičnin do 30. junija 1999, se
davčna obveznost investitorja po ZDDV zmanjša za znesek
plačanega davka od prometa nepremičnin. Zmanjšanje zne-
ska mora biti izkazano na računu, ki ga investitor izda kupcu.

(2) Če so objekti ali deli objektov zgrajeni in izročeni
kupcem do 30. junija 1999, ni pa še bil od teh objektov ali
delov objektov opravljen promet nepremičnin v skladu z
zakonom o davku na promet nepremičnin, se od teh objek-
tov in delov objektov plačuje davek od prometa nepremičnin.

121. člen
(predplačila)

(1) Dobavitelji investicijske opreme, ki prejmejo pred-
plačila in od njegove vrednosti obračunajo in plačajo davek
od prometa proizvodov po predpisani davčni stopnji, odvi-
sno od naročnika opreme, do vključno 30. junija 1999,
lahko ravnajo po tretjem odstavku 71. člena ZDDV in sicer
na podlagi soglasja naročnika opreme.

(2) Za storitve iz tretjega odstavka 71. člena ZDDV se
štejejo storitve, ki so povezane z dobavo investicijske opre-
me oziroma izgradnjo nepremičnin.

(3) Prejemniki predplačil, ki so plačali prometni davek
do 30. junija 1999 in se zaradi tega ta predplačila upošteva-
jo pri obračunu DDV po tretjem odstavku 71. člena ZDDV,
morajo do 10. julija 1999 poslati dajalcu predplačila podat-
ke o znesku obračunanega prometnega davka, in sicer z
navedbo tarifne številke in davčne stopnje ter o stanju pred-
plačila na dan 30. junija 1999.

122. člen
(računi za postopne dobave po 71. členu ZDDV)
Z dobavitelji, ki so obravnavani v petem odstavku 71.

člena ZDDV so mišljeni dobavitelji električne energije, plina
in vode po cevovodih in podobnega ter dobavitelji storitev,
kot npr. odvoz smeti, kanalščina in podobno. Enako ravnajo
tudi dobavitelji storitev, ki imajo po posebnih predpisih pravi-
co zaračunavati storitev za mesec dni vnaprej.

123. člen
(popis)

(1) Popis, ki so ga davčni zavezanci dolžni opraviti za-
radi sestavitve dokončnega obračuna prometnega davka za
prvo polletje 1999, se lahko opravi v času od 1. do 30.
junija 1999.

(2) Zavezanci za davek od prometa proizvodov in stori-
tev lahko zmanjšajo obračun prometnega davka iz naslova
reklamacij še po 30. juniju 1999, vendar najkasneje do
predložitve dokončnega obračuna davčnemu organu – do
20. avgusta 1999.

(3) Plačila davka po tretjem odstavku 72. člena ZDDV
spremljajo davčni zavezanci v posebni evidenci, v kateri
poleg podatkov iz seznama neplačanih računov po 73. čle-
nu ZDDV, zagotovijo tudi podatke o prejemu plačila in po-
datke o datumu vplačila.

124. člen
(popis blaga v trgovini na drobno)

Trgovci na drobno, ki vodijo zaloge blaga po vrsti,
količini in vrednosti (blagovno knjigovodstvo) ter dnevno
ugotavljajo dejansko stanje zaloge blaga, lahko namesto s
popisom po prvem odstavku 74. člena ZDDV ugotovijo sta-
nje zalog iz evidenc blagovnega knjigovodstva, pod pogo-
jem, če so opravili popis po prvem odstavku 123. člena tega
pravilnika v času od 1. do 30. junija 1999.

125. člen
(popis po 73. členu ZDDV)

(1) Po 73. členu ZDDV so dolžni popisati neplačane
račune samo tisti zavezanci za davek od prometa proizvodov
in storitev, ki so v prvem polletju 1999 plačevali prometni
davek po plačani realizaciji.

(2) V seznamu neplačanih računov se vpišejo podatki o
številki in datumu računa ter znesek neplačanega prometne-
ga davka razčlenjen po tarifnih številkah in davčnih stopnjah.
Na koncu seznama se napišejo zbirni podatki o neplačanem
prometnem davku razčlenjeni po tarifnih številkah in davčnih
stopnjah.

(3) V seznam predplačil se vpišejo podatki o številki,
datumu in vrsti listine (pogodba, račun), ki je podlaga za
plačilo, znesek predplačila in znesek prometnega davka,
plačanega od predplačila, razčlenjen po tarifnih številkah in
davčnih stopnjah ter znesek predplačila s prometnim
davkom.

126. člen
(plačilo DDV v trgovini na drobno)

Trgovci na drobno, ki 1. julija niso vpisani v register
davčnih zavezancev, ker so zavezanci po 45. členu ZDDV,
so dolžni DDV obračunan od zalog blaga po stanju na dan 1.
julija 1999 vpisati v obračun DDV.

127. člen
(prijava za registracijo)

(1) Za promet, ki je odločilen, ali je oseba zavezanka za
DDV ali ne, je mišljena vrednost prometa iz 76. člena ZDDV
brez prometnega davka.

(2) Osebe iz 76. člena ZDDV v prijavi za registracijo po
114. členu tega pravilnika navedejo namesto prometa za
preteklih 12 mesecev, promet dosežen v obdobju od 1.
januarja do 31. decembra 1998.

(3) Davčni organ izda osebam iz prvega in drugega
odstavka 76. člena ZDDV potrdilo o registraciji za DDV v
rokih, določenih z ZDDV.

128. člen
(sorazmerni delež)

(1) Zavezanci za DDV, ki opravljajo obdavčljiv in opro-
ščen promet blaga in storitev računajo odbitni delež vstop-
nega DDV od 1. julija 1999 do 31. decembra 1999 po
dejanskih podatkih za davčno obdobje na podlagi posebnih
evidenc. V evidencah izkazujejo podatke o vstopnem DDV,
ki se sme upoštevati kot odbitek po 40. členu ZDDV, ločeno
po davčnih stopnjah in izračun ter znesek odbitnega deleža
za davčno obdobje.
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(2) Na koncu prvega davčnega obdobja bodo davčni
zavezanci iz prejšnjega odstavka izračunali delež obdavčlji-
vih prihodkov v vseh prihodkih na način, predpisan z 41.
členom ZDDV in z izračunanim koeficientom nato izračunali
delež vstopnega DDV, ki ga upoštevajo v davčnem obdobju.
Za nadaljnja davčna obdobja bodo zavezanci koeficient za
izračun deleža računali kumulativno od 1. julija 1999 do
konca davčnega obdobja.

129. člen
(primanjkljaj in uničenje proizvodov)

Primanjkljaj in uničenje zalog proizvodov, nabavljenih
brez plačila prometnega davka pred 1. julijem 1999, ki so
ugotovljeni po 30. juniju 1999, se obravnava enako kot
primanjkljaj blaga po ZDDV in po tem pravilniku.

130. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija
1999, razen tistih določb, ki so vezane na 71., 72., 73.,
74., 75. in 76. člen ZDDV.

Št. 415-28/98
Ljubljana, dne 15. januarja 1999.

Minister
za finance

Mitja Gaspari l. r.

Priloga A

Pavšalno nadomestilo je mogoče uveljaviti za nasled-
nje kmetijske in gozdarske pridelke ter kmetijske in gozdar-
ske storitve:

I. Kmetijski in gozdarski pridelki:

Skupina 1 – pridelki živinoreje:

1. žive živali: tarifne oznake: od 0101 do
vključno 0104;

2. mleko: tarifna oznaka 0401;

3. gnojila živalskega izvora: tarifna oznaka 3101 00 000.

Skupina 2 – poljščine, krmne rastline ter drugi pridelki:

1. žita: tarifne oznake: od 1001 do
1005, 1007 00 in 1008;

2. žitna slama: tarifna oznaka 1213 00 000;

3. oljna semena in plodovi: tarifne oznake: 1201 00, od
1204 00 do 1206 00;

4. druga semena: tarifna oznaka 1209;

5. sladkorna pesa: tarifna oznaka 1212 91 800;

6. krmne rastline: tarifna oznaka 1214;

7. užitne vrtnine, tarifne oznake: od 0701 do
 koreni in gomolji: 0709, razen 0709 51, 0709

52 000, 0709 90 310 in
0709 90 390;

8. sadike: tarifne oznake: 0602 20 100,
0602 20 900, 0602 90 300
in 0602 90 410.

9. jagode: tarifna oznaka 0810 10;

10. gojena zdravilna tarifne oznake: 0909, 0910 in
 zelišča in začimbe: 1211.

Skupina 3 – hmelj:

1. hmelj: tarifna oznaka 1210

Skupina 4 – sveže sadje in oreški:

1. užitno gojeno domače sadje in oreški: tarifne oznake:
0802 razen 0802 90 in 0804, 0807 razen 0807 20 000,
tarifne oznake od 0808 do 0810 razen 0810 10 in 0810
90 ter tarifni oznaki: 0709 90 310 in 0709 90 390;

Skupina 5 – grozdje in vino:

1. sveže grozdje: tarifna oznaka 0806 10;

2. vino in grozdni mošt: tarifna oznaka 2204;

3. cepiči: tarifna oznaka 0602 10 100.

Skupina 6 – gozdarski pridelki:

1. les za ogrevanje: tarifna oznaka 4401;

2. neobdelan ali grobo

obdelan les domačih
lesnih vrst: smiselno tarifni oznaki 4403 in

4404.

II. Kmetijske in gozdarske storitve:

Skupina 7 – storitve za rastlinsko pridelavo:

1. ročna in strojna dela iz razreda A/01. 41 Standard-
ne klasifikacije dejavnosti,

2. košnja, pobiranje, baliranje in siliranje krme,

3. druga dela v sadjarstvu in vinogradništvu.

Skupina 8 – storitve za živinorejo:

1. ročna in strojna dela iz razreda A/01. 42 Standard-
ne klasifikacije dejavnosti;

2. dela pri vzreji in pitanju živali.

Skupina 9 – gozdarske storitve:

1. ročna in strojna dela iz razreda A/02. 02 Standard-
ne klasifikacije dejavnosti;

2. dela pri izkoriščanju gozda: sečnja, pridobivanje
gozdnih sortimentov, pridobivanje lubja.

Skupina 10 – skladiščenje pridelkov in drugo:

4. shranjevanje kmetijskih pridelkov,

5. vzdrževanje naprav za namakanje in osuševanje.
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159. Pravilnik o merilih za oblikovanje cen zdravil na
debelo in o načinu obveščanja o cenah zdravil
na debelo

Na podlagi drugega odstavka 77. člena zakona o zdra-
vilih (Uradni list RS, št. 9/96) minister za zdravstvo izdaja

P R A V I L N I K
o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo

in o načinu obveščanja o cenah zdravil na
debelo

1. člen
Ta pravilnik določa merila za oblikovanje cen zdravil na

debelo ter način obveščanja o njih.
Ta pravilnik se uporablja za zdravila skupine A in zdravi-

la skupine B.

2. člen
Cena zdravila na debelo je prodajna cena zdravila v

trgovini na debelo.

3. člen
Zavezanci, ki so dolžni oblikovati cene zdravil na debe-

lo v skladu s tem pravilnikom so:
– izdelovalci zdravil, ki imajo sedež v Republiki Sloveni-

ji in imajo dovoljenje za izdelavo zdravil;
– podružnice tujih izdelovalcev zdravil s sedežem v

Republiki Sloveniji in
– pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki

imajo sklenjeno pogodbo o zastopanju s tujim izdelovalcem
zdravil.

4. člen
Merila za oblikovanje cen zdravil na debelo so:
– primerjalna cena na debelo,
– raven primerjalne cene na debelo,
– farmakoekonomska študija.

5. člen
Osnova za ugotovitev primerjalne cene zdravila na de-

belo so cene na drobno istega ali enakega zdravila (z enako
aktivno učinkovino in farmacevtsko obliko) v Franciji, Italiji in
Nemčiji. Uporabijo se zadnje izdaje naslednjih publikacij:
L-INFORMATORE FARMACEUTICO, VIDAL, ROTE LISTE.

6. člen
Primerjalna cena zdravila se ugotovi za vsako farma-

cevtsko obliko posebej. Če v primerjalnih državah ni enake
farmacevtske oblike, se lahko primerja sorodna oblika (na
primer: tableta – dražeja), pri čemer retardnih oblik zdravil ni
mogoče enačiti z navadnimi.

V primeru razlike v koncentraciji učinkovine v dozirni
enoti se upošteva za preračun najnižja koncentracija v enaki
farmacevtski obliki, na podlagi katere se cena preračuna na
koncentracijo v izdelku zavezanca.

V primeru različnega števila dozirnih enot v pakiranju se
upošteva po številu enot najbližje pakiranje. Primerjalna ce-
na se izračuna na dozirno enoto primerljivega izdelka in nato
preračuna na število dozirnih enot v izdelku zavezanca.

7. člen
Primerjalna cena zdravila na drobno, ugotovljena po 5.

in 6. členu tega pravilnika, se preračuna v primerjalno ceno
na debelo tako, da se pomnoži z naslednjimi faktorji:

Italija: 0,685
Francija: uporabi se faktorje iz Priloge 2 k temu pravil-

niku
Nemčija: uporabi se publikacijo Preistafel I, Govi-Ver-

lag 1998, Tafel 1

8. člen
Primerjalna cena zdravila na debelo v tolarjih se izraču-

na tako, da se primerjalna cena v valuti za posamezno drža-
vo, ugotovljena po 7. členu tega pravilnika, pomnoži s sred-
njim tečajem tuje valute do tolarja po tečajni listi Banke
Slovenije na dan preračuna. Tako izračunane cene se se-
štejejo in vsota deli z njihovim številom.

9. člen
Raven primerjalne cene zdravila na debelo je v odstot-

ku (%) izraženo razmerje med ceno zdravila na debelo v
Republiki Sloveniji na dan uveljavitve tega pravilnika in pri-
merjalno ceno zdravila na debelo iz 8. člena tega pravilnika.

10. člen
Zavezanci smejo za zdravila, ki ob uveljavitvi pravilnika

dosegajo raven cen pod 85 odstotkov primerjalne cene in
so do uveljavitve tega pravilnika že v prometu ter so bile
oblikovane v skladu s predpisi, pri naslednjih spremembah
cen zdravil – kumulativno vsakih 6 mesecev – povišati raven
primerjalne cene največ za 3 odstotne točke, vendar novo
oblikovana cena na debelo posameznega zdravila ne sme
presegati 85 % primerjalne cene.

11. člen
Cena zdravila na debelo, ki vsebuje novo učinkovino in

ki na trgu v Republiki Sloveniji nastopa prvič, ne sme biti
višja od 85% primerjalne cene določene s tem pravilnikom.

12. člen
Cena zdravila, za katerega ni mogoče ugotoviti primer-

jalne cene v nobeni od publikacij iz 5. člena pravilnika, se
oblikuje na osnovi farmakoekonomske študije, ki jo zaveza-
nec predloži Uradu Republike Slovenije za zdravila.

13. člen
V primeru uvoženih zdravil lahko cena zdravila na debe-

lo presega 85% primerjalne cene, določene v 10. in 11.
členu pravilnika za največ štiri odstotke, ki so namenjeni
pokrivanju dela uvoznih stroškov.

14. člen
Zavezanci sporočajo Uradu Republike Slovenije za

zdravila predlagano ceno zdravila na debelo na obrazcih 1 in
2, ki sta določena v Prilogi I tega pravilnika ali na elektron-
skem mediju.

Zavezanci obvestijo o predlogu cene zdravila Urad Re-
publike Slovenije za zdravila, Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj in pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje
za promet z zdravili na debelo, pred pričetkom prometa z
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zdravilom, najpozneje v 30 dneh po izdaji dovoljenja za
promet z zdravilom.

Zavezanci obvestijo Urad Republike Slovenije za zdra-
vila o spremembi cene zdravila, ki že ima oblikovano ceno v
skladu s tem pravilnikom, najmanj 15 dni pred spremembo
cene.

15. člen
Če Urad Republike Slovenije za zdravila ali Ministrstvo

za ekonomske odnose in razvoj ugotovi, da predlagana ce-
na zdravila, o kateri ga je obvestil zavezanec, ni oblikovana v
skladu s tem pravilnikom, ali da zavezanec ni poslal vseh
zahtevanih podatkov, Urad Republike Slovenije za zdravila
na to opozori zavezanca in mu določi rok za uskladitev cene
oziroma za dopolnitev vloge, ki ne sme biti krajši od 8 dni.

Če zavezanec ne obvesti Urada Republike Slovenije za
zdravila in Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj o
predlogu cene zdravila ali v dodatnem roku ne uskladi pred-
lagane cene zdravila ali ne dopolni svoje vloge, Urad Repub-
like Slovenije za zdravila o tem obvesti Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj, Tržni inšpektorat Republike Slo-
venije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

16. člen
Podatke o višini cen zdravil na debelo posreduje Urad

Republike Slovenije za zdravila Zavodu za zdravstveno zava-
rovanje Slovenije v roku 30 dni po uskladitvi cene s tem
pravilnikom oziroma 7 dni po vsaki spremembi cene.

17. člen
Zavezanci so dolžni oblikovati cene zdravil na debelo v

skladu z merili tega pravilnika in cene na obrazcu 1 sporočiti
Uradu Republike Slovenije za zdravila in Ministrstvu za eko-
nomske odnose in razvoj v mesecu dni po uveljavitvi tega
pravilnika.

18. člen
Pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje za promet z

zdravili na debelo so dolžne zdravila prodajati po cenah, ki
jih je zavezanec sporočil Uradu Republike Slovenije za
zdravila.

Cena zdravila na debelo, ki presega 85% raven primer-
jalne cene, se mora znižati na 85% raven primerjalne cene.

19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravil-

nik o merilih za oblikovanje cen zdravil in o načinu obvešča-
nja o cenah zdravil (Uradni list RS, št. 27/98).

20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 512-2/99
Ljubljana, dne 14. januarja 1999.

dr. Marjan Jereb l. r.
Minister

za zdravstvo
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160. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o rajonizaciji
vinogradniškega območja SR Slovenije, o sortah
vinske trte, ki se smejo saditi in o območjih za
proizvodnjo kakovostnih vin

Na podlagi druge alinee 53. člena zakona o vinu in
drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o rajonizaciji

vinogradniškega območja SR Slovenije, o sortah
vinske trte, ki se smejo saditi in o območjih za

proizvodnjo kakovostnih vin

1. člen
V pravilniku o rajonizaciji vinogradniškega območja SR

Slovenije, o sortah vinske trte, ki se smejo saditi in o območ-
jih za proizvodnjo kakovostnih vin (Uradni list SRS, št. 18/77,
13/80 in 48/87 ter Uradni list RS, št. 30/91-I) se na koncu
4.b) točke 25. člena pika nadomesti z vejico in doda bese-
dilo “portugalka.“.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 321-03-180/98
Ljubljana, dne 18. decembra 1998.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

161. Navodilo o načinu ugotavljanja stalnega
bivališča državljanov držav članic Evropske
unije na sedanjem ozemlju Republike Slovenije

Na podlagi sporazuma o pridružitvi med Republiko Slo-
venijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na
drugi strani ter protokola, s katerim se spreminja Evropski
sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani
in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami,
ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (Uradni list
44/97 – Mednarodne pogodbe, RS št. 13/97) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. št. 67/94) izdaja minister
za notranje zadeve

N A V O D I L O
o načinu ugotavljanja stalnega bivališča

državljanov držav članic Evropske unije na
sedanjem ozemlju Republike Slovenije

1. člen
To navodilo določa način ugotavljanja stalnega bivali-

šča državljanov držav članic Evropske unije na sedanjem
ozemlju Republike Slovenije v smislu II. točke priloge XIII
sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo in Evrop-
sko skupnostjo (v nadaljnjem besedilu: sporazum).

2. člen
Pogoj triletnega trajanja stalnega bivališča iz točke II

priloge XIII sporazuma je izpolnjen, če je tujec iz prejšnjega

člena na sedanjem ozemlju Republike Slovenije tri leta ne-
prekinjeno bival.

Ne šteje se v dobo stalnega bivališča v smislu točke II
priloge XIII sporazuma čas prebivanja posameznika ter nje-
govih družinskih članov, ko se je posameznik na sedanjem
ozemlju Republike Slovenije nahajal zaradi premestitve po
službeni dolžnosti zaradi opravljanja službe v vojski, policiji,
carini, finančni službi ali v drugih podobnih javnih službah.

3. člen
Vlogo za ugotovitev stalnega bivališča tujec vloži pri

upravni enoti, na območju katere se nahaja kraj, v katerem
je imel upravičenec prijavljeno zadnje stalno bivališče.

O vlogi odloči upravna enota z odločbo.

4. člen
Vloga mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ime,
– rojstni datum,
– rojstni kraj in državo rojstva,
– naslov bivališča,
– datum vloge,
– podpis.
Obrazec vloge je sestavni del tega navodila (priloga 1)

in je objavljen skupaj z njim.

5. člen
Vlogi mora vlagatelj priložiti naslednje dokaze:
– javno listino s katero dokazuje svojo istovetnost, ki je

opremljena s fotografijo in jo je izdal pristojni državni organ;
– javno listino, s katero dokazuje državljanstvo ene od

držav članic EU;
– potrdilo ali drugo javno listino, ki jo je izdal pristojni

organ, in iz nje izhaja, da je vlagatelj imel triletno nepretrga-
no stalno bivališče na sedanjem ozemlju Republike Slove-
nije.

6. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 0030/99
Ljubljana, dne 20. januarja 1999.

Mirko Bandelj l. r.
Minister

za notranje zadeve

Priloga 1

VLOGA

za izdajo odločbe o ugotovitvi triletnega stalnega bivališča
državljana države članice Evropske unije na sedanjem

območju Republike Slovenije

PRIIMEK IN IME .…..…………………………………………..

ROJSTNI DATUM …………………….…………………………

KRAJ IN DRŽAVA ROJSTVA …………………………………

NASLOV BIVALIŠČA ……..……………………………………..

DATUM …...............…………………

PODPIS ………...............…………..
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162. Navodilo za izračun komunalnega prispevka

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena zakona o stavb-
nih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) izdaja minister za
okolje in prostor

N A V O D I L O
za izračun komunalnega prispevka

1. člen
(1) Osnovo za izračun komunalnega prispevka pred-

stavljajo stroški prve izgradnje komunalne opreme, ki ima
status javne infrastrukture in njenega priključevanja na us-
trezna omrežja oskrbovalnih sistemov.

(2) V osnovo za izračun komunalnega prispevka ni mo-
goče vključevati stroškov za obratovanje in redno vzdrževa-
nje komunalne opreme.

2. člen
(1) Pri izračunu komunalnega prispevka je prispevek

zavezanca za plačilo komunalnega prispevka (v nadaljnjem
besedilu: zavezanec) lahko največ enak dejanskim stroškom,
ki jih povzroči zgraditev komunalne opreme na določenem
območju naselja (v nadaljnjem besedilu: območje opremlja-
nja) in ki v sorazmernem delu odpadejo na njegov objekt,
namenjen za prebivanje oziroma opravljanje dejavnosti (v
nadaljnjem besedilu: stavba) oziroma zemljiško parcelo, na
kateri namerava graditi stavbo oziroma je njegova stavba že
zgrajena (v nadaljnjem besedilu: stavbna parcela).

(2) Zgraditev komunalne opreme iz prejšnjega odstav-
ka pomeni gradnja nove komunalne opreme ali rekonstruk-
cija in povečanje zmogljivosti obstoječe komunalne opreme
(v nadaljnjem besedilu: prenova komunalne opreme) in nje-
no priključevanje na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov.

3. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka morajo biti na do-

ločenih območjih opremljanja vsi zavezanci enakomerno
obremenjeni glede na delež dejanskih stroškov iz prvega
odstavka prejšnjega člena, ki v sorazmernem delu odpadejo
na njihove stavbe oziroma stavbne parcele.

4. člen
(1) Občina lahko izračuna komunalni prispevek le na

podlagi sprejetega programa opremljanja.
(2) Pri izračunu komunalnega prispevka se morajo po-

leg določb tega navodila upoštevati tudi merila za razdelitev
stroškov komunalne opreme med zavezance in občino, ki
jih določa finančni del programa opremljanja stavbnih zem-
ljišč (v nadaljnjem besedilu: program opremljanja).

5. člen
(1) Komunalni prispevek se po izbiri zavezanca lahko

plača kot enkratni znesek ali z akontiranjem odmerjenega
zneska in končnim poračunom.

(2) Osnovo za izračun komunalnega prispevka v en-
kratnem znesku predstavlja projektantski popis s predizme-
rami in stroškovno oceno, ki se jo izračuna v skladu s
predpisi o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije.
Zahtevani podatki se prevzemajo neposredno iz projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3) Osnovo za izračun višine akontiranih zneskov ko-
munalnega prispevka predstavlja strošek izgradnje tiste ko-
munalne opreme, ki predstavlja javno infrastrukturo ter nje-
nega priključevanja na ustrezna omrežja oskrbovalnih siste-
mov, preračunan na m2 vseh stavbnih parcel v občini in

površino posamezne stavbne parcele. Zahtevani podatki se
prevzamejo neposredno iz finančnega dela programa oprem-
ljanja.

6. člen
Komunalni prispevek se za vse vrste komunalne opre-

me, ki jih za posamezno območje opremljanja določa pro-
gram opremljanja, izračuna kot vsota prispevkov, ki se jih za
posamezno vrsto komunalne opreme izračuna po nasled-
njem obrazcu:

s. ps
kpx =  · psp

vpsp

kjer pomeni:
kpx - višina komunalnega prispevka za posamezno vr-

sto komunalne opreme (x), v SIT
s - stroški izgradnje oziroma prenove posamezne vrste

komunalne opreme in njenega priključevanja na ustrezno
omrežje oskrbovalnega sistema, v SIT

ps - prispevna stopnja zavezanca, v %
vpsp - vsota površin vseh stavbnih parcel na območju

opremljanja, v m2

psp - površina stavbne parcele zavezanca, v m2.

7. člen
Če je zaradi priključitve posameznega območja oprem-

ljanja na ustrezno omrežje oskrbovalnega sistema potrebno
rekonstruirati ali razširiti zmogljivost posameznih objektov in
naprav takšnega oskrbovalnega sistema, se h komunalne-
mu prispevku, izračunanemu na način iz prejšnjega člena,
prištejejo še ustrezni dodatni prispevki, ki se jih izračuna po
naslednjih obrazcih:

1. pri omrežjih oskrbovalnih sistemov s področja indivi-
dualne rabe:

s. ps
dp1 =  · zpz

npz

kjer pomeni:
dp1 - višina dodatnega prispevka za posamezno omrež-

je oskrbovalnega sistema s področja individualne rabe, v SIT
s - stroški izgradnje novih oziroma razširjevanja obsto-

ječih zmogljivosti, v SIT
ps - prispevna stopnja zavezanca, v %
npz - obseg novih oziroma povečanih zmogljivosti
zpz - zagotovljena priključna zmogljivost (moč) zave-

zanca

2. pri sistemih za odvajanje padavinskih voda in za
mešane kanalizacijske sisteme:

s. ps
dp2 =  · p

pop

kjer pomeni:
dp2 - višina dodatnega prispevka za odvajanje padavin-

skih voda in za mešane kanalizacijske sisteme, v SIT
s - stroški izgradnje novih oziroma razširjevanja obsto-

ječih zmogljivosti, v SIT
ps - prispevna stopnja zavezanca, v %
pop - površina območja opremljanja, v m2

p - površina stavbne parcele zavezanca, v m2
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3. pri omrežju javnih cest:
s. ps

dp3 =  · vp
dvp

kjer pomeni:
dp3 - višina dodatnega prispevka za novogradnjo oziro-

ma rekonstrukcijo javnih cest, v SIT
s - stroški izgradnje novih oziroma razširjevanja obsto-

ječih zmogljivosti, v SIT
ps - prispevna stopnja zavezanca, v %
dvp - dodaten volumen prometa
vp - volumen prometa, ki ga povzroči zavezanec.

8. člen
(1) Do uveljavitve programov opremljanja po predpisu o

vsebini programa opremljanja se za program opremljanja
šteje občinski investicijski program urejanja stavbnih zem-
ljišč, sprejet po dosedanjih predpisih.

(2) Do uveljavitve programa opremljanja po predpisu iz
prejšnjega odstavka se komunalni prispevek izračuna tako,
da se kot podlaga za izračun upoštevajo povprečni stroški
izgradnje oziroma prenove komunalne opreme in njenega
priključevanja na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov (v
nadaljnjem besedilu: povprečni stroški komunalne opreme).
Povprečni stroški komunalne opreme se določijo kot pov-
prečje stroškov opremljanja na kvadratni meter (1 m2) vseh
stavbnih parcel v občini v predhodnem letu.

9. člen
Začeti postopki za izračun komunalnega prispevka, v

katerih do uveljavitve tega navodila še niso izdane odločbe o
odmeri komunalnega prispevka, se nadaljujejo po doseda-
njih predpisih.

10. člen
(1) Za omrežja oskrbovalnih sistemov po tem navodilu

se štejejo primarna in magistralna omrežja po navodilu o
tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in magistralno
omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav (Uradni list
SRS, št. 27/85) in tisti objekti in naprave sekundarnih omre-
žij oziroma njihovi deli, ki s predpisom o tehničnih pogojih
opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: teh-
nični pogoji opremljanja) niso določeni kot komunalna opre-
ma.

(2) Do uveljavitve predpisa o tehničnih pogojih oprem-
ljanja se za tehnične pogoje opremljanja po tem navodilu
štejejo tisti tehnični predpisi, normativi in standardi, s kateri-
mi se zagotavlja, da so za stavbe oziroma stavbne parcele v
skladu z zakonom zagotovljeni priključki na predpisano jav-
no infrastrukturo.

11. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodi-

lo za podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov pri-
prave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja (Uradni
list RS, št. 22/90).

12. člen
To navodilo začne veljati 25. januarja 1999.

Št. 462-00-33/97/3
Ljubljana, dne 19. januarja 1999.

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

za okolje in prostor

163. Navodilo o vsebini programa opremljanja
stavbnih zemljišč

Na podlagi 41. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) izdaja minister za okolje in pro-
stor

N A V O D I L O
o vsebini programa opremljanja stavbnih

zemljišč

1. člen
Program opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljnjem

besedilu: program opremljanja) je akt, ki ga za vsa območja
opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: ob-
močje opremljanja) sprejme občina in s katerim se:

1. usmerja in koordinira vse aktivnosti na področjih
opremljanja stavbnih zemljišč,

2. zagotavlja finančna sredstva, potrebna za izgradnjo
komunalne opreme na posameznih območjih opremljanja in
tudi za njeno prenovo, če se ugotovi, da z obstoječo komu-
nalno opremo predpisana komunalna oskrba ni zagotovlje-
na in

3. zagotavlja priključevanje komunalne opreme na us-
trezna omrežja oskrbovalnih sistemov.

2. člen
Območje opremljanja po tem navodilu je ožje območje

naselja, za katerega je z občinskim prostorskim aktom dolo-
čeno, da je treba komunalno opremo na novo zgraditi oziro-
ma je treba obstoječo komunalno opremo, če se ugotovi, da
ne zadošča oziroma z njo ni mogoče zagotavljati ustreznih
storitev gospodarskih javnih služb (v nadaljnjem besedilu:
komunalna oskrba), rekonstruirati oziroma povečati njeno
zmogljivost (v nadaljnjem besedilu: prenova komunalne opre-
me).

3. člen
Območje opremljanja se določi tako, da je na njego-

vem celotnem območju zagotovljena:
1. enaka namenska raba prostora glede na pretežno

rabo posamezne vrste objektov, ki so namenjeni za prebiva-
nje ali opravljanje dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: stavbe),

2. vsem uporabnikom stavb oziroma zemljiških parcel,
na katerih se namerava graditi stavbe oziroma so stavbe že
zgrajene (v nadaljnjem besedilu: stavbne parcele), enaka
kvaliteta komunalne oskrbe, istovrstna komunalna oprema,
ki ima status javne infrastrukture in enaka možnost dostopa
do tistih prometnih, zelenih in rekreacijskih površin, ki imajo
status javne infrastrukture,

3. enaka gostota vodov komunalne opreme, ki ima
status javne infrastrukture, merjena v tekočih metrih na povr-
šinsko enoto vseh stavbnih parcel (m1/ha) in

4. enaka gostota vrednosti vodov komunalne opreme,
ki ima status javne infrastrukture, merjena v denarni enoti na
površinsko enoto vseh stavbnih parcel (SIT/ha, SIT/m2).

4. člen
(1) Območja opremljanja se glede na pretežno rabo

posamezne vrste stavb, ki se jih na območjih opremljanja
namerava zgraditi oziroma so na njih zgrajene, delijo na
stanovanjska območja, območja oskrbnih in storitvenih de-
javnosti, območja proizvodnih in servisnih dejavnosti, ob-
močja s posebnimi funkcijami in območja s posamično
gradnjo.

(2) Stanovanjsko območje je območje s stanovanjskimi
in stanovanjsko-poslovnimi stavbami in stavbami družbene-
ga standarda.
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(3) Območje oskrbnih in storitvenih dejavnosti je ob-
močje s poslovnimi in drugimi stavbami, ki so namenjene za
opravljanje storitev.

(4) Območje proizvodnih in servisnih dejavnosti je ob-
močje z industrijskimi in drugimi stavbami, ki so namenjene
za opravljanje proizvodno-tehnoloških dejavnosti.

(5) Območje s posebnimi funkcijami je območje s turi-
stičnimi, športno-rekreacijskimi ali zdraviliškimi funkcijami.

5. člen
(1) Za posamezno območje opremljanja mora program

opremljanja določati vsa omrežja, objekte in naprave, ki v
skladu s predpisom o tehničnih pogojih opremljanja stavb-
nih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: tehnični pogoji oprem-
ljanja) sestavljajo komunalno opremo in določati način in
pogoje priključevanja komunalne opreme na ustrezna omrež-
ja oskrbovalnih sistemov in priključevanja stavb oziroma
stavbnih parcel na komunalno opremo.

(2) Če je zaradi priključitve posameznega območja
opremljanja na ustrezno omrežje oskrbovalnega sistema po-
trebno rekonstruirati ali razširiti zmogljivost posameznih nje-
govih objektov in naprav, mora program opremljanja določa-
ti tudi te objekte in naprave in obseg njihove rekonstrukcije
oziroma razširitve.

6. člen
S programom opremljanja občina:
1. določi območja opremljanja,
2. razvrsti določena območja opremljanja v ustrezno

vrsto območja v skladu s 4. členom tega navodila in
3. za posamezna območja opremljanja opredeli:
– vrste komunalne opreme in obseg oziroma standard

komunalne oskrbe in
– računske vrednosti in lokacijske pogoje posameznih

vrst komunalne opreme.

7. člen
Obvezne strokovne podlage za izdelavo programa

opremljanja so:
1. ustrezne sestavine veljavnih občinskih prostorskih

aktov (v nadaljnjem besedilu: podlage iz prostorskih aktov),
2. podlage za oceno stroškov, ki nastanejo v zvezi z

opremljanjem (v nadaljnjem besedilu: podlage za oceno
stroškov) in

3. ustrezne sestavine veljavnih prostorskih in drugih
planov razvoja občine (v nadaljnjem besedilu: podlage iz
področnih razvojnih programov).

8. člen
Podlage iz prostorskih aktov sestavljajo posamezni na-

črti, izdelani na topografskih načrtih v merilu 1: 500 ali
1:1000, in sicer:

1. zazidalna situacija območja s funkcionalnimi in obli-
kovalskimi rešitvami stavb,

2. načrt gradbenih parcel,
3. tehnični elementi za zakoličenje stavb in gradbenih

parcel,
4. idejne rešitve objektov, naprav in njihovih omrežij ter

površin, ki sestavljajo komunalno opremo,
5. načrt predvidenih rušenj stavb, če je tako določeno

s prostorskim aktom in
6. načrt postopnosti izvajanja prostorskega akta.

9. člen
Podlage za oceno stroškov sestavljajo:
1. podatki o geoloških in geomehanskih lastnostih tal

na območju opremljanja,

2. podatki o tehničnih značilnostih in zmogljivostih ob-
jektov, naprav in njihovih omrežij ter površin, ki sestavljajo
komunalno opremo in njeno priključevanje na ustrezna
omrežja oskrbovalnih sistemov in

3. podatki o cenah (investicijskih stroških, gradbenih
stroških) na enoto mere objektov, naprav, omrežij in površin
iz prejšnje točke.

10. člen
Podlage iz področnih razvojnih programov sestavljajo:
1. razvojni programi za dejavnosti lokalnih gospodar-

skih javnih služb,
2. razvojni programi za dejavnosti občinskih javnih za-

vodov,
3. plan neprofitne in socialne stanovanjske izgradnje,
4. plan izgradnje stavb družbenega standarda in
5. ocena izgradnje drugih stanovanjskih in poslovno-

stanovanjskih stavb, poslovnih in industrijskih in drugih stavb,
namenjenih za opravljanje proizvodno-tehnoloških dejav-
nosti.

11. člen
Za podlage iz prostorskih aktov in za oceno stroškov se

uporabljajo prostorski izvedbeni načrti, sprejeti v skladu s
predpisi o urejanju prostora in naselij in ustrezne lokacijske
dokumentacije za graditev stavb, izdelane na podlagi pro-
storskih ureditvenih pogojev in še veljavnih zazidalnih načr-
tov in urbanističnega reda.

12. člen
Program opremljanja obsega:
1. splošni del,
2. tehnični del in
3. finančni del.

13. člen
(1) Splošni del programa opremljanja določa osnovne

podatke o programu in območjih opremljanja.
(2) Splošni del obsega:
1. podatke o območjih opremljanja,
2. potrebne podatke iz področnih razvojnih progra-

mov in
3. osnovne podatke o zmogljivostih, stroških, razdelitvi

stroškov in planiranih rokih izgradnje posamezne vrste ko-
munalne opreme oziroma njene prenove in njenih priključ-
kih na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov (v nadaljnjem
besedilu: povzetek vsebine programa opremljanja).

14. člen
(1) Tehnični del programa opremljanja določa posa-

mezne vrste objektov, naprav in njihovih omrežij, ki sestav-
ljajo komunalno opremo, njihovega priključevanja na ustrez-
na omrežja oskrbovalnih sistemov in priključevanj stavb ozi-
roma stavbnih zemljišč na komunalno opremo po posamez-
nih območjih opremljanja.

(2) Tehnični del obsega:
1. tehnični opis vseh objektov in naprav, ki sestavljajo

komunalno opremo na območju opremljanja (v nadaljnjem
besedilu: tehnični opis),

2. popis del za izgradnjo oziroma prenovo objektov in
naprav, ki sestavljajo komunalno opremo na območju oprem-
ljanja, s popisom del za njihovo zgraditev oziroma prenovo in
priključitev na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov (v
nadaljnjem besedilu: popis del),

3. opis postopnosti izvajanja, ki predstavljajo zaključe-
no funkcionalno oziroma tehnično-tehnološko celoto (v na-
daljnjem besedilu: opis postopnosti del),
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4. podrobnejši opis pogojev izvedbe posameznih etap
izvajanja (v nadaljnjem besedilu: opis zaporednosti del),

5. značilne risbe objektov in naprav, ki sestavljajo ko-
munalno opremo (tipski projekti komunalne opreme), lahko
pa tudi ustrezno funkcionalno opremo, ki je v zvezi s promet-
nimi, zelenimi in rekreacijskimi površinami in javno razsvet-
ljavo (v nadaljnjem besedilu: mestna oprema) in

6. druge podatke, pomembne za zagotovitev opremlje-
nosti in za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev, da je določe-
no stavbno zemljišče opremljeno.

15. člen
(1) Finančni del programa opremljanja določa način

ocenjevanja stroškov na območju opremljanja in način deli-
tve teh stroškov med zavezance za plačilo komunalnega
prispevka (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) in občino.

(2) Finančni del obsega:
1. oceno stroškov izgradnje oziroma prenove objektov

in naprav ter površin, ki sestavljajo komunalno opremo,
2. preračun ocene stroškov iz prejšnje točke na m2

neto stavbnih parcel na območju opremljanja in za posa-
mezne značilne vrste stavb in stavbnih parcel (po obliki in
površini) na območju opremljanja,

3. način razdelitve stroškov komunalne opreme med
občino in zavezance,

4. dinamiko zagotavljanja potrebnih finančnih sredstev
glede na postopnost izvajanja del in

5. druge podatke, pomembne za oceno stroškov in za
zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev.

16. člen
(1) V oceno stroškov iz 1. točke drugega odstavka

prejšnjega člena lahko občina zajame:
1. oceno stroškov izdelave programa opremljanja,
2. oceno stroškov izdelave projektne dokumentacije

za objekte in naprave ter površine, ki sestavljajo komunalno
opremo in za njihovo priključitev na ustrezna omrežja oskr-
bovalnih sistemov,

3. oceno stroškov odkupa nepremičnin in stroškov
odškodnin zaradi razlastitve nepremičnin in omejitve lastnin-
ske pravice na nepremičninah na podlagi pravnega posla ali
odločbe pristojnega organa, ki jih je treba pridobiti zaradi
gradnje oziroma prenove komunalne opreme in njene pri-
ključitve na ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov, v pri-
meru stavb pa tudi oceno stroškov, ki nastanejo zaradi njiho-
vih rušenj in

4. oceno stroškov same izgradnje objektov, naprav in
njihovih omrežij in ureditve površin, ki sestavljajo komunalno
opremo (gradbeni stroški, stroški materiala, stroški mon-
taže).

(2) Pri ocenjevanju posamezne vrste stroškov iz prejš-
njega odstavka se smiselno uporabljajo določbe predpisov
s področja projektiranja in z njim povezanega tehničnega
svetovanja.

17. člen
(1) Sprejeti akt o programu opremljanja se objavi brez

tehničnega dela programa opremljanja, ki je na vpogled pri
občinskem organu, pristojnem za opremljanje stavbnih zem-
ljišč.

(2) Vse sestavine tehničnega dela programa opremlja-
nja se vloži v ustrezno mapo, poveže z jamstvenikom in
pečati.

18. člen
Do sprejetja programov opremljanja po tem navodilu se

za program opremljanja šteje občinski investicijski program
urejanja stavbnih zemljišč, sprejet po dosedanjih predpisih.

19. člen
Do določitve območij opremljanja po tem navodilu se

za območja opremljanja štejejo območja prostorskih izved-
benih aktov po določbah 21. člena in še veljavnih zazidalnih
načrtov in urbanističnih redov po določbah 82. člena zako-
na o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), če izpolnjujejo zahteve iz
4. člena tega navodila.

20. člen
(1) Za omrežja oskrbovalnih sistemov po tem navodilu

se štejejo primarna in magistralna omrežja po navodilu o
tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno in magistralno
omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav (Uradni list
SRS, št. 27/85) in tisti objekti in naprave sekundarnih omre-
žij oziroma njihovi deli, ki s predpisom o tehničnih pogojih
opremljanja niso določeni kot komunalna oprema.

(2) Do uveljavitve predpisa o tehničnih pogojih oprem-
ljanja se za tehnične pogoje opremljanja po tem navodilu
štejejo tisti tehnični predpisi, normativi in standardi, s kateri-
mi se zagotavlja, da so za stavbe oziroma stavbne parcele v
skladu z zakonom zagotovljeni priključki na predpisano jav-
no infrastrukturo.

21. člen
Do uveljavitve prostorskih in drugih planov razvoja ob-

čine se kot podlage iz področnih razvojnih programov lahko
uporabljajo ustrezne sestavine iz občinskih prostorskih aktov.

22. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodi-

lo o enotni metodologiji za pripravo investicijskega progra-
ma urejanja stavbnih zemljišč (Uradni list SRS, št. 33/85,
Uradni list RS, št. 22/90 in 24/90 – popr.).

23. člen
To navodilo začne veljati 25. januarja 1999.

Št. 462-00-33/97/2
Ljubljana, dne 19. januarja 1999.

dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

za okolje in prostor

164. Program pripravništva za poklic farmacevtski
tehnik

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena zakona o zdravs-
tveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95 in 8/96) in
prvega odstavka 12. ter prvega odstavka 15. člena pravilni-
ka o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju
zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 59/92 in 59/96)
minister za zdravstvo predpisuje

P R O G R A M
pripravništva za poklic farmacevtski tehnik

1
S tem programom so določeni obseg in vsebina pro-

grama pripravništva za farmacevtskega tehnika ter znanja, ki
jih mora pripravnik obvladati za strokovni izpit.
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Farmacevtski tehnik se v času pripravništva usposablja
za samostojno delo ter pridobiva potrebne spretnosti in zna-
nja za opravljanje poklica, tako da:

– spoznava in opravlja dela na različnih delovnih po-
dročjih pod vodstvom mentorja,

– se udeležuje izobraževalnih seminarjev, ki jih organi-
zira Lekarniška zbornica.

3

Farmacevtski tehnik opravlja pripravništvo v lekarni.
Znanje in spretnosti pridobiva na seminarjih iz socialne far-
macije, poznavanja osnov pravne ureditve na področju
zdravstvenega varstva, zdravstvene dejavnosti in zdravstve-
nega zavarovanja in osnov prve pomoči, varstva pri delu ter
farmakoterapije v okviru Lekarniške zbornice.

4

Program pripravništva obsega:

– skupni program v trajanju 3 mesecev, ki se izvaja v
lekarni,

– izbirni program v trajanju 3 mesecev, ki se opravlja
pri delodajalcu.

5

Skupni program pripravništva opravlja pripravnik na na-
slednjih področjih:

– izdaja zdravil, dajanje navodil o uporabi zdravil, magi-
stralna receptura, oblikovanje zdravil v trajanju dva in pol
meseca (2,5)

– seminarji v trajanju pol meseca v okviru Lekarniške
zbornice.

Vsebina skupnega programa in seznam znanj so dolo-
čeni v prilogi 1, ki je sestavni del tega programa.

6

Program strokovnega izpita obsega:

1. strokovne vsebine poklicnega področja,

2. prva pomoč – organizacija in dajanje pomoči v red-
nih in izrednih razmerah,

3. socialna farmacija,

4. osnove pravne ureditve na področju zdravstvenega
varstva, zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja.

7

Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za farma-
cevtske tehnike, ki pričnejo opravljati pripravništvo po nje-
govi uveljavitvi.

Št. 166/98
Ljubljana, dne 29. decembra 1998.

Minister
za zdravstvo

dr. Marjan Jereb l. r.

Priloga 1

VSEBINE IN OBSEG SKUPNEGA PROGRAMA
PRIPRAVNIŠTVA ZA FARMACEVTSKEGA TEHNIKA

I. Izdajanje in dajanje navodil o uporabi zdravil

1. Izdajanja in dajanje navodil o uporabi zdravil B, C in
skupine D

– poznavanje zdravil in medicinskih pripomočkov

– dajanje navodil pri samozdravljenju

– oblikovanje cene zdravil

– poznavanje vrednotenja dela v lekarni

– vodenje evidenc.

2. Nabava in prevzem zdravil in drugega blaga

– kontrola količine v skladu z dobavnico

– preverjanje skadence, videz ovojnine

– ustreznost deklaracij trgovskega blaga

– shranjevanje zdravil in ostalega blaga.

3. Magistralna receptura

– osnovna pravila magistralne recepture

– specifičnosti individualne priprave zdravil

– izdelava magistralnih zdravil.

4. Čiščenje in vzdrževanje opreme in prostorov.

5. Lekarniški informacijski sistem

– seznanitev s podatkovno zbirko za poslovne potrebe
lekarn in AOR.

6. Oblikovanje zdravil

– poznavanje zahtev DPP za osebje

– poznavanje zahtev DPP za prostore in čiščenje

– poznavanje zahtev DPP za dokumentacijo in pozna-
vanje dokumentacije

– prečiščena voda (postopki za pridobivanje, kakovost,
zahteve)

– poznavanje tehnologije posameznih farmacevtskih
oblik na praktičnih primerih

(teoretične osnove, farmacevtske surovine, tehnološki
postopki)

– strojna oprema pri proizvodnji posameznih farma-
cevtskih oblik

– farmacevtska ovojnina

PREIZKUS PRAKTIČNEGA ZNANJA poteka v okviru
1–6

II. Seminarji

– poznavanje predpisov pravne ureditve na področju
zdravstvenega varstva, zdravstvene dejavnosti in zdravstve-
nega zavarovanja

– socialna farmacija

– farmakoterapija

– osnove prve pomoči

– varstvo pri delu.
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165. Program pripravništva za poklic farmacevt

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena zakona o zdravs-
tveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95 in 8/96) in
prvega odstavka 12. ter prvega odstavka 15. člena pravilni-
ka o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju
zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 59/92 in 59/96)
minister za zdravstvo predpisuje

P R O G R A M
pripravništva za poklic farmacevt

1
S tem programom so določeni obseg in vsebina pri-

pravništva ter znanja, ki jih mora pripravnik (diplomirani far-
macevt, diplomirani inženir farmacije, magister farmacije – v
nadaljevanju: farmacevt) obvladati za strokovni izpit.

2
Farmacevt se v času pripravništva usposobi za samo-

stojno, strokovno in odgovorno opravljanje dela na področju:
– lekarniške dejavnosti za izdajo zdravil in svetovanje

ter magistralno pripravo zdravil,
– laboratorijske medicine za opravljanje laboratorijske

diagnostike,
– oblikovanja zdravil,
– kontrole kakovosti zdravil.

3
Farmacevt si pridobiva znanje in spretnosti, potrebne

za opravljanje poklica tako, da:
– opravlja po predpisanem programu posamezne nalo-

ge na različnih delovnih področjih pod vodstvom mentorja,
– se udeležuje izobraževalnih seminarjev v okviru Le-

karniške zbornice,
– proučuje literaturo in predpisana gradiva za posa-

mezna področja, ki so določena s programom pripravništva,
– obravnava posamezna vprašanja z mentorjem,
– opravlja s programom predpisane preizkuse praktič-

nega znanja na posameznih področjih.
Program pripravništa obsega:
– skupni program v trajanju 6 mesecev
– izbirni program v trajanju 6 mesecev, ki se izvaja pri

delodajalcu.

4
Skupni program pripravništva opravlja farmacevt na na-

slednjih področjih:
– izdaja zdravil, svetovanje, magistralna priprava zdravil

v trajanju dva in pol meseca v lekarnah,
– laboratorijska diagnostika v trajanju enega in pol me-

seca v diagnostičnih laboratorijih,
– oblikovanje zdravil v trajanju enega meseca v farma-

cevtskih tovarnah ter galenskih laboratorijih,
– kontrola kakovosti zdravil v trajanju pol meseca v

kontrolno analiznih laboratorijih lekarn, Zavoda za farmacijo,
veledrogerijah ter farmacevtski industriji,

– seminarji v trajanju enega meseca v okviru poobla-
ščene zbornice.

Vsebina skupnega programa in seznam znanj, ki jih
mora farmacevt praktično in teoretično obvladati, so določe-
ni v prilogi 1, ki je sestavni del tega programa.

5
Po zaključku usposabljanja iz posameznih vsebin skup-

nega programa opravi pripravnik preizkus praktičnega zna-
nja pri izvajalcu programa.

6
Program strokovnega izpita obsega:
1. strokovne vsebine poklicnega področja
2. prva pomoč – organizacija in dajanje pomoči v red-

nih in izrednih razmerah
3. socialna farmacija
4. osnove pravne ureditve na področju zdravstvenega

varstva, zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja.

7
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za farma-
cevte, ki pričnejo opravljati pripravništvo po njegovi uvelja-
vitvi.

Št. 166/98
Ljubljana, dne 29. decembra 1998.

Minister
za zdravstvo

dr. Marjan Jereb l. r.

Priloga 1

VSEBINE IN OBSEG SKUPNEGA PROGRAMA
PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC FARMACEVT

I. Izdajanje zdravil, svetovanje in magistralna priprava
zdravil

1. Izdajanje in svetovanje
– poznavanje zdravil in medicinskih pripomočkov
– svetovanje bolniku ob izdaji na recept
– svetovanje pri samozdravljenju
– obveščanje zdravnikov in drugih zdravstvenih delav-

cev
– oblikovanje cene zdravil
– poznavanje vrednotenja dela v lekarni
– vodenje evidenc
– spremljanje porabe in uporabe zdravil
2. Nabava in prevzem zdravil in drugega blaga
– kontrola količine v skladu z dobavnico
– preverjanje skadence, videz ovojnine
– ustreznost deklaracij trgovskega blaga
– organoleptični pregled
– vračanje zdravil in drugega blaga dobavitelju
– obveščanje inšpekcijskih služb
– shranjevanje zdravil in drugega blaga
3. Magistralna receptura
– osnovna pravila magistralne recepture
– specifičnosti individualne priprave zdravila
– priprava magistralnih zdravil
4. Čiščenje in vzdrževanje opreme in prostorov
5. Lekarniški informacijski sistem
– seznanitev s podatkovno zbirko za poslovne potrebe

lekarn in AOR.
PREIZKUS PRAKTIČNEGA ZNANJA poteka v okviru

1-5
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II. Laboratorijska diagnostika
1. Klinična kemija in medicinska biokemija
– organizacija laboratorija
– vrste biološkega materiala
– odvzem, transport in hranjenje biološkega materiala
– predanalitski in analitski dejavniki, ki vplivajo na iz-

sledke
– laboratorijski principi instrumentacije
– pomen kontrole
2. Mikrobiologija in imunologija
– postopki izolacije in identifikacije medicinsko pomem-

bnih mikroorganizmov
– serološke metode dokazovanja bakterijskih, virusnih

in glivnih infekcij
– postopki za dokazovanje infekcij in infestacij s para-

zitskimi živalmi
– metode dokazovanja humoralne in celične imunosti
3. Hematologija
– nastajanje in morfologija krvnih celic
– celotna krvna slika
– osnovni testi hemostaze
4. Patologija in citopatologija
– priprava histoloških in citoloških vzorcev
– histološka in citološka barvanja
– imunohistokemijske in imunocitokemijske preiskave
5. Transfuziologija
– pridobivanje in ravnanje z materialom človeškega iz-

vora
– seznanjanje z metodami določanja antigenov, proti-

teles in alelskih zapisov na ravni genoma
– informacijsko obvladovanje procesov in izmenjave

podatkov
6. Radiokemija
– uporaba radioaktivnih izotopov v medicini in farmaciji
– radioizotopske metode (radioimunske in alternativne)
– predpis v zvezi z uporabo radioaktivnih izotopov

PREIZKUS PRAKTIČNEGA ZNANJA poteka v okviru
1–4

III. Oblikovanje zdravil
– poznavanje zahtev DPP za osebje
– poznavanje zahtev DPP za prostore
– poznavanje zahtev DPP za dokumentacijo in pozna-

vanje dokumentacije v galenskem laboratoriju
– prečiščena voda (postopki za pridobivanja, kakovost

zahteve)
– priprava parenteralnih oblik in oftalmikov
– poznavanje tehnologije posameznih farmacevtskih

oblik na praktičnih primerih (teoretične osnove, farmacevt-
ske surovine, tehnološki postopki)

– strojna oprema pri proizvodnji posameznih farma-
cevtskih oblik

– farmacevtska ovojnina
– nabava surovin
– uvajanje validacije v galenski laboratorij

PREIZKUS PRAKTIČNEGA ZNANJA poteka v okviru III.
IV. Kontrola in nadzor kakovosti
– pomen in potek kontrole kakovosti in nadzora kako-

vosti
– potrjevanje istovetnosti učinkovin
– potrjevanje istovetnosti galenskih izdelkov
– pregled lastnosti učinkovin
– pregled lastnosti galenskih izdelkov
– seznanitev z dokumentacijo, dobrimi praksami,

Evropsko farmakopejo in drugimi veljavnimi farmakopejami
– vzorčenje farmacevtskih učinkovin
– vzorčenje galenskih izdelkov
– seznanitev z aparaturami in laboratorijskim priborom
– izdelava reagentov za potrjevanje istovetnosti
– izdelava reagentov za ugotavljanje nečistote
– izdelava titrimetrijskih raztopin
– preizkušanje stopnje nečistote
– določevanje konstant
– seznanitev z določevanjem vsebnosti aktivnih učin-

kovin v izdelkih

PREIZKUS PRAKTIČNEGA ZNANJA poteka v okviru IV.
V. Seminarji
– poznavanje predpisov pravne ureditve na področju

zdravstvenega varstva, zdravstvene dejavnosti in zdravstve-
nega zavarovanja

– socialna farmacija
– farmakoterapija
– laboratorijska diagnostika
– osnove prve pomoči
– varstvo pri delu.

166. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov
skupine D, za katere je bilo od 30. 6. 1997 do
15. 12. 1997 izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 56. zakona o zdravilih (Uradni list RS, št.
9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

D O P O L N I T E V  S E Z N A M A
medicinskih pripomočkov skupine D, za katere
je bilo od 30. 6. 1997 do 15. 12. 1997 izdano

dovoljenje za promet
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Št. 512-4/99-48
Ljubljana, dne 15. januarja 1999.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.

Direktorica

USTAVNO SODIŠČE

167. Odločba o razveljavitvi pravilnika o metodologiji
za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Zore Novak iz Ljubljane, na
seji dne 17. decembra 1998

o d l o č i l o:

1. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 47/95) se razve-
ljavi.

2. Razveljavitev iz 1. točke izreka začne učinkovati po
preteku šest mesecev od objave te odločbe v Uradnem
listu.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnica navaja, da je po pravnomočno konča-

nem postopku denacionalizacije in na podlagi sklepa o de-
dovanju postala solastnica hiše, v kateri je pet stanovanj in
dva poslovna prostora, za katere naj bi bilo potrebno določi-
ti najemnine v skladu s pravilnikom o metodologiji za obliko-
vanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (v nadaljevanju:
pravilnik). Pobudnica izpodbija 3., 5., 7., 8. in 10. člen
pravilnika. Po mnenju pobudnice višina najemnin, določe-
nih na podlagi izpodbijanih določb pravilnika, ne omogoča
niti vzdrževanja hiš in stanovanj. Zato naj bi lastniki neprofit-
nih stanovanj na tržišču nasproti izvajalcem vzdrževalnih del,
ki svoje storitve zaračunavajo po tržnih cenah, nastopali v
neenakopravnem položaju. Izpodbijana ureditev naj bi ob-
veznost države, ustvarjati možnosti, da si državljani lahko
pridobijo primerno stanovanje (78. člen ustave), s podza-
konskim predpisom neupravičeno prevalila na najemodajal-
ce. Vrednost točke naj bi bila določena administrativno,
brez ustreznega zakonskega pooblastila. Z “blokirano“ na-
jemnino naj bi bila omejena tudi lastninska pravica najemo-

dajalcev in pravica svobodne gospodarske pobude. Pobud-
nica predlaga odpravo izpodbijanih določb, ker naj bi bile v
neskladju s 14., 22., 33., 67., 74., 87., 120. in 153.
členom ustave.

2. Ministrstvo za okolje in prostor v svojem odgovoru
navaja, da je z namenom uveljavljanja načela socialne drža-
ve tudi v 63. in 150. členu Stanovanjskega zakona zakono-
dajalec določil, da morajo biti najemnine za socialna in
neprofitna stanovanja, ter vsa druga stanovanja, na katerih
je bila do uveljavitve Stanovanjskega zakona dodeljena sta-
novanjska pravica, pod kontrolo države in se ne morejo
oblikovati prosto. Ministrstvo s pojasnjevanjem razlogov, ki
naj bi opravičevali izpodbijano ureditev, zavrača očitke po-
budnice. Po mnenju Ministrstva pa, glede na to da v nobe-
nem drugem dokumentu ni predpisan način uveljavitve stroš-
kovne oziroma neprofitne najemnine, način uveljavitve
neprofitne najemnine lahko določi minister v samem Pravil-
niku.

B) – I
3. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na

izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

4. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-119/94 z
dne 21. 3. 1996 (Uradni list RS, št. 24/96, OdlUS V, 32)
sprejelo stališče, da je poseg v oblikovanje najemnine, pred-
vsem njeno omejevanje, eden od ukrepov zagotavljanja so-
cialne funkcije stanovanjskega premoženja, ki ima svojo
upravičenost v 67. členu ustave. Zato se ustavnemu so-
dišču ni bilo potrebno spuščati v presojo ustavnosti zakon-
ske ureditve, ki določa omejitev višine najemnine za nepro-
fitna stanovanja in za stanovanja z nekdanjo stanovanjsko
pravico. Ni pa dvoma, da pomeni omejevanje višine najem-
nine, kolikor velja za lastnike stanovanj, poseg v lastninsko
pravico oziroma normiranje načina uživanja te lastnine. Gle-
de na to, da ustava dovoljuje tako poseganje le z zakonom,
ga zakonodajalec ne more prenesti na druge organe. Sta-
novanjski zakon (Uradni list RS, št. 19/91, 9/94, 21/94 in
23/96 – v nadaljevanju: SZ) smiselno sicer uzakonja ne-
profitno najemnino, vendar pa “je v ničemer ne opredeli in
ne daje taki omejitvi okvirov, temveč to v celoti prepušča
predstojniku republiškega upravnega organa, ko mu naloži
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predpisati metodologijo za oblikovanje najemnin v neprofit-
nih stanovanjih (11. člen SZ) in ko ukaže uporabo te meto-
dologije – kar pomeni hkrati spoštovanje teh omejitev – za
vsa stanovanja z nekdanjo stanovanjsko pravico (150. člen)“.
Z navedeno odločbo je ustavno sodišče ugotovilo, da je SZ
v neskladju z ustavo, “kolikor za neprofitna stanovanja in za
stanovanja, na katerih je bila do njegove uveljavitve dodelje-
na stanovanjska pravica, zahteva pri oblikovanju najemnine
skladnost z metodologijo, predpisano za oblikovanje najem-
nin v neprofitnih stanovanjih, ne da bi zakon sam v temelju
uredil tako najemnino in določil okvire za podazkonski akt o
metodologiji njenega določanja in s tem o obsegu omejitve
prostega določanja najemnine.“ Državni zbor bi moral to
neskladje odpraviti v dvanajstih mesecih od objave navede-
ne odločbe (Uradni list RS, št. 24/96), vendar tega ni storil.

5. Navedeni razlog, zaradi katerega je ustavno sodišče
ugotovilo neskladnost SZ z ustavo, se zato tudi v času odlo-
čanja o tej pobudi ni v ničemer spremenil. Zato določbe
pravilnika nimajo vsebinske podlage ne v SZ ne v drugem
zakonu.

6. Po drugem odstavku 120. člena ustave morajo
upravni organi opravljati svoje delo v okviru in na podlagi
ustave in zakona. Po določbi 153. člena ustave morajo biti
podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z ustavo
in zakonom. Načelo vezanosti delovanja državnih organov
na ustavo in zakon ter legalitetno načelo sta kot temeljni
ustavni načeli v tesni povezanosti z načelom demokratične
in pravne države. Glede normativne dejavnosti državne upra-
ve pomenita, da je ta pri izdajanju podzakonskih predpisov
vsebinsko vezana na ustavo in zakon. Zakon mora biti vse-
binska podlaga za izdajanje podzakonskih aktov. Upravni
predpis sme namreč zakonsko normo dopolnjevati le do te
mere, da z dopolnjevanjem ne uvaja originarnih nalog drža-
ve in da z zakonom urejenih pravic in obveznosti ne zožuje;
stremeti mora le za tem, da zakonsko normo dopolni tako,
da bo dosežen njen cilj. Kot je obširno obrazloženo v odloč-
bi št. U-I-73/94 (OdlUS IV, 51), načelo delitve oblasti na
zakonodajno, izvršilno in sodno ter vezanost upravnih orga-
nov na okvir, ki ga določata ustava in zakon, izključuje
možnost, da bi upravni organi spreminjali ali samostojno
urejali zakonsko materijo. Obseg, v katerem sme podzakon-
ski akt dopolnjevati zakonsko določbo, je odvisen od polo-
žaja podzakonskega akta, s katerim se natančneje oprede-
ljuje zakonska materija, v hierarhiji pravnih aktov ter od
obsega zakonskega pooblastila.

7. Pravilnik je po svoji pravni naravi podzakonski pred-
pis, ki ga lahko izda minister za izvrševanje zakonov in dru-
gih predpisov. Pravna narava pravilnika kot podzakonskega
predpisa je urejena v 99. členu zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94, 20/95, 29/95), ki določa: “(1) Za izvrševa-
nje zakonov, drugih predpisov in aktov državnega zbora ter
predpisov in aktov vlade izdajajo ministri pravilnike, odredbe
in navodila. (2) S pravilnikom se razčlenijo posamezne do-
ločbe zakona, drugega predpisa ali akta za njegovo izvrše-
vanje“.

8. Iz navedenega izhaja, da se pravilniki sprejemajo za
izvrševanje zakona, kar predpostavlja njihovo vsebinsko ve-
zanost na zakon. Pravilnik ne sme v vsebinskem smislu
določati ničesar brez zakonske podlage in zunaj vsebinskih
okvirov, ki morajo biti v zakonu izrecno določeni ali iz njega
vsaj z razlago ugotovljivi. Pravilnik prav tako ne sme na novo
določati pravic in obveznosti, kar je v skladu z načelom
demokratične in pravne države pridržano ustavi in zakonu.

9. Načelo vezanosti izvršilne oblasti na zakon izključu-
je možnost, da bi pristojni minister samostojno urejal meto-
dologijo za oblikovanje najemnin za neprofitna stanovanja.
Kot izhaja iz 4. in 5. točke te obrazložitve, SZ omejitev

prostega oblikovanja najemnine še vedno ni opredelil. Pra-
vilnik torej samostojno določa elemente neprofitne najemni-
ne (2. člen), s katerimi opredeljuje, kateri stroški so zajeti v
neprofitni najemnini in kateri niso. V členih od 3 do 6 defini-
ra oziroma opredeljuje vsebino pojmov amortizacije, uprav-
nikovih stroškov, priznanih stroškov za vloženi kapital ter
investicijskega in tekočega vzdrževanja. Določba 5. člena
določa tudi odstotek obrestne mere za vloženi kapital. Čle-
na 7 in 8 določata način izračuna najemnine, pri čemer 7.
člen določa vrednost stanovanja kot osnovo za izračun ne-
profitne najemnine in vrednost točke, 8. člen pa določa, da
najemnina lahko znaša največ 3,8% oziroma 2,9% letno od
vrednosti stanovanja. Člen 9 določa način plačila najemni-
ne, 10. člen pa določa lestvico za določanje vrednosti toč-
ke za stanovanja, zgrajena pred uveljavitvijo SZ. Glede na
to, je ustavno sodišče ugotovilo, da so poleg izpodbijanih
določb v nasprotju s tretjim odstavkom 153. člena ustave
tudi vse druge določbe pravilnika, ki vsebinsko določajo
metodologijo za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanova-
njih in ne le tiste, ki jih izpodbija pobudnica. Zato je ustavno
sodišče odločilo, da se pravilnik v celoti razveljavi, in sicer z
odložnim rokom šest mesecev.

10. Pobudnica predlaga odpravo izpodbijanega akta.
Ustavno sodišče lahko v skladu s 45. členom ZUstS neusta-
ven ali nezakonit podzakonski predpis odpravi ali razveljavi.
Odprava učinkuje za nazaj, medtem ko razveljavitev učinku-
je za naprej. Ustavno sodišče se je v tem primeru odločilo
za razveljavitev zato, ker je za določene kategorije stanovanj
zakonodajalec določil, da se najemnine ne morejo oblikova-
ti prosto. Ustavno sodišče je že ugotovilo, da obstaja protiu-
stavna pravna praznina, ker veljavna zakonodaja ne oprede-
ljuje kriterijev za oblikovanje neprofitne najemnine. Z odpravo
pravilnika tudi za nazaj ne bi obstajali enotni kriteriji za obli-
kovanje neprofitnih najemnin, določeni s splošnim pravnim
aktom. Iz istega razloga je ustavno sodišče pravilnik razve-
ljavilo z odložnim rokom.

B) – II
11. Od objave odločbe ustavnega sodišča št. U-I-

119/94 (Uradni list RS, št. 24/96 z dne 10. 5. 1996), s
katero je ustavno sodišče ugotovilo navedeno neskladnost
in določilo zakonodajalcu rok dvanajst mesecev, da jo od-
pravi, je preteklo že več kot dve leti in pol. Zato ustavno
sodišče hkrati ugotavlja, da Državni zbor s svojim ravnanjem
krši zakonsko obveznost, določeno na podlagi tretjega od-
stavka 161. člena ustave v drugem odstavku 48. člena
ZUstS. Noben organ državne oblasti ne sme opuščati dejav-
nosti, ki jih mora opraviti znotraj svojega delokroga. S tak-
šnim ravnanjem zakonodajalec krši načela pravne države
(2. člen ustave) in načelo delitve oblasti (drugi odstavek 3.
člena ustave). Na to je ustavno sodišče opozorilo že v od-
ločbi št. U-I- 114/95 z dne 7. 12. 1995 (Uradni list RS, št.
8/96, OdlUS IV, 120) in sklepu št. U-I-168/97 z dne 3. 7.
1997 (OdlUS VI, 103). Zato ustavno sodišče poziva zako-
nodajalca, da izvrši svojo zakonsko dolžnost, da uredi vpra-
šanja, ki so predmet te pobude, tako da bo zakonska uredi-
tev v skladu s citirano odločbo ustavnega sodišča, in da bo
pristojni minister na podlagi ustrezne zakonske opredelitve,
v skladu s pooblastilom iz 11. člena SZ, do poteka roka
določenega v drugi točki izreka te odločbe, izdal predvideni
podzakonski akt v skladu z ustavo in zakonom.

C)
12. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi

45. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Miroslava Geč-
Korošec, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk,
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dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je
sprejelo s petimi glasovi proti trem. Proti so glasovali sodni-
ci Modrijan in Wedam-Lukić ter sodnik Ude. Sodnik Ude je
dal odklonilno ločeno mnenje, sodnik Testen pa pritrdilno
ločeno mnenje.

Št. U-I-190/95
Ljubljana, dne 8. januarja 1999.

Predsednik
Franc Testen l. r.

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
168. Poročilo o izidu zakonodajnega referenduma o

financiranju izgradnje TET 3, kot je predlagano
v predlogu zakona za zagotavljanje sredstev za
sofinanciranje izgradnje in o poroštvu Republike
Slovenije za najetje kreditov za izgradnjo
termoelektrarne Trbovlje 3

P O R O Č I L O
o izidu zakonodajnega referenduma o

financiranju izgradnje TET 3, kot je predlagano v
predlogu zakona za zagotavljanje sredstev za

sofinanciranje izgradnje in o poroštvu Republike
Slovenije za najetje kreditov za izgradnjo

termoelektrarne Trbovlje 3

I
Republiška volilna komisija je na 26. seji dne 14. ja-

nuarja 1999 na podlagi zapisnikov volilnih komisij volilnih
enot pri ugotavljanju izida glasovanja na zakonodajnem refe-
rendumu o financiranju izgradnje TET 3 kot je predlagano v
predlogu zakona za zagotavljanje sredstev za sofinanciranje
izgradnje in o poroštvu Republike Slovenije za najetje kredi-
tov za izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje 3, ki je bil 10.
januarja 1999, ugotovila naslednji izid glasovanja:

Na referendumu 10. januarja 1999 je imelo pravico
glasovati skupaj 1,564.154 volivcev.

Glasovalo je skupaj 427.443 volivcev (27,3%), od te-
ga je s potrdilom glasovalo 18 volivcev.

Oddanih je bilo 427.327 glasovnic. Ker ni bilo mogo-
če ugotoviti volje volivca, je bilo 9.414 (2,2%) glasovnic
neveljavnih.

Veljavnih je bilo 417.913 glasovnic.
Na referendumsko vprašanje: “Ali ste za to, da se vpra-

šanje financiranja izgradnje TET 3 uredi tako, kot je predla-
gano s predlogom zakona za zagotavljanje sredstev za sofi-
nanciranje izgradnje in o poroštvu Republike Slovenije za
najetje kreditov za izgradnjo Termoelektrarne Trbovlje 3, in
sicer:

– da se del sredstev zagotavlja iz vsakoletnega prora-
čuna Republike Slovenije,

– da za obveznosti iz domačih in tujih posojil, ki jih bo
najelo Javno podjetje Termoelektrarne Trbovlje, daje poroš-
tvo Republika Slovenija,

– in da se izpušča vprašanje ostalih investicijskih sred-
stev, ki jih Javno podjetje Termoelektrarne Trbovlje samo
nima, oziroma bi jih lahko pridobilo le pod pogojem trajnih
državnih poroštev za administrativno in na račun plačnikov
elektrike določeno ceno električne energije na njenem pra-
gu za časa gradnje in za časa obratovanja TET 3?“

je z besedo “ZA“ odgovorilo 84.437 (19,76%) volivcev
oziroma z besedo “PROTI“ 333.476 (78,04%) volivcev.

II
Republiška volilna komisija je na podlagi pete alinee

39. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni
list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, 34/96 – odl. US,

38/96, 43/96 – odl. US, 57/96 in 82/98 – odl. US),
skladno z določbami 23. člena istega zakona,

u g o t o v i l a,
da se je večina volivcev, ki so glasovali, odločila proti

temu, da se vprašanje financiranja izgradnje TET 3 uredi
tako, kot je predlagano s predlogom zakona za zagotavljanje
sredstev za sofinanciranje izgradnje in o poroštvu Republike
Slovenije za najetje kreditov za izgradnjo Termoelektrarne
Trbovlje 3, in sicer:

– da se del sredstev zagotavlja iz vsakoletnega prora-
čuna Republike Slovenije,

– da za obveznosti iz domačih in tujih posojil, ki jih bo
najelo Javno podjetje Termoelektrarne Trbovlje, daje poroš-
tvo Republika Slovenija,

– in da se izpušča vprašanje ostalih investicijskih sred-
stev, ki jih Javno podjetje Termoelektrarne Trbovlje samo
nima, oziroma bi jih lahko pridobilo le pod pogojem trajnih
državnih poroštev za administrativno in na račun plačnikov
elektrike določeno ceno električne energije na njenem pra-
gu za časa gradnje in za časa obratovanja TET 3?

Št. 10-6/96-57/98
Ljubljana, dne 14. januarja 1999.

Predsednik
Anton Gašper Frantar l. r.

Člani
Igor Kaučič l. r.
Miroslava Palhartinger l. r.
Bogdan Biščak l. r.
Janez Pogorelec l. r.
Gregor Virant l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

169. Sklep o potrditvi učbenika TEHNOLOGIJA LESA 2

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 24. seji dne 17. 12. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

TEHNOLOGIJA LESA 2
avtorji: Andrej Grošelj, Bojan Kovačič, Metka Čermak,

Mirko Geršak

Učbenik TEHNOLOGIJA LESA 2 se potrdi za 2. letnik
za predmet Tehnologija, v programu Mizar in tapetnik ter
Mizar.

Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Učbenik sta recenzirala: prof. dr. Slavko Mihevc in

Matija Mišič; lektoriral: Andrej Česen.
V letu 1998 založila: Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska

založba, Karlovška 3, Ljubljana.

Št. 612-249/98
Ljubljana, dne 17. decembra 1998.

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za poklicno in
strokovno izobraževanje



Uradni list Republike Slovenije Št. 4 / 22. 1. 1999 / Stran 253

170. Sklep o potrditvi učbenika TEHNOLOGIJA LESA 3

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 24. seji dne 17. 12. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

TEHNOLOGIJA LESA 3
avtorja: Bojan Kovačič, Metka Čermak

Učbenik TEHNOLOGIJA LESA 3 se potrdi za 3. letnik
za predmet Tehnologija, v programu Mizar in tapetnik ter
Mizar.

Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Učbenik sta recenzirala: prof. dr. Slavko Mihevc in

Matija Mišič; lektoriral: Andrej Česen.
V letu 1998 založila: Zveza lesarjev Slovenije, Lesarska

založba, Karlovška 3, Ljubljana.

Št. 612-250/98
Ljubljana, dne 17. decembra 1998.

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za poklicno in
strokovno izobraževanje

171. Sklep o potrditvi učbenika TEHNOLOGIJA
OBDELAVE V LESARSTVU

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 24. seji dne 17. 12. 1998 sprejel

S K L E P
o potrditvi učbenika

TEHNOLOGIJA OBDELAVE V LESARSTVU
avtor: Anton Likavec

Učbenik TEHNOLOGIJA OBDELAVE V LESARSTVU
se potrdi za 1. letnik za predmet Praktičnega pouka, v
programu Mizar in tapetnik ter Mizar in Lesarski tehnik.

Potrdi se za dobo 3 šolskih let.
Učbenik sta recenzirala: prof. dr. Vekoslav Mihevc in

Vinko Velušček; lektoriral: Andrej Česen.
V letu 1993 založila: Tehniška založba Slovenije, Lepi

pot 6, 1000 Ljubljana.

Št. 612-251/98
Ljubljana, dne 17. decembra 1998.

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za poklicno in
strokovno izobraževanje

172. Sklep o potrditvi učbenika TEHNOLOGIJA
ODREZOVANJA KOVIN

Na podlagi 26. člena Zakona o organizaciji in finan-
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 24. seji dne 17. 12. 1998 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika

TEHNOLOGIJA ODREZOVANJA KOVIN
avtorja: Slavko Plazar, Franc Jakopič

Učbenik TEHNOLOGIJA ODREZOVANJA KOVIN se
potrdi za 3. letnik za predmet Tehnologija, v programu Stro-
jni tehnik; ter za 4. letnik za predmet Tehnologija, poklicno-
tehniški, program Strojni tehnik.

Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Učbenik so recenzirali dr. Janez Kopač, Boris Berlot,

Zdenko Nosan; lektorirali Anica Potočnik Plazar, Vida Ifko.
Samozaložba v letu 1998.

Št. 612-252/98
Ljubljana, dne 17. decembra 1998.

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za poklicno in
strokovno izobraževanje

173. Poročilo o gibanju plač za november 1998

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) in
Nacionalnega programa statističnih raziskovanj (Uradni list
RS, št. 70/97)

P O R O Č I L O
o gibanju plač za november 1998

Povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji za novem-
ber 1998 znaša 164.293 SIT in je za 3,5 odstotka višja kot
oktobra 1998.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje septem-
ber–november 1998 znaša 160.281 SIT.

Indeks povprečne mesečne bruto plače za november
1998 za obdobje december 1997–november 1998 znaša
104,7.

Št. 941-15-18/99
Ljubljana, dne 18. januarja 1999.

Tomaž Banovec l. r.
Direktor

174. Podaljšanje roka prodaje srečk

Na podlagi tretjega odstavka 7. točke koncesijske po-
godbe, št. 471-9/97 z dne 29. 12. 1998, objavlja delniška
družba Športna loterija in igre na srečo

p o d a l j š a n j e
roka prodaje srečk

Prodaja 6. serije srečk, 3. in 4. segmenta igre Hitra
srečka se podaljša, in sicer je zadnji dan prodaje 26. 7.
1999. Zadnji dan za izplačilo dobitkov je 60 dni od zadnjega
dneva prodaje.

Janez Bukovnik l. r.
Direktor
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OBČINE

LJUBLJANA

175. Ugotovitev, da je mandat mestnega svetnika
prešel na naslednjega kandidata

V zvezi s sklepom Mestnega sveta mestne občine Ljub-
ljana z dne 10. 12. 1998 o nezdružljivosti funkcije župana in
člana občinskega sveta za županjo Viktorijo Potočnik na
podlagi 37.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, Uradni
list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 65/95 – odl.
US, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 14/96 – odl. US,
39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 68/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Mestna volilna komisija
na seji, dne 6. 1. 1999 na podlagi 30. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
61/95, 70/95 in 20/98)

u g o t o v i l a,

da je mandat mestnega svetnika prešel na naslednjega
kandidata z liste kandidatov Liberalna demokracija Slovenije.

Ta kandidat je dr. Radovan-Stanislav Pejovnik, roj.
4. 5. 1946, stanuje v Ljubljani, Ižanska 164.

Kandidat je podal izjavo, da sprejema mandat.

Št. 2/99
Ljubljana, dne 6. januarja 1999.

Predsednik komisije
Borut Potrata, dipl. prav. l. r.

Člani:
Jože Zbačnik l. r.
Vincenc Filipčič l. r.
Štefanija Kovač l. r.
Marjan Lavrič l. r.
Bojan Drol l. r.
Gojmir Komar l. r.
Maja Škrjanc l. r.

CERKNICA

176. Ugotovitev, da je mandat članu občinskega
sveta prešel na naslednjega kandidata

V zvezi z ugotovitvijo Občinskega sveta občine Cerkni-
ca, z dne 21. 12. 1998, da je članu Občinskega sveta
občine Cerknica Valentinu Scheinu prenehal mandat na
podlagi 37.a in 37.b člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US RS št. U-I-13/94-
95, 45/94 - odl. US RS št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS,
št. 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 73/95 - odl. US, 9/96
- odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98), je Občinska volilna komisija občine Cerknica na
seji dne 29. 12. 1998, na podlagi 30. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
61/95, 70/95 in 20/98)

u g o t o v i l a

da je mandat članu občinskega sveta prešel na nasled-
njega kandidata z liste kandidatov Liberalne demokracije
Slovenije LDS v I. volilni enoti.

Ta kandidat je Leopold Oblak, roj. 21. 11. 1949,
stanujoč v Cerknici, Rimska 12, diplomirani ekonomist.

Kandidat je dne 7. 1. 1999 podal izjavo, da sprejema
mandat.

Št. 00607-19-1/98
Cerknica, dne 8. januarja 1999.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Cerknica
Mojca Štritof-Brus, dipl. jur. l. r.

Člani:
Igor Gornik l. r.
Mojmir Jovič l. r.
Zvonka Godeša l. r.

DORNAVA

177. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Dornava

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 11. člena statuta Obči-
ne Dornava (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 15/95)
je Občinski svet občine Dornava na 36. seji dne 9. 12.
1998 sprejel

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

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

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

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s

skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v občini Dornava
– ceste med naselji sosednjih občin.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v

občini in naselji v sosednjih občinah so:
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ceste ceste uporabe dolžina ceste

ali odseka ali odseka v občini v sosednji
(v m) občini (v m)

1. 076-010 R 713 DORNAVA – BOROVCI SŽ 2074 MP
2. 076-020 076-100 MEZGOVCI – STREJACI 076-030 2598 MP
3. 076-030 R 713 DORNAVA – LASIGOVCI OB.ORM. 6283 MP
4. 076-100 076-030 POLENŠAK – SLOMI R 713 3510 MP
5. 076-050 076-040 MOŠKANJCI – STRMEC OB.GOR. 1064 MP 2833
6. 076-060 076-040 POLENŠAK – LASIGOVCI 076-030 3478 MP
7. 076-070 R 713 BRATISLAVCI – BODKOVCI OB.JUR. 2510 MP
8. 076-080 076-030 POLENŠAK – POLENCI 076-040 1878 MP
9. 328-070 R 712 PACINJE – DORNAVA R 713 2167 MP
10. 076-090 R713 POLENŠAK – ROTMAN OBČ. JURŠ 1159 MP
11. 076-040 G 12 DORNAVA – MOŠKANJCI R 713 2478 MP 924

SKUPAJ 29199

5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ceste ceste uporabe dolžina ceste

ali odseka ali odseka v občini v sosednji
(v m) občini (v m)

1. 576-010 076-070 KOZAR – ŠAMPRL HŠ 48 1187 MP
2. 576-020 076-070 KEKEC – BELŠAK HŠ 33 610 MP
3. 576-030 R 713 PINTARIČ – ŽNIDARIČ HŠ 34 395 MP
4. 576-040 R 713 LEBAR ALOJZ HŠ 65 850 MP
5. 576-050 076-040 POKOPALIŠČE – FLORJANIČ 076-060 2302 MP
6. 576-060 076-040 KUHARIČ – HOJNIK HŠ 7 270 MP
7. 576-070 076-040 VRŠIČ 076-040 325 MP
8. 576-080 576-050 PETEK JANEZ 076-080 618 MP
9. 576-090 076-080 SLODNJAK – KRIŽ 576-100 1149 MP
10. 576-100 076-030 PETEK ANGELA HŠ 1 985 MP
11. 576-110 076-030 PETEK JANŽEKOVIČ 576-100 296 MP
12. 576-120 576-130 PERŠAK – KUKOVEC 576-130 812 MP
13. 576-130 576-140 PRIMOŽIČ – POTRČ 076-050 1208 MP
14. 576-140 076-080 MUNDA – MEJA PB. GORIŠNICA OB. GOR. 2213 MP
15. 576-150 576-140 VIČAR HŠ 7 146 MP
16. 576-160 576-140 ŠUMENJAK HŠ 35 229 MP
17. 576-170 076-050 MALI PRERAD 576-140 1081 MP
18. 576-180 076-090 KOZAR – JANŽEKOVIČ HŠ 31 334 MP
19. 576-190 M.OB.GO VISENJAK – ROŠKAR HŠ 6 780 MP
20. 576-200 576-210 STREJACI – STRMEC 576-190 981 MP
21. 576-210 076-040 STRMEC – RIŽNAR HŠ 3 1150 MP
22. 576-220 076-020 VIČAR – ŽGEČ HŠ 10 150 MP
23. 576-230 576-220 VIČAR – JANŽEKOVIČ 576-210 268 MP
24. 576-240 076-030 TURNŠEK HŠ 9 77 MP
25. 576-250 076-030 ČAGRAN HŠ 13 250 MP
26. 576-260 076-030 KOVAČEC – KVAR HŠ 2 365 MP
27. 576-270 076-100 LETALIŠČE MOŠKANJCI LETEL. 512 MP
28. 576-280 076-100 MOŠKANJCI-PETEK-ZAGOJIČI OB. GOR. 740 MP
29. 576-290 576-100 BRENHOLC HŠ 70 133 MP
30. 576-300 076-020 PRVENCI-KAPELA-ŽIHER OB. PTUJ 1535 MP
31. 576-310 076-100 HERGA HŠ 48 245 MP
32. 576-320 076-100 MEŠKO HŠ 56/A 272 MP
33. 576-330 076-100 KORPAR 076-020 637 MP
34. 576-340 076-020 MOST – PESNICA 576-330 110 MP
35. 576-350 976-100 MISLOVIČ HŠ 33 190 MP
36. 576-360 076-100 VALIČ HŠ 25 178 MP
37. 576-370 076-100 CVETKO HŠ 13 175 MP
38. 576-380 076-020 PETEK JOŽE HŠ 39 55 MP
39. 576-390 076-020 PRELOG HŠ 9/A 125 MP
40. 576-400 R 713 NOVI DOM – CIGULA 076-100 1649 MP
41. 576-410 076-400 POKOPALIŠČE 576-420 508 MP
42. 576-420 076-100 MLINARIČ – ŽIŽEK OB. PTUJ 1735 MP
43. 576-430 076-400 HRGA – RATEK HŠ 147/D 104 MP
44. 576-440 076-400 RAUŠL – BISTER 576-450 207 MP
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ceste ceste uporabe dolžina ceste

ali odseka ali odseka v občini v sosednji
(v m) občini (v m)

45. 576-450 076-010 CERKEV – MIP R 713 436 MP

46. 576- 460 R 713 ČUŠ 576-470 244 MP

47. 576-470 R 713 KK – R 576-510 927 MP

48. 576-480 328-070 VALENKO 576-470 475 MP

49. 576-490 R 713 MESAREC 328-070 302 MP

50. 576-500 R 713 PRI LIPI 328-070 258 MP

51. 576-510 328-070 GRAD HŠ 1 234 MP

52. 576-520 076-100 ČUŠ HŠ 57 220 MP

53. 576-530 076-020 VIHER HŠ 55 78 MP

54. 576-540 076-020 PLOJ HŠ 79 106 MP

55. 576-550 R 713 LAH HŠ 100/A 57 MP

56. 576-560 R 713 ILOŠAK 076-090 1857 MP

57. 756-570 076-100 PUKŠIČ HŠ 36 318 MP

58. 756-580 076-020 FEKONJA HŠ 1 211 MP

59. 576-590 076-030 STRMEC – MICHETTI HŠ 10/A 1063 MP

60. 576-600 R 713 LOVRENČIČ O76-060 654 MP

61. 576-610 O76-060 ZAVEC KATA – SOK 076-040 205 MP

62. 576-620 076-070 KOVAČEC HŠ 30 365 MP

63. 576-630 076-070 SLANA HŠ 15 322 MP

64. 576-640 076-040 BELŠAK – SLOMI HŠ 14 345 MP

65. 576-650 076-040 JANŽEKOVIČ – ŠUEN HŠ 4 247 MP

66. 576-660 076-100 RATEK – SOK 076-020 364 MP

67. 576-670 076-030 BEZJAK MARJAN – BREZOVCI HŠ 9 570 MP

68. 576-680 576-590 SIMONIČ – ARNUŠ HŠ 14/A 503 MP

69. 576-690 076-080 LOVSKI DOM – RANFL HŠ 18 468 MP

70. 576-700 076-030 KUKOVEC – BEVK HŠ 8 742 MP

71. 576-710 076-030 KUKOVEC – KOKOL 076-030 555  MP

72. 576-720 076-100 KRIŽ – SŽ SŽ 545 MP

73. 576-730 076-100 NEMEC MIRKO HŠ 17 140 MP

74. 576-740 076-080 PISANEC OB. ORMO. 682 MP

75. 576-750 328-070 ZAGORŠEK – ŠILAK HŠ 29 124 MP

SKUPAJ 41758

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem odlo-

kom, je bilo v skladu z odločbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih poti (Uradni list RS, št. 48/97) pri-
dobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za
ceste št. 347-05-144/98-03 dne 19. 11. 1998.

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 35-23-567/98
Dornava, dne 9. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Dornava

Jožef Hojnik l. r.
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IG

178. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Ig za leto 1998

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), ter 20. in 29. člena zakona o lokalni
samoupravi in na podlagi 16. člena statuta Občine Ig (Urad-
ni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Ig na 39. redni
seji dne 16. 12. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Ig za leto 1998

1. člen
V odloku o proračunu Občine Ig za leto 1998 (Uradni

list RS, št. 50/98) se tretji odstavek 3. člena spremeni tako,
da se glasi:

Bilanca prihodkov in odhodkov:

Prihodki 431.762.650 SIT
Odhodki 431.762.650 SIT
Račun financiranja 0 SIT

Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna
je prikazan v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni
del občinskega proračuna.

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se za leto 1998.

Št. 1522/98
Ig, dne 16. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ig
Janez Cimperman l. r.

179. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
potreb v letu 1999

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS,
45/94 – odl. US RS, Uradni list RS, št. 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US RS, 63/95, 9/96, 44/96, 73/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98), zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US RS), zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 56/98) in 16. člena statuta Občine Ig
(Uradni list RS, št.  26/95), je Občinski svet občine Ig na
39. redni seji dne 16. 12. 1998 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih potreb

v letu 1999

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Ig za leto 1999 se

financiranje javne porabe občine v letu 1999 začasno finan-
cira po tem sklepu.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme mesečno

porabiti za financiranje dejavnosti iz sredstev zagotovljene
porabe največ do ene dvanajstine sredstev zagotovljenih v
proračunu leta 1998 oziroma sorazmeren del sredstev pov-
prečne porabe v letu 1998.

3. člen
Ne glede na določila iz 2. člena tega sklepa, so iz

začasnega financiranja izvzeta namenska sredstva, ki se
smejo porabiti le namensko in v višini, kot so pridobljena.

Iz začasnega financiranja so izvzeta tudi sredstva, ki so
bila v proračunu za leto 1998 planirana za investicije, ven-
dar le-te niso bile dokončane ali plačane v letu 1998. Nave-
dena sredstva se prenesejo v leto 1999 za poplačilo in
financiranje nalog, ki so določene s proračunom občine za
leto 1998.

4. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo svoje nalo-

ge, ki so financirane s proračuna občine izvrševati v mejah
sredstev, določenih v 2. členu tega sklepa, pri čemer mora-
jo upoštevati postopke in določila, ki veljajo za izvrševanje
odloka o proračunu Občine Ig za leto 1998 in določila, ki
veljajo za proračun Republike Slovenije, pa se smiselno
uporabljajo za proračune občin.

5. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega finan-

ciranja, so sestavni del proračuna občine za leto 1999 in se
bodo izkazovali v zaključnem računu proračuna.

6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1999
dalje, do sprejetja odloka o proračunu Občine Ig za leto
1999.

Št. 1523/98
Ig, dne 16. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Ig
Janez Cimperman l. r.

KUNGOTA

180. Odredba določitvi razporeda delovnega časa in
uradnih ur za delo v Občinski upravi občine
Kungota

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS in Uradni
list RS , št. 57/94 in 14/95), 59. in 60. členom statuta
Občine Kungota (MUV, št. 8/95) in 2. členom odloka o
organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine
Kungota (MUV, št. 12/95) in 6. členom pravilnika o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinskem uradu
Občine Kungota izdajam naslednjo

O D R E D B O

1. člen
S to odredbo je določen razpored delovnega časa in

uradnih ur za delo v Občinski upravi občine Kungota.



Stran 258 / Št. 4 / 22. 1. 1999 Uradni list Republike Slovenije

Razpored zagotavlja:
– nemoteno izvajanje nalog občine in njenih organov,
– učinkovito delovanje občinske uprave,
– učinkovito reševanje vlog in pobud občanov.

2. člen
V delovnih dneh je delovni čas razporejen:
V ponedeljek, torek, sredo in četrtek od 8. do 12. ure

in od 13. do 17. ure ter petek od 8. do 13. ure.
Uradne ure za stranke so:
ponedeljek od 9. do 11. ure
torek od 9. do 11. ure
sreda od 9. do 11. ure

od 14. do 16. ure
četrtek od 9. do 11. ure

od 14. do 16. ure

3. člen
V času uradnih ur so delavci občinske uprave na voljo

strankam in občanom. Izven uradnih ur so dolžni sprejemati
stranke le, če gre za nujne zadeve, ki jih ni mogoče odločiti,
ne da bi nastale nepopravljive posledice za stranke oziroma
občane.

4. člen
Razpored uradnih ur mora biti objavljen in biti na vid-

nem mestu v prostorih občinske uprave.

5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS, s tem dnem pa preneha veljati odredba
objavljena v Uradnem listu RS, št. 71/95.

Zg. Kungota, dne 8. januarja 1999.

Župan
Občine Kungota

Jožef Karner, inž. l. r.

MORAVSKE TOPLICE

181. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in
kolesarskih poti) v Občini Moravske Toplice

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 20. člena statuta Obči-
ne Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 33/95, 60/95 in
23/96) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji,
dne 9. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih

poti) v Občini Moravske Toplice

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki jih
prevzemamo, ter občinske kolesarske poti.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s

skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom

se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano ozna-

ko LK) v naseljih Moravske Toplice in Martjanci.
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne

poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).

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

med naselji v Občini Moravske Toplice in naselji sosednjih
občin;

– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, raz-
vrščene v podkategorije.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v

občini in naselji sosednjih občin so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Dolž. v obč. Dol. razlika
št. (odseka) ceste ceste (odseka) (v m) uporab. M. Toplice v sosednjih

(odseka) NA Na (v m) občinah

LOKALNE CESTE MP

1. 010030 Z Most Ivanci–Motvarjevci C R3-724 MP 12 570 Beltinci
010032 Z Most Ivanci–Bogojina C R2-442 MP 3 382 Beltinci
010033 C R2-442 Bogojina–Motvarjevci C R3-724 7 338 MP 7 338 –
010034 O 010033 Bukovnica–Buk.jezero Z Gozd MP 1 850 Dobrovnik

2. 265010 C 269070 Noršinci–Martjanci C R2-442 2 176 MP 2 176 –
3. 265030 C R2-442 Tešanovci–Mlajtinci C 269070 1 865 MP 1 865 –
4. 265040 C R2-442 Filovci–Renkovci Z Most 2 820 MP 2 820 –
5. 265050 C R2-442 M.Toplice–Fokovci C R3-725 5 870 MP 5 870 –
6. 265060 C R2-442 Tešanovci–Selo C R3-725 7 445 MP 7 445 –

265061 C R2-442 Tešanovci–Selo C R3-725 6 945 MP 6 945 –
265062 C R2-442 Tešanovci–pokopališče O 265061 500 MP 500 –

7. 265070 C R2-442 Bogojina–V.Gomila C 265130 3 890 MP 3 890 –
265071 C R2-442 Bogojina–V.Gomila C 265160 3 400 MP 3 400 –
265072 O 010032 Bogojina skozi vas O 265071 490 MP 490 –

8. 265080 C 265061 Tešan.–G.Moravci C 265050 3 550 MP 3 550 –
9. 265090 O 265211 Sebeborci–Krnci–Bokra. Z Propust MP 2 521 Puconci
10. 265100 C R3-725 Sebeborci–Bokrači Z Hiša MP 2 200 Puconci

265101 C R3-725 Sebeborci–Bokrači C 265090 1 200 MP 1 200 –
265102 C 265090 Sebeborci–Bokrači Z Hiša MP 1 000 Puconci
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Dolž. v obč. Dol. razlika
št. (odseka) ceste ceste (odseka) (v m) uporab. M. Toplice v sosednjih

(odseka) NA Na (v m) občinah

11. 265110 C R3-725 Sebeborci–Panovci C 265160 MP 5 853 Gornji Petrovci
12. 265120 C R3-725 Ivanovci–Kančevci C 265190 3 750 MP 3 750 –
13. 265130 C 265060 V.Gomila–skozi vas C 265060 2 350 MP 1 125 –
14. 265140 C 265110 Kukeč–Ivanovci C 265120 2 350 MP 2 350 –
15. 265150 C R3-725 Selo–Motvarjevci C R3-724 5 835 MP 5 835 –
16. 265160 C 265110 Benedikt–Kančevci C 265120 1 025 MP 1 025 –
17. 265170 C R3-725 Fokovci–Ratkovci C 265190 2 850 MP 2 850 –
18. 265180 C R3-724 Prosenj.–Kančevci C R3-724 9 300 MP 9 300 –

265181 C R3-724 Prosenj.–Ivanjševci C R3-724 5 552 MP 5 552 –
265182 C R3-724 Ivanjševci–Ratkovci C 265190 3 748 MP 3 748 –

19. 265190 C R3-724 Berkovci–Križevci Z Gozd MP 6 765 Gornji Petrovci
20. 265210 C R3-725 Puconci–Sebeborci C R1-232 2 361 MP 2 361 –
21. 269070 Z Gozd M.Sobota–Ivanci O 010032 8 168 MP 5 705 Murska Sobota
22. 269060 Z Propust Martjanci–Puconci O R1-232 566 MP 288 Murska Sobota
23. 265220 C R3-725 Martjanci–Fokovci C 265050 5 529 MP 5 529 –
24. 265230 C 265150 Čikečka vas–Prosenjak. C R3-724 1 900 MP 1900 –

5. člen
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– mestne in krajevne ceste (LK)

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Dolž. v obč. Dol. razlika
št. (odseka) ceste ceste (odseka) (v m) uporab. M. Toplice v sosednjih

(odseka) NA Na (v m) občinah

MESTNE IN KRAJEVNE CESTE MP

1. 265300 C R2-442 Martjanci C 265010 325 MP 325 –
2. 265310 C 265010 Martjanci Z Hiša 383 MP 383 –
3. 265320 C R2-442 Ulica proti banki Z Vratarnica 150 MP 150 –
4. 265330 C R2-442 Ulica proti Kampu Z Vratarnica 910 MP 910 –
5. 265340 C R2-442 Delavska ul. M. Toplice C 265380 350 MP 350 –
6. 265350 C 265340 Levstikova ul. M. Toplice Z Hiša 460 MP 460 –
7. 265360 C 265350 Ob igrišču, M. Toplice C 265380 200 MP 200 –
8. 265370 C 265350 Kratka ulica, M. Toplice C 265360 190 MP 190 –
9. 265380 C 265050 Na bregu, M. Toplice C 265340 1 090 MP 1 090 –
10. 265390 C R2-442 Kranjčeva ul., M. Toplice C 265350 90 MP 90 –
11. 265400 C 265050 Dolga ulica, M. Toplice C 265340 350 MP 350 –
12. 265410 C 265050 Lešče, M. Toplice C 265050 700 MP 700 –

265411 C 265050 Lešče, M. Toplice C 265050 550 MP 550 –
265412 O 265411 Lešče, M. Toplice Z Hiša 150 MP 150 –

13. 265420 C 265050 Široke njive, M. Toplice C 765360 150 MP 150 –
14. 265430 C 265050 Brezje–Brzinšček, M. Topl. C 265050 1905 MP 1905 –
15. 265440 C 265050 Cuber, M. Toplice Z Gozd 800 MP 800 –
16. 265450 C 265050 Papičov breg, M. Toplice C 265220 800 MP 800 –
17. 265460 C 265050 Vinska graba, M. Toplice C 765400 226 MP 226 –
18. 265470 C R2-442 Martjanci v vasi Z Hiša 291 MP 291 –

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

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Dolž. v obč. Dol. razlika
št. (odseka) ceste ceste (odseka) (v m) uporab. M. Toplice v sosednjih

(odseka) NA Na (v m) občinah

JAVNE POTI MP

1. 765010 C 269070 Mlajtinci–Rakičan Z Reka 2898 MP 1 600 Murska Sobota
2. 765020 C 265010 Noršinci–pokopališče Z Pokopališče 260 MP 260 –
3. 765030 C 269070 Noršinci–njive Z Gozd 180 MP 180 –
4. 765040 C 765050 Lukačevci–Noršinci C 269070 1 270 MP 1 270 –
5. 765050 C 269070 Lukačevci skozi vas Z Čistilna 1 210 MP 1 210 –
6. 765060 C 265020 M.Toplice–Mlajtinci C 765070 810 MP 810 –
7. 765070 C 269070 Noršinci–Tešanovci C 265030 1 010 MP 1 010 –
8. 765080 C 269070 Mlajtinci–M.Toplice C 765070 320 MP 320 –
9. 765090 C R2-442 Tešanovci–Ivanci C 269070 2 130 MP 2 130 –
10. 765100 C 269070 Ivanci do hiš Z Hiša 200 MP 200 –
11. 765110 C 269070 Ivanci skozi vas C 269070 539 MP 539 –
12. 765120 C 269070 Ivanci Z Hiša 398 MP 398 –
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Dolž. v obč. Dol. razlika
št. (odseka) ceste ceste (odseka) (v m) uporab. M. Toplice v sosednjih

(odseka) NA Na (v m) občinah

13. 765130 C 765120 Ivanci Z Hiša 67 MP 67 –
14. 765140 C 010032 Ivanci–gramoznica Z Gramoznica 155 MP 155 –
15. 765150 C 765110 Ivanci–Šadlov mlin Z Hiša MP 800 Beltinci
16. 765160 C 269070 Ivanci Z Hiša 60 MP 60 –
17. 765170 C 265040 Filovci Z Hiša 76 MP 76 –
18. 765180 C 265040 Filovci Z Hiša 195 MP 195 –
19. 765190 C 265040 Filovci Z Hiša 140 MP 140 –
20. 765200 C R2-442 Filovci C 765210 450 MP 450 –
21. 765210 C R2-442 Filovci skozi vas C 265040 780 MP 780 –
22. 765220 C 265040 Filovci C 765210 300 MP 300 –
23. 765230 C 765210 Filovci Z Hiša 310 MP 310 –
24. 765240 C R2-442 Filovci–Gaj Z Hiša 1 100 MP 1 100 –
25. 765250 C R2-442 Filovci–Bogojina C 010033 2 100 MP 2 100 –
26. 765260 C 765210 V Filovcih Z Hiša 60 MP 60 –
27. 765270 C 765250 Trnavski breg C 010033 600 MP 600 –
28. 765280 C R2-442 Fil.–Buko.–Čikeč. vas C 265150 5 450 MP 5 450 –

765281 C R2-442 Filovci–Bukovnica C 010033 1 800 MP 1 800 –
765282 C 010033 Bukovnica–Čikečka vas C 265150 3 650 MP 3 650 –

29. 765290 C R2-442 Martjanci–Puconci C R1-232 1 890 MP 1 599 –
30. 765300 C 269070 Ivanci do čistilne Z Čistilna 1 000 MP 1 000 –
31. 765310 C 765430 Jelovškov breg C 265080 1 950 MP 1 950 –

765311 C 765430 Jelovškov breg C 265080 1 650 MP 1 650 –
765312 O 765311 Jelovškov breg Z Hiša 100 MP 100 –
765313 O 765311 Jelovškov breg Z Hiša 100 MP 100 –
765314 O 765311 Jelovškov breg Z Hiša 130 MP 130 –

32. 765320 O 265412 Lešče–Brezje C 265430 750 MP 750 –
33. 765330 C R2-442 Vaga–Lešče C 765320 700 MP 700 –
34. 765340 C 765630 Martjanci–M.Toplice C 265330 1 260 MP 1 260 –
35. 765350 C 765630 Sebeborci–M.Toplice C 265330 1 080 MP 1 080 –
36. 765360 C 265430 Dolga ul.–Rdeči breg C 765630 130 MP 130 –
37. 765370 C 265030 Mlajtinci–črpališče Z Črpališče 1 380 MP 1 380 –
38. 765380 C 265450 Zg.Moravci C 265440 420 MP 420 –
39. 765390 C 265030 Tešanovci–čistilna Z Čistilna 1 200 MP 1 200 –
40. 765400 C 265110 Kančevci–Šobjakov breg Z Hiša 980 MP 980 –
41. 765410 C R2-442 Tešanovci–Joške Z Hiša 100 MP 100 –
42. 765420 C R2-442 Tešanovci v vasi Z Hiša 150 MP 150 –
43. 765430 C 265080 Dolge njive–Brezje C 765440 930 MP 930 –
44. 765440 C R2-442 Tešanovci–Brezje C 265 1 790 MP 1 790 –
45. 765450 C 265080 Bogojina–Trnavski breg C 010033 1 000 MP 1 000 –
46. 765460 C 010033 Bogojina–Vikendi Z Hiša 360 MP 360 –

765461 C 010033 Bogojina–vikendi C 765450 210 MP 210 –
765462 C 765450 Bogojina–vikendi Z Hiša 150 MP 150 –

47. 765470 O 265071 Bogojina –Vikendi C 010033 3 050 MP 3 050 –
765471 O 265071 Bogojina –Vikendi C 010033 2 650 MP 2 650 –
765472 O 765471 Bogojina –Vikendi O 265071 400 MP 400 –

48. 765480 C 765450 Bogojina O 765471 1 160 MP 1160 –
765481 C 765450 Bogojina O 765471 550 MP 550 –
765482 O 765481 Bogojina O 765481 610 MP 610 –

49. 765490 C R2-442 Tešanovci–Bogojina C 265080 1 190 MP 1 190 –
50. 765500 O 265211 Sebeborci–Martjanci C 765290 1 390 MP 1 390 –
51. 765510 O 265211 Sebeborci v vasi C R3-725 410 MP 410 –
52. 765520 O 265211 Sebeborci v vasi O 265101 522 MP 522 –
53. 765530 C 265100 Sebeborci v vasi Z Hiša 666 MP 666 –
54. 765540 C 265102 Sebeborci v vasi Z Hiša 200 MP 200 –
55. 765550 C R3-725 Sebeborci v vasi C 265101 1 100 MP 1 100 –
56. 765560 C 765550 Sebeborci v vasi Z Hiša 900 MP 900 –
57. 765570 C 765550 Sebeborci v vasi Z Hiša 560 MP 560 –
58. 765580 C 765570 Sebeborci v vasi Z Hiša 770 MP 770 –
59. 765590 C R3-725 Sebeborci v vasi Z Hiša 113 MP 113 –
60. 765600 C R3-725 Sebeborci v vasi Z Hiša 214 MP 214 –
61. 765610 C R3-725 Sebeborci–M.Toplice C 765640 1 490 MP 1 490 –
62. 765620 O 265102 Sebeborci–Puconci Z Križišče 2 600 MP 1 300 Puconci
63. 765630 C 765560 Sebeborci–Muzga Z Hiša 350 MP 350 –
64. 765640 C R3-725 Martjanci–Fokovci C 265050 5 529 MP 5 529 –
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65. 765650 C 265080 Jelovškov breg C 265080 1 208 MP 1 208 –
66. 765660 C 265080 Suhi Vrh-Zg.Moravci C 265050 1 290 MP 1 290 –
67. 765670 C 265080 Suhi Vrh Z Hiša 100 MP 100 –
68. 765680 C 265080 Suhi Vrh Z Hiša 210 MP 210 –
69. 765690 C 265050 Suhi Vrh C 265050 570 MP 570 –
70. 765700 C 265080 Suhi Vrh Z Hiša 170 MP 170 –
71. 765710 C 010033 Bukovnica–Osišča O 765282 3 700 MP 3 700 –
72. 765720 C R3-724 Motvarjevci Z Pokopališče 900 MP 900 –
73. 765730 C R3-724 Motvarjevci Z Hiša 500 MP 500 –
74. 765740 C R3-724 Motvarjevci Z Gouzd 3 000 MP 2 300 Kobilje

765741 C R3-724 Motvarjevci Z Gozd 2 800 MP 2 800 Kobilje
765742 C 765740 Motvarjevci Z Hiša 200 MP 200 –

75. 765760 C 265090 Krnci Z Hiša 200 MP 200 –
76. 765770 C 265090 Krnci–pokopališče Z Pokopališče 1 300 MP 1 300 –
77. 765780 C 265090 Krnci–Ivanovci Z Hiša 685 MP 685 –
78. 765790 C 265090 Krnci–Andrejci C 765860 2 683 MP 2 683 –

765791 C 265090 Krnci–Vogrinčiči C 265110 1 700 MP 1 700 –
765792 C 265110 Krnci–Andrejci C 765860 983 MP 983 –

79. 765800 C R3-725 Andrejci Z Hiša 115 MP 115 –
80. 765810 C R3-725 Andrejci v vasi Z Hiša 580 MP 580 –

765811 C R3-725 Andrejci v vasi Z Hiša 483 MP 483 –
765812 O 765811 Andrejci v vasi Z Hiša 97 MP 97 –

81. 765820 C R3-725 Andrejci v vasi Z Hiša 166 MP 166 –
82. 765830 Z Hiša Andrejci C R3-725 803 MP 803 –

765831 Z Hiša Andrejci C R3-725 315 MP 315 –
765832 C R3-725 Andrejci C 765850 488 MP 488 –

83. 765840 Z Hiša Andrejci v vasi C R3-725 416 MP 416 –
765841 Z Hiša Andrejci C R3-725 90 MP 90 –
765842 C R3-725 Andrejci Z Hiša 326 MP 326 –

84. 765850 C 265120 Andrejci–Sebeborci C 265110 2 890 MP 2 890 –
85. 765860 C 765850 Andrejci C 765850 1 100 MP 1 100 –
86. 765870 C 265140 Andrejci–Ivanovci Z Hiša 1 404 MP 1 404 –

765871 C 265140 Andrejci–Ivanovci C 765850 1 069 MP 1 069 –
765872 C 765850 Andrejci Z Hiša 335 MP 335 –

87. 765880 C 265140 Ivanovci C 265110 901 MP 901 –
88. 765890 C 265110 Ivanovci Z Hiša 260 MP 260 –
89. 765900 C 265110 Ivanovci Z Hiša 275 MP 275 –
90. 765910 C 265110 Ivanovci Z Hiša 1 072 MP 1 072 –

765911 C 265110 Ivanovci C 265140 665 MP 665 –
765912 C 265140 Ivanovci C 765880 240 MP 240 –
765913 O 765912 Ivanovci Z Hiša 167 MP 167 –

91. 765920 C 265120 Ivanovci Z Hiša 177 MP 177 –
92. 765930 C 265110 Ivanovci–Kančevci C 265160 1443 MP 1 443 –
93. 765940 C 265160 Ivanovci C 765930 150 MP 150 –
94. 765950 C 265140 Ivanovci Z Hiša 120 MP 120 –
95. 765960 C 265140 Ivanovci O 765871 421 MP 421 –
96. 765970 C 265080 Vučja Gomila C 765980 1 200 MP 1 200 –
97. 765980 C 765900 Vučja Gomila Z Hiša 1 610 MP 1 610 –

765981 C 765900 Vučja Gomila Z Hiša 1 400 MP 1 400 –
765982 C 765980 Vučja Gomila Z Hiša 210 MP 210 –

98. 765990 C 265130 Vučja Gomila–Osišče O 765282 3 950 MP 3 950 –
99. 766000 C 265060 Vučja Gomila Z Hiša 550 MP 550 –

766001 C 265060 Vučja Gomila Z Hiša 350 MP 350 –
766002 O 766001 Vučja Gomila Z Hiša 200 MP 200 –

100. 766010 C 766020 Vučja Gomila C 766990 2 260 MP 2 260 –
766011 C 766020 Vučja Gomila C 766020 1 760 MP 1 760 –
766012 O 766011 Vučja Gomila C 766990 150 MP 150 –
766013 O 766011 Vučja Gomila C 766990 350 MP 350 –

101. 766020 C 265060 Vučja Gomila C 265130 1 520 MP 1 520 –
102. 766030 Z Hiša Vučja Gomila Z Hiša 1 200 MP 1 200 –

766031 O 766061 Vučja Gomila C 265060 950 MP 950 –
766032 C 265060 Vučja Gomila Z Hiša 250 MP 250 –

103. 766040 C 265060 Vučja Gomila Z Hiša 430 MP 430 –
104. 766050 C 265060 V.Gomila–Suhi Vrh C 765650 1 990 MP 1 990 –
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105. 766060 O 265071 Vučja Gomila Z Gozd 1 330 MP 1 330 –
766061 O 265071 Vučja Gomila Z Gozd 1 180 MP 1 180 –
766062 O 766061 Vučja Gomila Z Gozd 150 MP 150 –

106. 766070 C 265130 Vučja Gomila O 766031 500 MP 500 –
107. 766080 C 265170 Fokovci–Ratkovci C 265190 915 MP 915 –
108. 766090 C R3-724 Pordašinci Z Pokopališče 950 MP 950 –
109. 766100 C R3-724 Pordašinci–Čikeč.vas C 265150 2 220 MP 2 220 –
110. 766110 C 265170 Fokovci Z Hiša 500 MP 500 –

766111 C 265170 Fokovci Z Hiša 450 MP 450 –
766112 O 766111 Fokovci Z Hiša 50 MP 50 –

111. 766120 C 265170 Fokovci Z Hiša 200 MP 200 –
112. 766130 C 766080 Fokovci–Kančevci C 265120 1 640 MP 1 640 –

766131 O 766080 Fokovci -Kančevci C 265120 1 215 MP 1 215 –
766132 O 766131 Kančevci–Osranski breg Z Hiša 425 MP 425 –

113. 766140 C 265170 Fokovci Z Hiša 250 MP 250 –
114. 766150 C 265170 Fokovci–Kančevci C 265120 1 700 MP 1 700 –
115. 766160 C 265170 Fokovci Z Hiša 950 MP 950 –
116. 766170 C R3-725 Fokovci C 265170 400 MP 400 –
117. 766180 C R3-725 Fokovci Z Hiša 100 MP 100 –
118. 766190 C R3-725 Fokovci Z Hiša 220 MP 220 –
119. 766200 C R3-725 Fokovci Z Hiša 100 MP 100 –
120. 766210 C R3-725 Fokovci C 265170 255 MP 255 –
121. 766220 C 265120 Fokovci Z Hiša 1 000 MP 1 000 –
122. 766230 C 265120 Fokovci Z Hiša 200 MP 200 –
123. 766240 C R3-725 Selo Z Hiša 200 MP 200 –
124. 766250 C R3-725 Selo Z Hiša 90 MP 90 –
125. 766260 C R3-725 Selo skozi vas Z Hiša 1 761 MP 1 761 –

766261 C R3-725 Selo C 265060 1 406 MP 1 406 –
766262 O 766261 Selo Z Hiša 95 MP 95 –
766263 O 766261 Selo Z Hiša 150 MP 150 –
766264 O 766261 Selo Z Hiša 110 MP 110 –

126. 766270 C 265150 Selo Z Hiša 190 MP 190 –
127. 766280 C 265151 Selo–Berkovci Z Hiša 3 546 MP 3 546 –

766281 C 265150 Selo–Berkovci C R3-725 486 MP 486 –
766282 O 766281 Selo Z Hiša 100 MP 100 –
766283 C R3-725 Selo C R3-724 2 360 MP 2 360 –
766284 O 766283 Selo–Berkovci Z Hiša 600 MP 600 –

128. 766290 C R3-725 Selo Z Hiša 200 MP 200 –
129. 766300 C R3-724 Selo skozi vas Z Hiša 1 620 MP 1 620 –

766301 C R3-724 Selo C 265150 1 460 MP 1 460 –
766302 O 766301 Selo Z Hiša 160 MP 160 –

130. 766310 C 265150 Selo skozi vas Z Hiša 1 625 MP 1 625 –
766311 C 265150 Selo Z Hiša 1 400 MP 1 400 –
766312 C 766311 Selo Z Hiša 225 MP 225 –

131. 766320 C 265150 Selo V.Gomila O 766021 2 725 MP 2 725 –
766321 C 265150 Selo–V.Gomila O 766311 300 MP 300 –
766322 O 766311 Selo–V.Gomila O 766011 1 700 MP 1 700 –
766323 O 766322 Selo–V.Gomila O 766021 725 MP 725 –

132. 766330 C 265150 Selo–V.Gomila C 265060 1 957 MP 1 957 –
133. 766340 C R3-724 Prosenjakovci Z Hiša 90 MP 90 –
134. 766350 C R3-724 Prosenjakovci Z Hiša 70 MP 70 –
135. 766360 C R3-724 Prosenjakovci Z Hiša 110 MP 110 –
136. 766370 C R3-724 Prosenjakovci Z Hiša 90 MP 90 –
137. 766380 C R3-724 Prosenjakovci Z Hiša 190 MP 190 –
138. 766390 C R3-724 Prosenjakovci Z Hiša 100 MP 100 –
139. 766400 C R3-724 Prosenjakovci Z Hiša 100 MP 100 –
140. 766410 C R3-724 Prosenjakovci C R3-724 530 MP 530 –
141. 766420 C R3-724 Prosenjakovci Z Hiša 120 MP 120 –
142. 766430 C R3-725 Prosenjakovci Z Pokopališče 170 MP 170 –
143. 766440 C 265190 Ratkovci–Lončarovci O 265182 890 MP 890 –
144. 766450 C 265190 Ratkovci–pokopališče O 265182 1 300 MP 1 300 –
145. 766460 C 265190 Ratkovci Z Hiša 100 MP 100 –
146. 766470 C 265170 Ratkovci Z Hiša 220 MP 220 –
147. 766480 C 265190 Ratkovci Z Hiša 50 MP 50 –
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148. 766490 O 265182 Lončarovci v vasi Z Hiša 2 295 MP 2 295 –
766491 O 265182 Lončarovci Z Hiša 1 420 MP 1 420 –
766492 O 766491 Lončarovci Z Hiša 105 MP 105 –
766493 O 766491 Lončarovci Z Pokopališče 310 MP 310 –
766494 O 766491 Lončarovci Z Hiša 310 MP 310 –
766495 O 766491 Lončarovci Z Hiša 150 MP 150 –

149. 766500 O 265182 Lončarovci Z Hiša 150 MP 150 –
150. 766510 O 265182 Lončarovci Z Hiša 105 MP 105 –
151. 766520 C 766440 Lončarovci Z Hiša 100 MP 100 –
152. 766530 O 265181 Ivanjševci Z Hiša 300 MP 300 –
153. 766540 O 265182 Ivanjševci Z Pokopališče 100 MP 100 –
154. 766550 O 265181 Središče–Domanjševci Z Kasarna MP 780 Hodoš –Šalovci
155. 766560 O 265181 Središče Z Pokopališče 690 MP 690 –
156. 766570 O 265181 Središče Z Hiša 85 MP 85 –
157. 766580 C 265190 Ratkovci Z Hiša 150 MP 150 –
158. 766590 C 265120 Kančevci Z Hiša 150 MP 150 –
159. 766600 C 265120 Kančevci Z Hiša 150 MP 150 –

7. člen
Javne poti za kolesarje (KJ).

8. člen
H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, do-

ločenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena
uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS,
št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republi-
ke Slovenije za ceste, št.347-06-144/98 -03/Brank z dne
2. 6. 1998.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o

razvrstitvi cest in drugih prometnih površin med lokalne ce-
ste v Občini Murska Sobota (Uradni objave št. 34/83) na
območju sedanje Občine Moravske Toplice.

10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 673
Moravske Toplice, dne 9. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Moravske Toplice
Štefan Kuhar l. r.

182. Odredba o razgrnitvi zazidalnega načrta za
območje Podov ob Lipnici v Moravskih Toplicah

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 29/86, 43/89, 5/90 in Uradni list RS, št. 26/90,
3/91, 10/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 47/93, 29/95,
44/97) ter 33. člena statuta Občine Moravske Toplice (Urad-
ni list RS, št. 33/95, 60/95, 23/96) je župan Občine
Moravske Toplice dne 12. januarja 1999 sprejel

O D R E D B O
o razgrnitvi zazidalnega načrta za območje

Podov ob Lipnici v Moravskih Toplicah

I
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta za ob-

močje Podov ob Lipnici v Moravskih Toplicah.

II
Osnutek zazidalnega načrta za območje Podov ob Lip-

nici v Moravskih Toplicah se razgrne na sedežu Občine
Moravske Toplice. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva
objave v Uradnem listu.

III
V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi, or-

ganizacije in skupnosti pismene pripombe k osnutku županu
Občine Moravske Toplice ali na sedežu Občine Moravske
Toplice.

Moravske Toplice, dne 12. januarja 1999.
Župan

Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, dipl. org. ekon. l. r.
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1. 295000 C H1 GORENJE KARTELJEVO–KNEŽIJA–BREZJE
PRI TREBNJEM C 425610 3930 MP 1651

2. 295010 C 295020 DOLENJE KAMENCE–DALJNI VRH–GOLI VRH Z HIŠA 2720 MP
3. 295020 C 651 MUHABER–POTOČNA VAS–DOLENJE KAMENCE C H1 1785 MP
4. 295030 C 651 KUZARJEV KAL–SUHOR C 289120 3845 MP
5. 295040 C 651 BRŠLJIN–PREČNA–STRAŽA C 419 7995 MP
6. 295050 C 295040 CEGELNICA–ČEŠČA VAS–ZALOG–STRAŽA C 295040 5970 MP
7. 295060 C 419 VAVTA–VAS–DRGANJA SELA C 793030 4310 MP
8. 295070 C 419 POTOK–VELIKI PODLJUBEN–BIRČNA VAS C 664 5685 MP
9. 295080 C 295050 ZALOG–VOLAVČE–VRH–PETANE–BIRČNA VAS C 664 6474 MP
10. 295090 C 664 RUPERČ VRH–POGANCE C 105 4025 MP
11. 295100 C 295090 STRANSKA VAS–JURNA VAS–KOROŠKA VAS C 105 5440 MP
12. 295110 C 295100 JAMA–RAKOVNIK PRI BIRČNI VASI–RAJNOVŠČE C 295090 2010 MP
13. 295120 C 105 VINJA VAS–PODGRAD–PRISTAVA–MIHOVEC Z HIŠA 4790 MP
14. 295130 C 105 ČRMOŠNJICE–STOPIČE–DOLŽ C 105 10660 MP
15. 295140 C 105 DOLNJA TEŽKA VODA–STOPIČE C 295130 1150 MP
16. 295150 C 295130 STOPIČE–VERDUN–ŠENTJOŠT C 295160 1260 MP
17. 295160 C 295130 ČRMOŠNJICE–ŠENTJOŠT–HRUŠICA–GABRJE C 668 8251 MP
18. 295170 C 295130 DOLŽ–PANGRČ GRM–GABRJE C 295160 3651 MP
19. 295180 C 419 MALI SLATNIK–VELIKI SLATNIK–HRUŠICA C 295160 4483 MP
20. 295190 C 419 PETELINJEK–POTOV VRH–KRIŽE C 295180 2710 MP
21. 295200 C 668 VELIKE BRUSNICE–DOLENJI SUHADOL–GABRJE C 920 6020 MP
22. 295210 C 105 RAGOVO–KRKA–SMOLENJA VAS C 419 5412 MP
23. 295220 C 419 RATEŽ– GUMBERK–OTOČEC C 667 2500 MP

NOVO MESTO

183. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni
občini Novo mesto

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 10. člena statuta Mest-
ne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95,
8/96, 68/96 in 58/98) je Občinski svet mestne občine
Novo mesto na seji dne 22. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini

Novo mesto

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

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

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s

skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Novo mesto in v naseljih z

uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podka-
tegorije:

– na glavne mestne ceste (s skrajšano oznako LG) v
mestu Novo mesto in

– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s
skrajšano oznako LZ) v mestu Novo mesto in v naseljih Stra-
ža, Otočec, Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk.

3. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Mestni občini Novo

mesto in ceste med naselji v Mestni občini Novo mesto in
naselji v sosednjih občinah Trebnje, Škocjan, Šentjernej,
Dobrepolje, in Ivančna gorica so:
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24. 295230 C 419 STRUGA–OTOČEC C 667 1700 MP
25. 295240 C 105 DOLENJE KAMENJE–GORENJE KAMENJE C 295240 1570 MP
26. 295250 C 105 DOLENJE KAMENCE–TRŠKA GORA–ČEŠNJICE–

LEŠNICA C 667 5353 MP
27. 295260 C 105 MAČKOVEC–SEVNO–TRŠKA GORA C 295250 1975 MP
28. 295270 C 295250 LEŠNICA–STARI GRAD–DOLENJE GRIČEVJE–KOTI C 796630 4627 MP
29. 295280 C 667 OTOČEC–PAHA–PODTURN C 425500 7468 MP 4027
30. 295290 C 295280 PAHA–ŽALOVIČE C 295320 2920 MP
31. 295300 C 295280 HERINJA VAS–ŠMARJEŠKE TOPLICE C 295320 2605 MP
32. 295310 C H1 LUTRŠKO SELO–GORENJE KRONOVO C 667 996 MP
33. 295320 C 667 ŠMARJEŠKE TOPLICE–ŽALOVIČE–GORENJA VAS C 667 8490 MP
34. 295330 C 667 ZBURE–MALA STRMICA–VELIKA STRMICA C 425500 3182 MP 1350
35. 295340 C 667 RADOVLJA–CELEVEC–DOLENJE LAKNICE C 418 4110 MP 449
36. 295350 C 667 DOLENJE KRONOVO–DOBRAVA C 669 3500 MP
37. 295360 C 295350 BELA CERKEV–VINJI VRH C 295390 2475 MP
38. 295370 C 667 ŠMARJEŠKE TOPLICE–BELA CERKEV–DRAGA C 295350 3547 MP
39. 295380 C 295370 CEROVEC–STRELAC–ŠMARJETA C 295400 1670 MP
40. 295390 C 295400 OREŠJE–VINJI VRH–DOBRUŠKA VAS C 418 2760 MP
41. 295400 C 667 ŠMARJETA–OSREČJE–ŠKOCJAN C 418 4900 MP
42. 295410 C 667 ŠMARJETA–VINICA–ZALOG PRI ŠKOCJANU C 418 4060 MP
43. 394010 C 419 DOLENJI MAHAROVEC–GORENJA GOMILA–DRAGA C 295350 90 MP 3307
44. 395070 C 395010 HRASTJE–TOLSTI VRH–DOLENJI SUHADOL C 295200 200 MP 2378
45. 399030 C 418 DOBRUŠKA VAS–TOMAŽJA VAS–DRAGA C 295370 890 MP 2922
46. 399120 C 399110 KLENOVIK–VELIKE POLJANE–ZBURE C 418 150 MP 2217
47. 425530 C 425500 MIRNA VAS–LAKOTA C 295320 1121 MP 3069
48. 425610 C 650 DOLENJA NEMŠKA VAS–POLJANE–TREBELNO C 215 1330 MP 17250
49. 171020 C 214 KLEČ–POLOM–ŽVIRČE C 648 3680 MP
50. 289020 C 648 PREVOLE–GRADENC–ŽUŽEMBERK C 216 13780 MP
51. 289030 C 214 SMUKA–LOPATA–VISEJEC–AMBRUS C 649 8250 MP
52. 289040 C 214 LAŠČE–VELIKO LIPJE–GRADENC C 289020 3780 MP
53. 289050 C 289020 GRADENC–PLEŠENICA–ŠMIHEL C 289070 5870 MP
54. 289060 C 214 JAMA PRI DVORU–STAVČA VAS–ŽUŽEMBERK C 289020 3594 MP
55. 289070 C 216 ŠMIHEL–DRAŠČA VAS–DEČJA VAS C 649 4670 MP
56. 289080 C 289020 BUDGANJA VAS–DEŠEČA VAS–ŠMIHEL C 289070 3510 MP
57. 289090 C 216 VRHOVO–GORNJI KRIŽ–VALIČNA VAS C 426100 2940 MP
58. 289110 C 650 ŽUŽEMBERK–ZAFARA–TREBČA VAS–SADINJA VAS C 289120 2700 MP
59. 289120 C 216 DVOR–AJDOVEC–BREZOVA REBER–PREČNA C 295040 17365 MP
60. 289130 C 216 ŽUŽEMBERK–MAČKOVEC PRI DVORU C 289120 1105 MP
61. 289140 C 289120 DVOR–VINKOV VRH–MALI LIPOVEC C 289120 2780 MP
62. 289150 C 289120 SREDNJI LIPOVEC–PODLIPA–VRBOVEC C 425010 3780 MP 2172
63. 289160 C 289120 SREDNJI LIPOVEC–VELIKI LIPOVEC–BREZOVA

REBER C 289120 5670 MP
64. 426130 C H1 ZAGORICA–VOLČJA JAMA–ŽUŽEMBERK C 650 3330 MP 8270
65. 291000 C 425010 IVANJA VAS–GORENJI GLOBODOL–BREZOVA

REBER C 289120 8346 MP
66. 291010 C 651 MIRNA PEČ–DOLENJA VAS PRI MIRNI

PEČI–POLJANE C 425610 5070 MP
67. 291020 C 291030 GORENJI PODBORŠT–GOLOBINJEK–GRČ VRH C 790660 3548 MP
68. 291030 C 651 MIRNA PEČ–MALENSKA VAS–VRHOVO

PRI MIRNI PEČI C 289120 3925 MP
69. 291040 C 651 JABLAN–GORIŠKA VAS C 291030 1790 MP
70. 291050 C 651 ROGOVILA–VELIKI KAL–DOLENJE KARTELJEVO C 295000 5420 MP
71. 291060 C 651 BIŠKA VAS–MIRNA PEČ–VELIKI KAL C 291050 2679 MP
72. 291070 C 291010 DOLENJA VAS PRI MIRNI PEČI–HMELJČIČ–KNEŽIJA C 295000 3970 MP
73. 425010 C H1 TREBNJE–DOBRNIČ–MIRNA PEČ C 651 4560 MP 10092
74. 425630 C 651 DOLENJE PONIKVE–DEČJA VAS–JORDANKAL C 425010 280 MP 2588
75. 293000 C 419 GABRJE–SOTESKA–DRENJE C 216 2605 MP
76. 293010 C 419 VAVTA VAS–DOLENJSKE TOPLICE–PODTURN C 216 6260 MP
77. 293020 C 293010 DOLENJSKE TOPLICE–MENIŠKA VAS–PODHOSTA C 216 2500 MP
78. 293030 C 293020 DOLENJSKE TOPLICE–DOLENJE POLJE–

GORENJE POLJE C 419 1690 MP
79. 293040 C 293010 DOLENJSKE TOPLICE–DOBINDOL–URŠNA SELA C 664 7725 MP
80. 293050 C 293040 DOLENJE SUŠICE–BUŠINEC–GRIČ C 216 4851 MP
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4. člen
Lokalne ceste (LC) v mestu Novo mesto razvrščene v podkate-

gorije, so:

–glavne mestne ceste (LG)
Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ceste ceste ceste ceste v uporabe dolžina

ali odseka ali odseka ali odseka občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 299000 C 419 GLAVNI TRG–SOKOLSKA ULICA–PREŠERNOV
TRG–GLAVNI TRG–ROZMANOVA ULICA C 105 1260 MP

–zbirne mestne ceste (LZ)
Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ceste ceste ceste ceste v uporabe dolžina

ali odseka ali odseka ali odseka občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1.  299010 C 664 SMREČNIKOVA ULICA C 419 1110 MP
2.  299020 C 105 JEDINŠČICA–OB TEŽKI VODI C 664 1635 MP
3.  299030 C 664 KOŠENICE–K ROKU C 299020 1555 MP
4.  299040 C 419 ULICA SLAVKA GRUMA–

CESARJEVA ULICA–ŠEGOVA ULICA C 664 1513 MP
5.  299050 C 299010 TRDINOVA ULICA–GUBČEVA ULICA–MUŠIČEVA ULICAC 419 1049 MP
6.  299060 C 419 JAKČEVA ULICA–RAGOVSKA ULICA–RAGOVO C 105 1675 MP
7.  299070 C 105 AVŠIČEVA ULICA–NA LAZU–KNAFELČEVA ULICA–

POT NA GORJANCE–NA LAZU C 299070 1138 MP
8.  299080 C 419 LOBETOVA ULICA C 419 306 MP
9.  299090 C 295040 POVHOVA ULICA–CEGELNICA C 295040 1146 MP
 10.  299100 C 105 KOČEVARJEVA ULICA–CESTA BRIGAD–

V BREZOV LOG C 105 940 MP
 11.  299110 C 105 KOŠTIALOVA ULICA–MESTNE NJIVE–CANKARJEVA

ULICA C 105 946 MP
12.  299120 C 105 POD TRŠKO GORO C 105 795 MP
13.  299130 C 419 BROD–ŠEGOVA ULICA C 299040 1233 MP
14.  299140 C 664 LEBANOVA ULICA C 299140 576 MP
15.  299150 C 419 NAD MLINI C 299010 550 MP
16.  299160 C 299050 ADAMIČEVA ULICA–SKALICKEGA ULICA C 299050 775 MP
17.  299170 C 419 ULICA ILKE VAŠTETOVE C 299060 665 MP
18.  299180 C 299060 ULICA MARJANA KOZINE C 799280 474 MP
19.  299190 C 664 KRALLOVA ULICA–ŠUKLJETOVA ULICA C 664 577 MP
20.  299200 C 105 GOTNA VAS C 799200 425 MP
21.  299210 C 105 ULICA IVANA ROBA C 299210 615 MP
22.  299220 C 419 PODBEVŠKOVA ULICA C 419 538 MP
23.  299230 C 299090 LASTOVČE–GROBLJE Z HIŠA 1580 MP
24.  299240 C 299100 ULICA DANILA BUČARJA–ULICA STARE PRAVDE C 299100 545 MP

5. člen
Lokalne ceste v naseljih Straža, Otočec, Dolenjske Toplice,

Mirna Peč in Žužemberk z uvedenim uličnim sistemom so:

– zbirne krajevne ceste (LZ) v naselju Straža so:
Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ceste ceste ceste ceste v uporabe dolžina

ali odseka ali odseka ali odseka občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 298000 C 295040 POD SROBOTNIKOM C 295040 600 MP
2. 298010 C 298000 STARA CESTA C 791070 400 MP
3. 298020 C 295040 PODREBER–DULE C 295040 805 MP
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– zbirne krajevne ceste (LZ) v naselju Otočec so:
Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ceste ceste ceste ceste v uporabe dolžina

ali odseka ali odseka ali odseka občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 298030 C 295280 ŠOLSKA CESTA C 295270 820 MP
2. 298040 C 298030 DOBRAVA Z HIŠA 538 MP

– zbirne krajevne ceste (LZ) v naselju Dolenjske Toplice so:
Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ceste ceste ceste ceste v uporabe dolžina

ali odseka ali odseka ali odseka občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 294000 C 293010 OB SUŠICI C 293010 276 MP
2. 294010 C 293040 ULICA MAKSA HENIGMANA C 293010 475 MP
3. 294020 C 294010 GREGORIČEVA ULICA Z HIŠA 629 MP
4. 294030 C 293020 POD CVINGERJEM Z HIŠA 375 MP

– zbirne krajevne ceste (LZ) v naselju Mirna Peč so:
Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ceste ceste ceste ceste v uporabe dolžina

ali odseka ali odseka ali odseka občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 292000 C 651 VIHRE C 291010 495 MP

– zbirne krajevne ceste (LZ) v naselju Žužemberk so:
Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ceste ceste ceste ceste v uporabe dolžina

ali odseka ali odseka ali odseka občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 290000 C 216 JURČIČEVA ULICA C 650 590 MP

6. člen
Javne poti (JP) v mestu Novo mesto so:

Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ceste ceste ceste ceste v uporabe dolžina

ali odseka ali odseka ali odseka občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 799001 1 C 299160 ADAMIČEVA ULICA h. št. 14 55 MP
2. 799001 2 C 299160 ADAMIČEVA ULICA h. št. 20 53 MP
3. 799001 3 C 299160 ADAMIČEVA ULICA C 299010 93 MP
4. 799001 4 C 299160 ADAMIČEVA ULICA h. št. 27 59 MP
5. 799001 5 C 299160 ADAMIČEVA ULICA h. št. 39 76 MP
6. 799001 6 C 299160 ADAMIČEVA ULICA h. št. 57 117 MP
7. 799011 1 C 299050 PADERŠIČEVA ULICA C 299050 338 MP
8. 799011 2 h. št. 5 PADERŠIČEVA ULICA h. št. 10 236 MP
9. 799011 3 h. št. 2 PADERŠIČEVA ULICA C 299050 89 MP
10. 799012 1 C 299010 ŠKOLOVA ULICA h. št. 46 223 MP
11. 799013 1 C 299050 TRDINOVA ULICA h. št. 12b 97 MP
12. 799021 1 C 299050 VALANTIČEVO OŠ GRM 122 MP
13. 799021 2 h. št. 6 VALANTIČEVO h. št. 11 116 MP
14. 799021 3 C 299050 VALANTIČEVO h. št. 20 64 MP
15. 799021 4 C 299050 VALANTIČEVO h. št. 16 34 MP
16. 799022 1 C 299050 MUŠIČEVA ULICA C 299050 152 MP
17. 799023 1 C 299050 GUBČEVA ULICA h. št. 32 90 MP
18. 799023 2 h. št. 31 GUBČEVA ULICA h. št. 39 118 MP
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Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ceste ceste ceste ceste v uporabe dolžina

ali odseka ali odseka ali odseka občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

19. 799023 3 h. št. 14 GUBČEVA ULICA h. št. 22 105 MP
20. 799031 1 C 299010 RESSLOVA ULICA C 419 286 MP
21. 799032 1 C 299150 NAD MLINI h. št. 96 205 MP
22. 799032 2 C 299150 NAD MLINI h. št. 30 107 MP
23. 799032 3 C 299150 NAD MLINI h. št. 16a 147 MP
24. 799032 4 C 299150 NAD MLINI h. št. 54 100 MP
25. 799032 5 h. št. 35 NAD MLINI C 299010 76 MP
26. 799032 6 C 299150 NAD MLINI Z MOST 140 MP
27. 799041 1 C 664 ULICA MIRANA JARCA C 419 667 MP
28. 799041 2 h. št. 1 ULICA MIRANA JARCA h. št. 18 144 MP
29. 799041 3 h. št. 25 ULICA MIRANA JARCA C 664 236 MP
30. 799051 1 C 299140 LEBANOVA ULICA Z MOST 57 MP
31. 799051 2 C 299140 LEBANOVA ULICA h. št. 26 55 MP
32. 799051 3 C 299140 LEBANOVA ULICA C 799040 75 MP
33. 799051 4 C 299140 LEBANOVA ULICA h. št. 29 52 MP
34. 799061 1 C 419 DRSKA C 419 696 MP
35. 799061 2 h. št. 55 DRSKA h. št. 49 82 MP
36. 796061 3 h. št. 44 DRSKA Z VVO 61 MP
37. 799061 4 h. št. 35 DRSKA h. št. 70 167 MP
38. 799061 5 h. št. 64 DRSKA h. št. 27a 57 MP
39. 799061 6 h. št. 23 DRSKA h. št. 62 200 MP
40. 799071 1 h. št. 36 DRSKA C 299040 225 MP
41. 799071 2 h. št. 13 DRSKA h. št. 1 134 MP
42. 799071 3 h. št. 12 DRSKA h. št. 9 38 MP
43. 799071 4 h. št. 40 DRSKA C 299040 210 MP
44. 799071 5 h. št. 5 DRSKA h. št. 16 42 MP
45. 799071 6 h. št. 19 DRSKA h. št. 18 53 MP
46. 799081 1 C 299130 ŠEGOVA ULICA Z VVO 120 MP
47. 799081 2 C 299130 ŠEGOVA ULICA h. št. 44 61 MP
48. 799081 3 C 299130 ŠEGOVA ULICA h. št. 24 117 MP
49. 799081 4 h. št. 21 ŠEGOVA ULICA h. št. 13 66 MP
50. 799081 5 C 299130 ŠEGOVA ULICA C 799090 39 MP
51. 799081 6 C 299130 ŠEGOVA ULICA C 799090 38 MP
52. 799081 7 C 299130 ŠEGOVA ULICA C 799090 40 MP
53. 799091 1 C 799060 VOLČIČEVA ULICA O 799090 300 MP
54. 799091 2 O 799090 VOLČIČEVA ULICA h. št. 43 200 MP
55. 799091 3 O 799090 VOLČIČEVA ULICA h. št. 3 53 MP
56. 799091 4 C 299040 VOLČIČEVA ULICA h. št. 45 147 MP
57. 799092 1 C 799080 WESTROVA ULICA C 664 91 MP
58. 799092 2 h. št. 13 WESTROVA ULICA h. št. 33 166 MP
59. 799093 1 C 664 BAJČEVA ULICA C 299040 206 MP
60. 799093 2 h. št. 11 BAJČEVA ULICA C 664 96 MP
61. 799101 1 C 299020 VIDMARJEVA ULICA h. št. 29 394 MP
62. 799101 2 h. št. 7 VIDMARJEVA ULICA h. št. 14 152 MP
63. 799102 1 h. št. 10 FINŽGARJEVA ULICA C 299020 191 MP
64. 799102 2 C 299030 FINŽGARJEVA ULICA O 799100 153 MP
65. 799102 3 h. št. 20 FINŽGARJEVA ULICA h. št. 26 200 MP
66. 799103 1 C 299020 OB TEŽKI VODI h. št. 58 52 MP
67. 799103 2 C 299020 OB TEŽKI VODI h. št. 20 105 MP
68. 799111 1 h. št. 2 BROD h. št. 12 84 MP
69. 799111 2 h. št. 44 BROD h. št. 50 78 MP
70. 799111 3 h. št. 46 BROD C 419 155 MP
71. 799111 4 C 419 BROD h. št. 30 70 MP
72. 799111 5 h. št. 19 BROD h. št. 25 97 MP
73. 799112 1 O 799110 ŠALIJEVA ULICA h. št. 13 189 MP
74. 799121 1 C 299030 NAHTIGALOVA ULICA h. št. 7 122 MP
75. 799122 1 C 299030 AŠKERČEVA ULICA h. št. 12 222 MP
76. 799123 1 C 299030 KOŠENICE C 299030 528 MP
77. 799123 2 C 299030 KOŠENICE h. št. 81 174 MP
78. 799124 1 C 299030 VORANČEVA ULICA h. št. 23 313 MP
79. 799124 2 h. št. 5 VORANČEVA ULICA h. št. 11 70 MP
80. 799131 1 C 419 ŽABJA VAS h. št. 2 202 MP
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Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ceste ceste ceste ceste v uporabe dolžina

ali odseka ali odseka ali odseka občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

81. 799132 1 C 299080 LOBETOVA ULICA h. št. 4 63 MP
82. 799132 2 C 299080 LOBETOVA ULICA C 299080 246 MP
83. 799132 3 h. št. 18 LOBETOVA ULICA C 299080 72 MP
84. 799133 1 C 299080 NA TRATAH h. št. 25 204 MP
85. 799133 2 h. št. 5 NA TRATAH h. št. 11 70 MP
86. 799141 1 C 299210 ULICA IVANA ROBA h. št. 45 128 MP
87. 799141 2 C 299210 ULICA IVANA ROBA h. št. 18 39 MP
88. 799141 3 C 299210 ULICA IVANA ROBA h. št. 33 24 MP
89. 799141 4 C 299210 ULICA IVANA ROBA C 105 162 MP
90. 799141 5 h. št. 64 ULICA IVANA ROBA h. št. 68 82 MP
91. 799151 1 C 299040 ULICA SLAVKA GRUMA h. št. 29 71 MP
92. 799151 2 C 299040 ULICA SLAVKA GRUMA h. št. 35 49 MP
93. 799151 3 C 299040 ULICA SLAVKA GRUMA h. št. 59 185 MP
94. 799152 1 C 299040 CESARJEVA ULICA C 299040 208 MP
95. 799152 2 h. št. 62 CESARJEVA ULICA C 299040 100 MP
96. 799152 3 h. št. 42 CESARJEVA ULICA C 299040 76 MP
97. 799152 4 h. št. 18 CESARJEVA ULICA h. št. 18a 34 MP
98. 799152 5 h. št. 20 CESARJEVA ULICA h. št. 22a 50 MP
99. 799161 1 C 299190 ŠUKLJETOVA ULICA C 299020 149 MP
100. 799161 2 C 299190 ŠUKLJETOVA ULICA C 299020 160 MP
101. 799161 3 h. št. 25 ŠUKLJETOVA ULICA h. št. 19 75 MP
102. 799161 4 h. št. 6 ŠUKLJETOVA ULICA h. št. 12 75 MP
103. 799162 1 C 664 ŠMIHEL h. št. 53 177 MP
104. 799162 2 C 664 ŠMIHEL h. št. 63 100 MP
105. 799162 3 C 664 ŠMIHEL h. št. 67 74 MP
106. 799171 1 C 299190 KRALLOVA ULICA h. št. 24 94 MP
107. 799171 2 C 299190 KRALLOVA ULICA h. št. 44 170 MP
108. 799171 3 h. št. 41 KRALLOVA ULICA h. št. 37 92 MP
109. 799171 4 C 299190 KRALLOVA ULICA h. št. 36 128 MP
110. 799181 1 C 299190 KRAJČEVA ULICA C 799170 330 MP
111. 799181 1 C 299030 K ROKU h. št. 42 334 MP
112. 799181 2 C 299030 K ROKU C 799100 37 MP
113. 799181 3 C 299030 K ROKU Z SVETI ROK 617 MP
114. 799191 1 C 299020 REGRČA VAS Z SVETI ROK 855 MP
115. 799191 2 h. št. 24 REGRČA VAS h. št. 28 52 MP
116. 799191 3 h. št. 23 REGRČA VAS h. št. 49 313 MP
117. 799192 1 C 105 JEDINŠČICA C 299020 334 MP
118. 799192 2 C 299020 JEDINŠČICA C 299020 547 MP
119. 799193 1 C 105 BELOKRANJSKA CESTA C 299020 144 MP
120. 799193 2 C 105 BELOKRANJSKA CESTA h. št. 28 104 MP
121. 799193 3 C 105 BELOKRANJSKA CESTA

Z BETO–NARNA GRADIS 205 MP
122. 799201 1 C 105 OB POTOKU

Z BETONARNA PIONIR 262 MP
123. 799201 2 h. št. 4 OB POTOKU h. št. 42 800 MP
124. 799201 3 h. št. 7 OB POTOKU h. št. 21 71 MP
125. 799202 1 C 299200 GOTNA VAS h. št. 45 101 MP
126. 799202 2 C 299200 GOTNA VAS h. št. 13 53 MP
127. 799202 3 C 299200 GOTNA VAS O 799200 158 MP
128. 799202 4 C 299200 GOTNA VAS h. št. 46 121 MP
129. 799202 5 h. št. 52 GOTNA VAS h. št. 55 141 MP
130. 799211 1 C 299070 AVŠIČEVA ULICA h. št. 18 282 MP
131. 799211 2 h. št. 6 AVŠIČEVA ULICA h. št. 16 145 MP
132. 799212 1 C 299070 DREJČETOVA POT h. št. 20 359 MP
133. 799213 1 C 299070 NA LAZU h. št. 27 107 MP
134. 799213 2 C 299070 NA LAZU C 299070 132 MP
135. 799214 1 C 299070 POT NA GORJANCE h. št. 27 132 MP
136. 799215 1 C 299070 KNAFELČEVA ULICA h. št. 32 189 MP
137. 799221 1 C 299220 PODBEVŠKOVA ULICA h. št. 16 235 MP
138. 799221 2 C 299220 PODBEVŠKOVA ULICA h. št. 6 186 MP
139. 799222 1 C 419 VELIKA CIKAVA h. št. 20 183 MP
140. 799222 2 h. št. 12a VELIKA CIKAVA h. št. 11a 75 MP
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Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ceste ceste ceste ceste v uporabe dolžina

ali odseka ali odseka ali odseka občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

141. 799223 1 C 419 ŠENTJERNEJSKA CESTA h. št. 43 62 MP
142. 799231 1 C 667 MAČKOVEC C 105 282 MP
143. 799231 2 C 667 MAČKOVEC h. št. 15 105 MP
144. 799232 1 C 105 MLINARSKA POT h. št. 17 130 MP
145. 799233 1 C 105 GREGORIČEVA ULICA h. št. 7 136 MP
146. 799241 1 C 299120 POD TRŠKO GORO h. št. 38 223 MP
147. 799241 2 C 299120 POD TRŠKO GORO h. št. 100 94 MP
148. 799241 3 C 299120 POD TRŠKO GORO h. št. 111 346 MP
149. 799241 4 C 299120 POD TRŠKO GORO C 105 305 MP
150. 799241 5 C 299120 POD TRŠKO GORO h. št. 40 205 MP
151. 799251 1 C 105 LOČNA h. št. 26 839 MP
152. 799251 2 h. št. 4 LOČNA Z PIVOVARNA UNION 97 MP
153. 799251 3 C 105 LOČNA h. št. 9 138 MP
154 799251 4 h. št. 27 LOČNA h. št. 32 367 MP
155. 799251 5 h. št. 19 LOČNA h. št. 22 520 MP
156. 799251 6 Z KRKA LOČNA h. št. 23 560 MP
157. 799261 1 C 105 SEIDLOVA CESTA Z VVO 170 MP
158. 799261 2 C 105 SEIDLOVA CESTA h. št. 51 408 MP
159. 799261 3 h. št. 37 SEIDLOVA CESTA h. št. 43 83 MP
160. 799262 1 C 299060 RAGOVO C 299060 620 MP
161. 799262 2 h. št. 3a RAGOVO h. št. 10 63 MP
162. 799262 3 h. št. 4a RAGOVO h. št. 13 113 MP
163. 799271 1 C 299180 ULICA MARJANA KOZINE h. št. 61 147 MP
164. 799271 2 C 299180 ULICA MARJANA KOZINE h. št. 31a 143 MP
165. 799271 3 C 299180 ULICA MARJANA KOZINE h. št. 9 37 MP
166. 799271 4 C 299180 ULICA MARJANA KOZINE h. št. 17 26 MP
167. 799271 5 C 299180 ULICA MARJANA KOZINE h. št. 68 144 MP
168. 799281 1 C 799270 TAVČARJEVA ULICA h. št. 3 310 MP
169. 799282 1 O 799280 JURČIČEVA ULICA h. št. 14 177 MP
170. 799283 1 O 799280 LEVSTIKOVA ULICA h. št. 7 155 MP
171. 799284 1 O 799280 STRITARJEVA ULICA h. št. 5 90 MP
172. 799291 1 C 299170 ULICA ILKE VAŠTETOVE h. št. 24 77 MP
173. 799291 2 C 299170 ULICA ILKE VAŠTETOVE h. št. 27 237 MP
174. 799292 1 C 299170 ULICA MILANA MAJCNA h. št. 19 143 MP
175. 799292 2 C 419 ULICA MILANA MAJCNA h. št. 5 105 MP
176. 799293 1 C 299170 SLANČEVA ULICA h. št. 8 130 MP
177. 799301 1 C 299170 MAISTROVA ULICA h. št. 18 130 MP
178. 799301 2 C 299170 MAISTROVA ULICA h. št. 21 234 MP
179. 799302 1 C 419 KANDIJSKA CESTA h. št. 23a 99 MP
180. 799302 2 C 419 KANDIJSKA CESTA h. št. 71 102 MP
181. 799311 1 C 299060 RAGOVSKA ULICA C 299060 200 MP
182. 799311 2 C 299060 RAGOVSKA ULICA Z VVO 142 MP
183. 799311 3 C 299060 RAGOVSKA ULICA h. št. 39 167 MP
184. 799311 4 C 299000 RAGOVSKA ULICA C 299060 361 MP
185. 799311 5 h. št. 3 RAGOVSKA ULICA C 419 133 MP
186. 799312 1 O 799310 V RAGOV LOG h. št. 4 99 MP
187. 799321 1 C 105 ULICA TALCEV C 299000 410 MP
188. 799322 1 O 799320 NA ŽAGO h. št. 1 140 MP
189. 799323 1 O 799320 JEREBOVA ULICA C 799330 340 MP
190. 799323 2 h. št. 14 JEREBOVA ULICA O 799320 20 MP
191. 799331 1 C 299000 VRHOVČEVA ULICA C 799340 233 MP
192. 799332 1 O 799330 K SODIŠČU O 799330 51 MP
193. 799333 1 C 799320 ŠOLSKA ULICA C 799350 351 MP
194. 799334 1 O 799330 STROJARSKA ULICA h. št. 2 95 MP
195. 799335 1 O 799330 STRELIŠKA ULICA O 799330 55 MP
196. 799341 1 C 299000 GERMOVA ULICA C 799330 100 MP
197. 799342 1 O 799340 DILANČEVA ULICA C 799330 115 MP
198. 799343 1 O 799340 DETELOVA ULICA C 799350 56 MP
199. 799351 1 C 299000 JENKOVA ULICA C 799330 113 MP
200. 799352 1 O 799350 FRANČIŠKANSKI TRG Z CERKEV 54 MP
201. 799361 1 C 105 KOŠTIALOVA ULICA C 299110 524 MP
202. 799361 2 h. št. 30 KOŠTIALOVA ULICA h. št. 26 71 MP
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Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ceste ceste ceste ceste v uporabe dolžina

ali odseka ali odseka ali odseka občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

203. 799361 3 h. št. 31 KOŠTIALOVA ULICA h. št. 41 130 MP
204. 799371 1 C 299110 MESTNE NJIVE h. št. 22 232 MP
205. 799371 2 h. št. 17 MESTNE NJIVE h. št. 23 95 MP
206. 799371 3 h. št. 15 MESTNE NJIVE h. št. 47 735 MP
207. 799371 4 h. št. 1a MESTNE NJIVE h. št. 1d 95 MP
208. 799372 1 O 799370 LAMUTOVA ULICA h. št. 34 392 MP
209. 799372 2 h. št. 6 LAMUTOVA ULICA h. št. 9 90 MP
210. 799372 3 h. št. 20 LAMUTOVA ULICA h. št. 17 77 MP
211. 799372 4 O 799370 LAMUTOVA ULICA h. št. 15a 29 MP
212. 799381 1 C 299110 CANKARJEVA ULICA C 299110 240 MP
213. 799381 2 C 299110 CANKARJEVA ULICA h. št. 3 85 MP
214. 799382 2 h. št. 4a PRISOJNA POT O 799380 180 MP
215. 799391 1 C 299060 KRKA h. št. 21 162 MP
216. 799391 2 C 299060 KRKA h. št. 29 95 MP
217. 799391 3 h. št. 39 KRKA h. št. 45 123 MP
218. 799391 4 C 299060 KRKA h. št. 58 98 MP
219. 799401 1 C 105 KETTEJEV DREVORED h. št. 7 178 MP
220. 799401 2 C 105 KETTEJEV DREVORED C 105 1098 MP
221. 799401 3 h. št. 6 KETTEJEV DREVORED h. št. 12 205 MP
222. 799402 1 C 105 ZWITROVA ULICA h. št. 22 355 MP
223. 799403 1 C 105 KOLODVORSKA ULICA Z POS–

TAJA 215 MP
224. 799411 1 C 299000 TRUBARJEVA ULICA h. št. 9 70 MP
225. 799412 1 C 29900 NOVI TRG h. št. 7 130 MP
226. 799413 1 O 799410 NA LOKO h. št. 2 342 MP
227. 799414 1 O 799410 DEFRANCESCHIJEVA ULICA h. št. 1 115 MP
228. 799415 1 O 799410 DALMATINOVA ULICA O 799410 80 MP
229. 799421 1 C 799410 KAPITELJSKA ULICA O 799420 313 MP
230. 799422 1 O 799420 HLADNIKOVA ULICA C 299000 92 MP
231. 799423 1 C 299000 PREŠERNOV TRG C 299000 73 MP
232. 799424 1 O 799420 MUZEJSKA ULICA C 299000 160 MP
233. 799425 1 O 799420 MEJ VRTI O 799420 168 MP
234. 799426 1 O 799420 KOSOVA ULICA C 799430 80 MP
235. 799427 1 C 29900 KASTELČEVA ULICA C 299000 82 MP
236. 799428 1 C 299000 FLORJANOV TRG C 299000 90 MP
237. 799431 1 O 799430 BREG h. št. 25 148 MP
238. 799432 1 O 799430 CVELBARJEVA ULICA C 299000 136 MP
239. 799433 1 C 299000 PUGLJEVA ULICA h. št. 4 98 MP
240. 799441 1 C 419 IRČA VAS h. št. 38 394 MP
241. 799441 2 h. št. 14 IRČA VAS C 419 177 MP
242. 799441 3 h. št. 20 IRČA VAS h. št. 16a 84 MP
243. 799441 4 h. št. 6 IRČA VAS h. št. 1 112 MP
244. 799441 5 h. št. 27 IRČA VAS h. št. 36 84 MP
245. 799451 1 C 105 KLEMENČIČEVA ULICA Z DROGA 125 MP
246. 799452 1 C 105 KOČEVARJEVA ULICA C 299100 484 MP
247. 799452 2 h. št. 18 KOČEVARJEVA ULICA C 299100 173 MP
248. 799453 1 O 799450 ŽLEBEJ h. št. 15 250 MP
249. 799454 1 C 105 LJUBLJANSKA ULICA h. št. 26 50 MP
250. 799461 1 C 299240 ULICA DANILA BUČARJA h. št. 11 92 MP
251. 799462 1 C 299240 ULICA STARE PRAVDE h. št. 59 205 MP
252. 799462 2 h. št. 17 ULICA STARE PRAVDE h. št. 35 106 MP
253. 799462 3 h. št. 37 ULICA STARE PRAVDE h. št. 47 77 MP
254. 799463 1 h. št. 13 VANDOTOVA ULICA C 299240 185 MP
255. 799471 1 C 299100 CESTA BRIGAD O 799470 297 MP
256. 799471 2 h. št. 16 CESTA BRIGAD h. št. 22 81 MP
257. 799471 3 h. št. 44 CESTA BRIGAD h. št. 33 245 MP
258. 799471 4 h. št. 46 CESTA BRIGAD h. št. 48 50 MP
259. 799471 5 h. št. 30 CESTA BRIGAD h. št. 32 25 MP
260. 799472 1 C 105 VELIKA BUČNA VAS h. št. 6 335 MP
261. 799473 1 C 105 TRŽIŠKA ULICA h. št. 24 350 MP
262. 799481 1 C 299100 V BREZOV LOG C 299100 366 MP
263. 799481 2 C 299100 V BREZOV LOG h. št. 56 131 MP
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Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ceste ceste ceste ceste v uporabe dolžina

ali odseka ali odseka ali odseka občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

264. 799481 3 C 299100 V BREZOV LOG h. št. 17 140 MP
265. 799481 4 C 299100 V BREZOV LOG h. št. 33 141 MP
266. 799481 5 C 299100 V BREZOV LOG h. št. 45 110 MP
267. 799481 6 C 299100 V BREZOV LOG h. št. 45a 109 MP
268. 799491 1 C 299230 LASTOVČE h. št. 45 562 MP
269. 799491 2 C 299230 LASTOVČE O 799490 145 MP
270. 799492 1 C 299090 CEGELNICA h. št. 31 319 MP
271. 799492 2 C 299090 CEGELNICA h. št. 32 45 MP
272. 799501 1 C 651 FOERSTERJEVA ULICA h. št. 5 320 MP
273. 799501 2 h. št. 2 FOERSTERJEVA ULICA h. št. 6 97 MP
274. 799502 1 C 651 MEDIČEVA ULICA h. št. 8 353 MP
275. 799503 1 C 651 VAVPOTIČEVA ULICA h. št. 48 355 MP
276. 799504 1 C 651 LIVADA h. št. 2 124 MP
277. 799511 1 C 105 MUHABER C 289280 975 MP
278. 799511 2 C 289280 MUHABER h. št. 10 197 MP
279. 799511 3 O 799510 MUHABER h. št. 71 163 MP
280. 799512 1 C 289280 ZOBČEVA ULICA h. št. 11 310 MP
281. 799521 1 C 289280 POTOČNA VAS h. št. 24 519 MP
282. 799521 2 h. št. 17 POTOČNA VAS C 289280 203 MP
283. 799521 3 h. št. 17 POTOČNA VAS h. št. 26 135 MP
284. 799522 1 O 799520 VODNIKOVA ULICA h. št. 9 179 MP
285. 799523 1 C 651 MIRNOPEŠKA CESTA Z VHS 200 MP
286. 799524 1 C 651 BREZJE h. št. 20 380 MP
287. 799531 1 C 105 MARKLJEVA ULICA h. št. 31 139 MP
288. 799531 2 C 105 MARKLJEVA ULICA h. št. 23 90 MP
289. 799531 3 h. št. 5 MARKLJEVA ULICA h. št. 17 167 MP
290. 799531 4 C 105 MARKLJEVA ULICA h. št. 84 115 MP
291. 799531 5 C 105 MARKLJEVA ULICA C 289280 180 MP
292. 799541 1 C 105 TURKOVA ULICA h. št. 30 177 MP
293. 799541 2 C 105 TURKOVA ULICA h. št. 11 113 MP
294. 799541 3 C 105 TURKOVA ULICA h. št. 6 85 MP
295. 799551 1 C 289270 DOLENJE KAMENCE h. št. 78 300 MP
296. 799551 2 C 105 DOLENJE KAMENCE C 289280 603 MP
297. 799561 1 C 105 ŽUPNCA C 289560 240 MP
298. 799571 1 C 105 BRINJE h. št. 13 511 MP

7. člen
–Javne poti (JP) v naselju Straža z uvedenim uličnim siste-

mom so:

Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ceste ceste ceste ceste v uporabe dolžina

ali odseka ali odseka ali odseka občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 792791 1 C 419 GRADIŠKA ULICA C 792800 434 MP
2. 792801 1 C 792790 GRADIŠKA ULICA h. št. 35 200 MP
3. 792801 2 h. št. 14 GRADIŠKA ULICA h. št. 1 160 MP
4. 791041 1 C 298000 POD SROBOTNIKOM C 298000 182 MP
5. 791021 1 C 298000 ULICA TALCEV h. št. 15 110 MP
6. 791151 1 C 419 POD VINOGRADI h. št. 6 330 MP
7. 791161 1 C 791150 POD VINOGRADI h. št. 22 225 MP
8. 791031 1 C 298000 STARA CESTA C 298010 1435 MP
9. 791071 1 C 791030 STARA CESTA h. št. 170 910 MP
10. 791091 1 C 791070 STARA CESTA h. št. 40 140 MP
11. 791101 1 C 791070 STARA CESTA h. št. 41 100 MP
12. 791141 1 C 419 STARA CESTA h. št. 133 560 MP
13. 791051 1 C 791030 ZAVRTNICA C 791030 385 MP
14. 791181 1 C 419 OB KRKI Z HIŠA 670 MP
15. 791191 1 C 791180 OB KRKI C 791180 122 MP
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Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ceste ceste ceste ceste v uporabe dolžina

ali odseka ali odseka ali odseka občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

16. 791331 1 C 295040 NA ŽAGO h. št. 45 148 MP

17. 791441 1 h. št. 19 RESA h. št. 1 250 MP

18. 791341 1 C 295040 RESA C 791350 240 MP

19. 791342 1 C 791350 DRČA C 298020 975 MP

20. 791351 1 C 791340 DRČA C 791340 1100 MP

21. 791371 1 C 791350 DRČA C 791340 590 MP

22. 791361 1 C 791340 DRČA C 298020 160 MP

23. 791421 1 C 295040 DULE C 791360 500 MP

24. 798461 1 C 791340 GAJ C 298020 155 MP

25. 798471 1 C 295040 NOVOMEŠKA CESTA h. št. 7 85 MP

26. 798471 2 C 295040 NOVOMEŠKA CESTA h. št. 19 121 MP

27. 798471 3 C 295040 NOVOMEŠKA CESTA h. št. 57 77 MP

28. 798471 4 C 295040 NOVOMEŠKA CESTA h. št. 36 80 MP

29. 791381 1 C 295040 NOVOMEŠKA CESTA C 298020 168 MP

30. 791391 1 C 295040 NOVOMEŠKA CESTA C 298020 145 MP

–Javne poti (JP) v naselju Otočec z uvedenim uličnim sistemom so:
Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ceste ceste ceste ceste v uporabe dolžina

ali odseka ali odseka ali odseka občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 797291 1 C 298030 STARINE C 797300 245 MP
2. 797291 2 h. št. 15 STARINE C 298030 70 MP
3. 797301 1 C 298030 KROŽNA POT h. št. 14 180MP
4. 797311 1 h. št. 8 KROŽNA POT C 295280 260MP
5. 796151 1 C 667 NAD KRKO C 667 490MP
6. 797341 1 C 298040 SKALNA ULICA C 298040 348MP
7. 797341 2 h. št. 18 SKALNA ULICA h. št. 37 140MP
8. 797331 1 C 298040 DOBRAVA h. št. 32 145MP
9. 797351 1 C 298040 DOBRAVA h. št. 44 110MP

10. 798441 1 C 298040 DOBRAVA h. št. 60 85 MP
11. 798441 2 C 298040 DOBRAVA h. št. 72 55 MP

–Javne poti (JP) v naselju Gabrje z uvedenim uličnim sistemom so:
Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ceste ceste ceste ceste v uporabe dolžina

ali odseka ali odseka ali odseka občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 794721 1 C 295160 ŠUMEČI POTOK h. št. 6 1130 MP
2. 794731 1 C 794720 KANDIJA C 794740 1070 MP

3. 794761 1 C 794730 RUPARJEV DOL h. št. 7 170 MP
4. 794771 1 C 794740 VEDMAN h. št. 21 1183 MP

5. 794781 1 C 794720 GABRSKA GORA C 794730 1018 MP
6. 794781 2 h. št. 64 GABRSKA GORA Z hiša 320 MP

7. 794791 1 C 295160 PORTOROŠKA CESTA C 668 300 MP
8. 794801 1 C 794730 K STUDENCU h. št. 32 250 MP

9. 794831 1 C 295170 GOMILE h. št. 10 200 MP
10. 794841 1 C 295170 GOMILE h. št. 30 150 MP

11. 794861 1 C 295160 ŠMIŠKOVCI h. št. 15 200 MP

12. 794891 1 C 668 KAVCE C 668 1930 MP
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–Javne poti (JP) v naselju Dolž z uvedenim uličnim sistemom so:
Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ceste ceste ceste ceste v uporabe dolžina

ali odseka ali odseka ali odseka občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 794221 1 C 794230 GREBEN C 295130 428 MP
2. 794231 1 C 295130 MRZLAVKA C 794240 770 MP
3. 794241 1 C 295130 REBRI h. št. 81 1206 MP
4. 794251 1 C 794260 REBRI C 794240 101 MP
5. 794261 1 C 295130 REBRI C 794240 198 MP
6. 794291 1 C 295170 KANČEN DOL h. št. 36 511 MP
7. 794301 1 C 295170 JESENOVEC h. št. 96 348 MP
8. 794321 1 C 295130 VINAREBER h. št. 12 175 MP
9. 794431 1 C 295130 VINAREBER h. št. 50 131 MP
10. 794451 1 C 295130 RAVNICA C 794460 390 MP
11. 794581 1 C 295170 ŠMIKLAVŽ h. št. 36 976 MP
12. 794611 1 C 794580 ŠMIKLAVŽ Z HIŠA 300 MP
13. 794811 1 C 794580 BUKOVČE O 794811 2510 MP

–Javne poti (JP) v naselju Uršna sela z uvedenim uličnim sistemom so:
Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ceste ceste ceste ceste v uporabe dolžina

ali odseka ali odseka ali odseka občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 793001 1 C 793020 NOVI LJUBEN Z CERKEV 728 MP
2. 793021 1 C 664 LJUBEN C 793260 1231 MP
3. 793081 1 C 293040 MAKUTE C 664 2251 MP
4. 793091 1 C 793080 MAKUTE C 793020 674 MP
5. 793101 1 C 793080 MAKUTE C 793020 404 MP
6. 793261 1 C 793270 STARI LJUBEN C 664 1750 MP
7. 793311 1 C 664 SPLAVNE C 664 540 MP
8. 793351 1 C 664 GASILSKA POT h. št. 30 453 MP

–Javne poti (JP) v naselju Dolenjske Toplice z uvedenim uličnim sistemom so:
Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ceste ceste ceste ceste v uporabe dolžina

ali odseka ali odseka ali odseka občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 792201 1 C 293020 NA GRIČU h. št. 4 228 MP
2. 792231 1 C 293020 ULICA 1. BRIGADE VDV h. št. 9 148 MP
3. 792251 1 C 293010 SOKOLSKI TRG h. št. 15 119 MP
4. 792281 1 C 294020 CVIBLJE h. št. 42 153 MP
5. 792291 1 C 294020 CVIBLJE h. št. 46 172 MP
6. 792301 1 C 294020 CVIBLJE C 294020 279 MP
7. 798411 1 C 294000 OB SUŠICI h. št. 23 80 MP
8. 798421 1 C 294030 POD CVINGERJEM h. št. 18 78 MP
9. 798431 1 C 293040 MOČILE h. št. 3 250 MP

–Javne poti (JP) v naselju Mirna Peč z uvedenim uličnim sistemom so:
Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ceste ceste ceste ceste v uporabe dolžina

ali odseka ali odseka ali odseka občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 792851 1 C 292000 VIHRE C 292000 270 MP
2. 798451 1 C 292000 ROŽNA ULICA C 425010 205 MP
3. 790341 1 h. št. 2 PRISOJNA POT h. št. 12 129 MP
4. 790351 1 C 291010 PRISOJNA POT h. št. 13 135 MP
5. 790551 1 C 291010 POSTAJA h. št. 72 830 MP
6. 790551 2 h. št. 60 POSTAJA h. št. 58 50 MP
7. 790551 3 h. št. 48 POSTAJA h. št. 50 70 MP
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Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ceste ceste ceste ceste v uporabe dolžina

ali odseka ali odseka ali odseka občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

8. 790551 4 h. št. 48 POSTAJA h. št. 44 72 MP
9. 790551 5 C 291010 POSTAJA h. št. 23 90 MP
10. 790561 1 C 291060 MAROF C 291010 120 MP
11. 790571 1 h. št. 16 MAROF h. št. 24 110 MP
12. 790581 1 C 291060 MAROF h. št. 27 210 MP
13. 790751 1 C 291010 TRG h. št. 10 140 MP
14. 790751 2 h. št. 10 ČEŠENCE C 291010 1120 MP

–Javne poti (JP) v naselju Žužemberk z uvedenim uličnim sistemom so:
Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ceste ceste ceste ceste v uporabe dolžina

ali odseka ali odseka ali odseka občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 789411 1 C 289020 TRŠKE NJIVE h. št. 35 190 MP
2. 789411 2 C 289020 TRŠKE NJIVE Z HIŠA 240 MP
3. 789651 1 C 650 CVIBELJ h. št. 11 800 MP
4. 798371 1 C 289020 BREG C 216 290 MP
5. 798371 2 h. št. 21 BREG C 216 140 MP
6. 798381 1 C 216 GRAJSKI TRG h. št. 15 280 MP
7. 798391 1 C 216 VRTI C 290000 190 MP
8. 798391 2 h. št. 12 VRTI C 290000 180 MP
9. 798391 3 h. št. 16 VRTI h. št. 24 110 MP
10. 798391 4 C 216 VRTI C 290000 130 MP
11. 798401 1 C 299000 JURČIČEVA ULICA h. št. 55 190 MP
12. 798401 2 C 299000 JURČIČEVA ULICA h. št. 39 110 MP
13. 798401 3 C 299000 JURČIČEVA ULICA h. št. 17 120 MP

8. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ceste ceste ceste ceste v uporabe dolžina

ali odseka ali odseka ali odseka občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 789010 C 171020 ŽVIRČE–KANT HRIB Z HIŠA 260 MP
2. 789020 – – – –
3. 789030 C 171020 ŽVIRČE–HINJSKI KOT ŽVIRČE

h. št. 26 110 MP
4. 789040 789060 RATJE–ŠTUKI–VOVK RATJE

h. št. 36 557 MP
5. 789050 C 648 ŽVIRČE–PRELOGE ŽVIRČE h. št. 71 590 MP
6. 789060 C 289020 RATJE–ZALIPENCE–KLINGAR Z HIŠA 2600 MP
7. 789070 – – – –
8. 789080 – – – –
9. 789090 C 289020 LAZAR–LAZINA C 648 2080 MP
10. 789100 C 789090 LAZINA–HINJE C 648 180 MP
11. 789110 C 648 HRIB PRI HINJAH–HINJE C 648 1150 MP
12. 789120 C 648 HRIB PRI HINJAH–LAZINA–LOPATA C 289030 1920 MP
13. 789130 C 289030 SELA PRI HINJAH–VRH PRI HINJAH–V KAVCU C 289020 2240 MP
14. 789140 C 289030 VISEJEC–JERUMCE VISEJEC

h. št. 32 240 MP
15. 789150 C 289030 VISEJEC–SKOPNICE VISEJEC

h. št. 8 150 MP
16. 789160 C 289030 ANČKINA JAMA–ALJAŽ VISEJEC h. št. 18 100 MP
17. 789170 C 789110 HINJE–PODNARTI Z HIŠA 240 MP
18. 789180 C 648 HINJE–ČAMPEL HINJE

h. št. 39 160 MP
19. 789190 C 789110 HINJE C 648 300 MP
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20. 789200 C 789120 LAZINA–PRELOGI LAZINA
h. št. 7 110 MP

24. 789210 C 789110 HINJE–POLANCA HINJE
h. št. 9 110 MP

25. 789220 C 648 PLEŠ PLEŠ
h. št. 8 130 MP

26. 789230 – – – –
27. 789240 C 789250 REBER–KAVCE Z VIKEND 690 MP
28. 789250 C 426130 REBER–BRINOVA GORA DOLNJI KRIŽ

h. št. 25 1980 MP
29. 789260 C 789290 GRADENC–TRŠKI BORŠT C 289020 800 MP
30. 789270 C 789570 MALOLIPENJSKO CERJE–BAČKNICA MALO LIPJE

h. št. 60 400 MP
31. 789280 C 789570 GRADENSKA GORA–PODBORŠTEK MALO LIPJE

h. št. 9 450 MP
32. 789290 C 789570 GRADENSKA GORA– GRADENC C 289020 1260 MP
33. 789300 C 289040 VELIKO LIPJE–SVETI MARTIN C 289040 370 MP
34. 789310 C 289040 VELIKO LIPJE 789300 180 MP
35. 789320 C 289040 MALO LIPJE–SENOŽETI–ŽUPENCE–ŽVENGLOVEC C 289040 2350 MP
36. 789330 C 289020 GRADENC–SENOŽET C 289020 1170 MP
37. 789340 C 289070 NA TUROVEM–KRKA Z HIŠA 220 MP
38. 789350 C 289070 DRAŠČA VAS–RESA Z HIŠA 970 MP
39. 789360 C289070 DRAŠČEVA VAS–BREG PRI ZAGRADCU O 789071 234 MP
40. 789370 C 289070 DRAŠČA VAS–MALE REBRCE DRAŠČA VAS

h. št. 27 590 MP
41. 789380 C 289070 KLEČET–TRZNO Z HIŠA 580 MP
42. 789390 C 289070 KLEČET C 289070 410 MP
43. 789400 C 289050 PLEŠIVICA PLEŠIVICA

h. št. 5 230 MP
44. 789420 C 789430 DEŠEĆA VAS–SELNICA–ŠMIHEL PRI ŽUŽEMBERKU C 289050 1440 MP
45. 789430 C 289080 DEŠEČA VAS C 289080 1010 MP

46. 789440 C 289060 GLOBOČICA–RESJE–CEGELNICA CEGEL–NICA
h. št. 32 1100 MP

47. 789450 C 789440 RESJE–CEGELNICA CEGEL–NICA
h. št. 31 520 MP

48. 789460 C 289060 STAVČA VAS–POSTAJA–PRI KRULČU Z HIŠA 890 MP
49. 789470 C 289060 DOLGA VAS–BARGLOV HRIB–BREZJE C 789460 1340 MP
50. 789480 C 289110 TREBČA VAS–MAČKIN HRIB TREBČA VAS

h. št. 26 680 MP
51. 789490 C 289110 TREBČA VAS TREBČA VAS

h. št. 20a 240 MP
52. 789500 C 289060 STAVČA VAS C 289060 600 MP
53. 789510 C 289060 STAVČA VAS–VRTAČA STAVČA VAS

h. št. 10a 100 MP
54.. 789520 C 289060 STAVČA VAS–KAMENŠČE STAVČA VAS

h. št. 28 190 MP
55. 789530 C 289060 STAVČA VAS–ŠIC NJIVE–JAMA PRI DVORU C 214 940 MP
56. 789540 C 789470 BARGLOV HRIB STAVČA VAS

h. št. 44 210 MP
57. 789550 C 289040 LAŠČE–STARA GORA–GRADENSKA GORA MALO LIPJE

h. št. 80 1300 MP
58. 789560 C 789550 STARA GORA MALO LIPJE

h. št. 81 460 MP
59. 789570 C 289040 MALO LIPJE–GRADENSKA GORA–KOMANCA Z KOČA 1360 MP
60. 789580 C 214 JAMA PRI DVORU–NAD BREGOM C 789630 240 MP
61. 789590 C 789600 GORNJI KOT GORNJI KOT

h. št. 10 200 MP
62. 789600 C 216 DVOR–GORNJI KOT–KMETOV MLIN KMETO. MLIN

h. št, 9 1390 MP
63. 789610 C 216 PEKEL–GORNJI KOT C 789600 590 MP
64. 789620 C 216 PRI CESTI–DOLJNI KOT–BORŠT C 789600 1240 MP
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65. 789630 C 214 JAMA PRI DVORU– PODGOZD PODGO.
h. št. 23 1216 MP

66. 789640 – – – –
67. 789660 C 426130 ZALISEC Z HIŠA 500 MP
68. 789670 C 216 PRAPREČE Z VIKEND 655 MP
69. 789680 – – – –
70. 789690 – – – –
71. 789700 C 789110 DOLENJE NJIVE–ŠTEPEC ŠTEPEC

h. št. 27 480 MP
72. 789710 – – – –
73. 789720 C 426130 KALUŽCE–REBER REBER

h. št. 3 355 MP
74. 789730 C 289110 ŽUŽEMBERK–ZAFARA ZAFARA

h. št. 16 560 MP
75. 789740 C 289120 MAČKOVEC PRI DVORU–SENOŽET–SKOPICE C 289140 1951 MP
76. 789750 C 789740 SENOŽET–MAČKOVSKI TALI Z HIŠA 650 MP
77. 789760 C 289090 VRH PRI KRIŽU–GORNJI KRIŽ GORNJI KRIŽ

h. št. 4 350 MP
78. 789770 C 289120 MALI LIPOVEC–SADINJSKI TALI–PREDBORŠT C 289120 1683 MP
79. 789780 C 289140 VINKOV VRH–GRADEC DVOR

h. št. 112 327 MP
80. 789790 C 289140 VINKOV VRH–PREŽGANICA DVOR

h. št. 25 1011 MP
81. 789800 C 289140 VINKOV VRH–PREDSTAJE DVOR

h. št. 20 572 MP
82. 789810 C 216 DVOR–VINKOV VRH C 289140 723 MP
83. 789820 C 789810 DVOR–SVETI ANTON DVOR

h. št. 55 1302 MP
84. 789830 C 216 SVETI ANTON–PODŠEMPAVELSKA GORA C 789850 1170 MP
85. 789840 C 216 PRI CESTI–GMAJNA Z VIKEND 1320 MP
86. 789850 C 789840 PODŠEMPAVELSKA GORA –DRENJSKA REBER Z VIKEND 1820 MP
87. 789860 C 289120 DOLNJI AJDOVEC–PLANO PLANO h. št. 19 480 MP
88. 789870 C 216 POLJANE PRI ŽUŽEMBERKU–SVETA MARJETA POLJ. PRI ŽU.

h. št. 6 650 MP
89. 789880 C 216 POLJANE PRI ŽUŽEMBERKU–KRIŠKA GORA KRIŠKA

h. št. 27 320 MP
90. 789890 C 789880 POLJANE PRI ŽUŽEMBERKU–VRH PRI KRIŽU POLJ. PRI ŽU.

h. št. 19 350 MP
91. 789900 C 289090 VRH PRI KRIŽU–DOLJNI KRIŽ DOLJNI KRIŽ

h. št. 11 500 MP
92. 789910 C 289120 DOLJNI AJDOVEC–OGREK–DOLJNI AJDOVEC C 289120 410 MP
93. 789920 C 289120 GORNJI AJDOVEC–ZABREKOVCE C 289120 880 MP
94. 789930 C 289120 SREDNJI LIPOVEC–HRIB–MALI LIPOVEC C 289120 2000 MP
95. 789940 C 789920 GORNJI AJDOVEC–DOLJNI AJDOVEC C 289120 308 MP
96. 789950 C 289120 DOLNJI AJDOVEC–PRILESNICE C 289120 450 MP
97. 789960 C 289120 SREDNJI LIPOVEC–SVETI NIKOLAJ C 289160 2455 MP
98. 789970 C 289120 ŠTEFAN–JANŠEK C 289120 160 MP
99. 789980 C 289120 JARČEV–PRI DANETU C 289160 301 MP
100. 789990 C 289160 SELA PRI AJDOVCU–BORŠT C 289160 1380 MP
101. 790000 C 789930 SREDNJI LIPOVEC–TOMAŽEVEC C 289120 121 MP
102. 790010 C 789960 PODOGRAJE–TRNOV DOL C 289160 410 MP
103. 790020 C 789930 PODOGRAJE–HRIB C 789930 516 MP
104. 790030 C 289160 PODUNCE–SELA PRI AJDOVCU SELA PRI AJDOV.

h. št. 7 360 MP
105. 790040 C 291000 OBLOGE–GADINA Z KOČA 135 MP
106. 790050 C 289180 GORENJI GLOBODOL–MALI VRH C 790060 1325 MP
107. 790060 C 790070 BERNARDOVA FRATA–MALI VRH MALI VRH h. št. 413338 MP
108. 790070 C 289120 FRATA–BERNARDOVA FRATA–ŠKRATOVICA C 291000 2250 MP
109. 790080 C 291000 CELEVEC–VINČ VINČ

h. št. 16 440 MP
110. 790090 C 291000 GORENJI GLOBODOL GOR.

GLOBO. h. št. 37 300 MP
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111. 790100 C 291000 DOLENJI GLOBODOL DOL.
GLOBO.
h. št. 13 180 MP

112. 790110 C 289160 SELA PRI AJDOVCU–VELIKI LIPOVEC C 289160 326 MP
113. 790120 C 291000 SREDNJI GLOBODOL–GOLOBINJEK C 790680 1600 MP
114. 790130 C 289160 VELIKI LIPOVEC C 790110 190 MP
115. 790140 C 289160 DOLNJI KONEC–ŠKRATOVEC C 289120 517 MP
116. 790150 C 790140 BREZOVA REBER–MAJAVKE C 289120 153 MP
117. 790160 C 790140 BREZOVA REBER–ZAVRHE BREZOV. REBER

h. št. 24 280 MP
118. 790170 C 289160 VELIKI LIPOVEC–PRELOGE VELIKI LIPOVEC

h. št. 27 282 MP
119. 790180 C 419 GRČEVNIČE–DOLENJE POLJE DOLENJ. POLJE

h. št. 16 100 MP
120. 790190 C 419 GORENJE POLJE–STRAŠKA GORA GORENJ. POLJE

h. št. 21 430 MP
121. 790200 C 790190 GORENJE POLJE–GABRJE PRI SOTESKI GABRJE PRI SOT.

h. št. 47 850 MP
122. 790210 C 419 GORENJE POLJE–GRIČE GORENJ. POLJE

h. št. 20 130 MP
123. 790220 C 651 KRIŽIŠČE–SNAKAŠ MIRNA PEČ

h. št. 53 775 MP
124. 790230 C 651 RESNICA–VRH PEČ VRH PEČ

h. št. 2 980 MP
125. 790240 C 790230 VRH PEČ–MEKŠE Z HIŠA 515 MP
126. 790250 C 790240 MEKŠE–BUKOVEC Z HIŠA 170 MP
127. 790260 C 651 JELŠE–ZIJALO ZIJALO

h. št. 14 1400 MP
128. 790270 C 651 BIŠKA VAS BIŠKA VAS h. št. 27 270 MP
129. 790280 C 651 REBRJE–GRADIŠČE–ZIJALO C 651 1115 MP
130. 790290 C 790280 GRADIŠČE–VRH SVETE ANE GRADIŠ.

h. št 24 130 MP
131. 790300 C 651 BIŠKA VAS–BUKOVEC BIŠKA VAS h. št. 30 650 MP
132. 790310 C 790300 BIŠKA VAS–V ŽLEBU C 651 240 MP
133. 790320 C 790300 BIŠKA VAS–KOSTANOVJE C 425010 350 MP
134. 790330 C 651 VIHER–FAROVŠKI HRIB ČRVAN

h. št. 6 325 MP
135. 790360 C 651 BIŠKA VAS–LAPORNICE Z KAPELA 110 MP
136. 790370 C 425010 IVANJA VAS–IVANJSKE NJIVE Z HIŠA 275 MP
137. 790380 C 291070 ŠENTJURIJ NA DOLENJSKEM–ČEMŠE–POLJANE

PRI MIRNI PEČI C 425610 2805 MP
138. 790390 C 790380 ŠENTJURIJ NA DOLENJSKEM–MALA GORA C 790450 840 MP
139. 790400 C 790380 ŠENTJURIJ NA DOLENJSKEM–PLEŠEVICA ŠENTJURIJ NA DOL.

h. št. 24 460 MP
140. 790410 C 790380 ČEMŠE–PLEŠIVICA Z HIŠA 850 MP
141. 790420 C 790380 GRIVEC–JANKLOVC C 425610 1626 MP
142. 790430 C 790390 ŠENTJURIJ NA DOLENJSKEM–

DOLGE NJIVE C 291070 1035 MP
143. 790440 C 790390 ŠENTJURIJ NA DOLENJSKEM–BREKOVNICA ŠENT. NA DOL.

h. št. 20 175 MP
144.. 790450 C 291070 HMELJČIČ–ŠENTJURSKA GORA–ŠUMEJE C 295000 2160 MP
145. 790460 C 790410 MAVC–BREKOVNICA PLEŠIVICA

h. št. 12 675 MP
146. 790470 C 790410 MAVC–PLEŠIVICA PLEŠEVICA

h. št. 12 430 MP
147. 790480 C 790420 GRIVEC–REBER C 790420 930 MP
148. 790490 C 790420 DRSLJIVEC–JANKLOVC C 790420 225 MP
149. 790500 C 425610 POLJANE PRI MIRNI PEČI–POD RIHPOVCEM Z HIŠA 225 MP
150. 790510 C 291010 POLJANE PRI MIRNI PEČI–DOBRAVSKE LAZE Z HIŠA 148 MP
151. 790520 C 291010 REBER–OKROGLICA LAZE LAZE

h. št. 22 1398 MP
152. 790530 C 790380 PODOJNICE–RACMAN–REBER C 291010 925 MP
153. 790540 C 291070 DOLGE NJIVE–ŠENTJURIJ NA DOLENJSKEM C 790380 235 MP
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154. 790590 C 291010 DOLENJA VAS PRI MIRNI PEČI–REBER DOLENJ. VAS
h. št. 23 205 MP

155. 790600 C 291020 GORENJI PODBORŠT–MIRNA PEČ GOREN. PODBO.
h. št. 8 240 MP

156. 790610 C 291020 GORICA–BOBNAR C 790620 310 MP
157. 790620 C 291030 V DOLU–DOLENJI PODBORŠT DOLENJI PODBO.

h. št. 8 770 MP
158. 790630 C 291020 SERVINČEK–POLJE–MIRNA PEČ C 425010 1150 MP
159. 790640 C 291020 DOLENJI GOLOBINJEK–KRESE–MUHIČ–CESAR Z HIŠA 1080 MP
160. 790650 C 790640 DRAGAN–MEŽNAR C 291020 650 MP
161. 790660 C 291020 GOLOBINJEK–REGIN–TORI C 790680 720 MP
162. 790670 C 790660 REGIN–GOLOBINJEK 790680 165 MP
163. 790680 C 291020 GOLOBINJEK–MEGLIČ–LEON–SLAK GOLOBI. H. št. 13 1970 MP
164. 790690 C 790720 DOLENJI GOLOBINJEK–MEGLIČ C 790120 175 MP
165. 790700 C 790680 GOLOBINJEK–DOGE C 790660 750 MP
166. 790710 C 790120 OSREDEK–V REBRI C 291020 3260 MP
167. 790720 C 790710 BAJC–MALISEN HRIB C 790120 1494 MP
168. 790730 C 790710 SROVINJ–ROZMAN DOLENJI GOL.

h. št. 6 700 MP
169. 790740 C 291020 DOLENJI GOLOBINJEK–GOLOBINJEK Z HIŠA 250 MP
170. 790760 C 790750 ČEŠENCE–ČEŠENSKA HOSTA C 790750 190 MP
171. 790770 C 291050 VELIKI KAL–V ŽLEBEH VELIKI KAL

h. št. 6 375 MP
172. 790780 C 291040 JABLAN–LAZ C 651 1395 MP
173. 790790 C 291030 GORIŠKA VAS–DOLENJE VRHOVO C 291030 1028 MP
174. 790800 C 790790 GORIŠKA VAS–PRI GRMU GORIŠK. VAS

h. št. 16 170 MP
175. 790810 C 790790 DOLENJE VRHOVO–GORENJE VRHOVO VRHOV. PRI MIRNI PEČI

h. št. 16 100 MP
176. 790820 C 651 CESTA–MALI VRH–MALENSKA VAS C 790840 1580 MP
177. 790830 C 790820 MALI VRH–MALENSKA VAS C 790820 320 MP
178. 790840 C 291030 MALENSKA VAS–PODGMAJNA C 651 650 MP
179. 790850 C 291040 JABLAN–LOČNICE C 291040 227 MP
180. 790860 C 291040 JABLAN–POD CERKVIJO C 291040 307 MP
181. 790870 C 291040 JABLAN–ŽABJAK JABLAN

h. št. 38 150 MP
182. 790880 C 291030 MALENSKA VAS–DOLENJI PODBORŠT C 790620 370 MP
183. 790890 C 291040 JABLAN–SUHOGORSKI LAZI JABLAN

h. št. 33 100 MP
184. 790900 C 291050 ROGOVILA–CEROVEC ROGOVI–LA

h. št. 7 200 MP
185. 790910 C 791340 DOLENJA STRAŽA–NEMEC C 790210 1600 MP
186. 790920 C 293010 RUMANJA VAS–GRČEVNICA RUMAN. VAS

h. št. 27 270 MP
187. 790930 C 790910 DOLENJA STRAŽA DOLENJ. STRAŽA

h. št. 23 350 MP
188. 790940 C 790910 DOLENJA STRAŽA DOLENJ. STRAŽA

h. št. 24 200 MP
189. 790950 C 790910 DOLENJA STRAŽA–NOVA GORA–ZABUKOVICA C 790990 1550 MP
190. 790960 C 790910 DOLENJA STRAŽA–NOVA GORA DOLENJ.

STRAŽA
h. št. 171 350 MP

191. 790970 C 790950 DOLENJA STRAŽA DOLENJ.
STRAŽA
h. št. 168 175 MP

192. 790980 C 790950 DOLENJA STRAŽA–MAROF PODGO
h. št. 95 605 MP

193. 790990 C 790950 PODGORA–MAROF C 295040 1080 MP
194. 791000 C 790980 DOLENJA STRAŽA–SUHOR Z VIKEND 440 MP
195. 791010 C 794730 GABRJE–SUPAT–VIŠNJE C 295170 1277 MP
196. 791060 C 791030 GORENJA STRAŽA–STRAŠKA GORA GORENJ.STRAŽA

h. št. 175 970 MP
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197. 791080 C 791010 STRAŽA–STRAŠKA REBER Z DEPON. 153 MP
198. 791110 C 791070 STRAŠKA GORA–BRIJE C 791140 250 MP
199. 791120 C 791070 STRAŠKA GORA–PODOVNICA C 791140 450 MP
200. 791130 C 791070 STRAŠKA GORA–DOLENJE GRADIŠČE C 791140 1020 MP
201. 791170 C 419 GORENJA STRAŽA ULICA ALCE.

h. št. 16 225 MP
202. 791200 C 295040 STRAŽA STRAŽA

h. št. 10 215 MP
203. 791210 C 791200 STRAŽA C 295050 224 MP
204. 791220 C 419 VAVTA VAS C 419 292 MP
205. 791230 C 419 VAVTA VAS–KARLOVC VAVTA VAS

h. št. 59 500 MP
206. 791240 C 791230 VAVTA VAS–KNEŽNA GORICA VAVTA VAS

h. št. 91 200 MP
207. 791250 C 791240 VAVTA VAS–ZAGORŠCA VAVTA VAS

h. št. 85 105 MP
208. 791260 C 295040 PREČNA–LUKNJA Z OBJEKT 950 MP
209. 791270 C 295080 LOKE–SELA–HRUŠEVEC C 295050 2304 MP
210. 791280 C 791270 SELA–JAZBEC C 295050 171 MP
211. 791290 C 791270 SPODNJI HRUŠEVEC–ZGORNJI HRUŠEVEC C 295050 298 MP
212. 791300 C 295050 LOKE–ZALOG Z KMET. ZADRU. 627 MP
213. 791310 C 791300 ZALOG Z KMET. ZADRU. 170 MP
214. 791320 C 295040 RESA–ZGORNJI HRUŠEVEC C 295050 777 MP
215. 791400 C 419 JURKA VAS–PUČNE JURKA VAS

h. št. 38 192 MP
216. 791410 C 791360 DOLGE NJIVE–NADREBER C 791340 160 MP
217. 791450 C 790910 PODREBER–DRČA C 791340 224 MP
218. 791470 C 295050 SELA–BREZJE–TRNJEVCI C 295040 1152 MP
219. 791480 C 791470 NAD HRIBOM–BREZJE BREZJE

h. št. 61 287 MP
220. 791490 C 791470 BREZJE–ZAVODNIK Z DEPONI 230 MP
221. 791500 C 791470 BREZJE–DOLENJA STRAŽA BREZJE

h. št. 60 215 MP
222. 791510 C 790450 HMELJIČIČ–COJZOV GRAD C 291070 490 MP
223. 791520 C 790450 HMELJČIČ–ŠENTJURSKA GORA Z HIŠA 225 MP
224. 791530 C 790450 ŠENTJURSKA GORA–BREKOVNICA HMELJČ. H. št. 27 120 MP
225. 791540 C 291070 COJZOV GRAD–HMELJČANSKA GORA C 790450 918 MP
226. 791550 C 790450 HRIBE–GLOBOŠKA GORA C 791570 200 MP
227. 791560 C 791540 COJZOV GRAD–GLOBOŠKA GORA  Z HIŠA 350 MP
228. 791570 C 295000 ŠUMEJE–GLOBOČDOL C 291070 1610 MP
229. 791580 C 291070 HMELJČIČ–SELO PRI ZAGORICI C 291050 1390 MP
230. 791590 C 791580 ZAGORICA–GLOBOČDOL C 291070 826 MP
231. 791600 C 791580 ZAGORICA–SELO PRI ZAGORICI–

GORENJE KARTELJEVO C 295000 845 MP
232. 791610 C 291050 VELIKI KAL–ORKLJEVEC ORKLJE–VEC

h. št. 7 210 MP
233. 791620 C 291050 MALI KAL–DOBJE DOBJE

h. št. 11 1255 MP
234. 791630 C 289120 DOLNJI AJDOVEC–PLANO PLANO

h. št. 19 480 MP
235. 791640 C 651 KUZARJEV KAL–HUDO–GORENJE KAMENCE C 295010 1310 MP
236. 791650 C 791640 HUDO–BEZGOVEC HUDO

h. št. 1 612 MP
237. 791660 C 295010 HUDO–GORENJE KAMENCE C 791640 360 MP
238. 791670 C 295010 GORENJE KAMENCE–ARLOVŠCE C 791480 1405 MP
239. 791680 C 796600 GORENJE KAMENCE–DOBRAVA GOR. KAMEN.

h. št. 21 210 MP
240. 791690 C 295010 DALJNI VRH–NA STRUŽICAH DALJNI VRH

h. št. 11 125 MP
241. 791700 C 289120 SUHOR–NOVI MAROF PREČNA

h. št. 36 205 MP
242. 791710 C 791720 PREČNA–SUHOR C 295030 958 MP
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243. 791720 C 295040 PREČNA–LUKENJSKA GORA C 295030 1020 MP
244. 791730 C 791710 NOVI MAROF–SUHOGORSKI LAZI C 295030 310 MP
245. 791740 C 295040 CEGELNICA–PREČNA Z ODPAD 375 MP
246. 791750 C 295040 PREČNA–SVINŠČAK PREČNA

h. št. 12 227 MP
247. 791760 C 295040 PREČNA–ŠOJEVEC Z HIŠA 227 MP
248. 791770 C 791760 ŠOJEVEC–SVINŠČAK C 295040 105 MP
249. 791780 C 295030 REBERNICE–LUKENJSKA GORA KUZARJ. KAL

h. št. 28 130 MP
250. 791790 C 790990 MAROF–LUKNJA Z JAMA 700 MP
251. 791800 C 295040 DOLENJA–ŠTRAŽA–PODGORA C 295040 425 MP
252. 791810 C 295040 DOLENJA STRAŽA–ZABUKOVICA ZABUK.

h. št. 16 374 MP
253. 791820 C 295040 ZABUKOVICA–TREBEŽE ZABUK.

h. št. 42 130 MP
254. 791830 C 295040 PODGORA–MAROF PODGO.

h. št. 39 175 MP
255. 791840 C 295040 PODGORA–TREBEŽE PODGO.

h. št. 10 225 MP
256. 791850 C 295040 MAROF–PREČNA PREČNA

h. št. 46 600 MP
257. 791860 C 791880 POLJE–PREČNA C 295040 309 MP
258. 791870 C 791860 PREČNA C 791860 303 MP
259. 791880 C 295040 PREČNA–ČEŠČA VAS C 295050 1160 MP
260. 791890 C 295040 PREČNA–DRAGE PREČNA

h. št. 105 257 MP
261. 791900 C 295030 KUZARJEV KAL–REBERNICE C 295030 387 MP
262. 791910 C 295030 OKROGELCA–REBERNICE C 791900 300 MP
263. 791920 C 419 SREBERNIČE–BREZJE SREBER.

h. št 20 105 MP
264. 791930 C 419 SREBRNIČE–NA STARI CESTI SREBR.

h. št. 21 100 MP
265. 791940 C 295050 ZALOG–SVETI MARTIN ZALOG

h. št. 9 113 MP
266. 791950 C 295050 ČEŠČA VAS–PUNGERTE C 295050 495 MP
267. 791960 C 295050 ČEŠČA VAS–SREDKI ČEŠČA VAS

h. št. 32 176 MP
268. 791970 C 293010 SELA PRI DOLENJSKIH TOPLICAH–RESNICE C 293010 633 MP
269. 791980 C 791970 KANDIJA–RESNICE C 293010 794 MP
270. 791990 C 791980 RESNICE–PODTURN PRI DOLENJSKIH TOPLICAH SELA

h. št. 32 110 MP
271. 792000 C 791980 CVINGER–SELA PRI DOLENJSKIH TOPLICAH C 792010 142 MP
272. 792010 C 293010 SELA PRI DOLENJSKIH TOPLICAH–TURENŠČE SELA

h. št. 29 162 MP
273. 792020 C 791970 TURENŠČE–MENIŠKA VAS C 293020 1249 MP
274. 792030 C 792020 RESNICE–MENIŠKA VAS C 293020 732 MP
275. 792040 C 792020 MENIŠKA VAS–SUHOR PRI DOLENJSKIH TOPLICAH C 792030 152 MP
276. 792050 C 792020 MENIŠKA VAS–GRAJSKO C 792030 156 MP
277. 792060 C 293020 MENIŠKA VAS–CVINGER MENIŠK. VAS

h. št. 72 230 MP
278. 792070 C 293020 MENIŠKA VAS–PODHOSTA C 293020 382 MP
279. 792080 C 293020 MENIŠKA VAS–DOLENJE GRADIŠČE MENIŠ. VAS

h. št. 89 240 MP
280. 792090 C 792080 MENIŠKA VAS–DOLENJSKE TOPLICE MENIŠ. VAS

h. št. 63 151 MP
281. 792100 C 293030 GORENJE GRADIŠČE–DOLENJE GRADIŠČE C 293030 633 MP
282. 792110 C 293030 DOLENJE GRADIŠČE–RESNICE C 792100 138 MP
283. 792120 C 293010 SELA PRI DOLENJSKIH TOPLICAH–HRIB C 792130 198 MP
284. 792130 C 792120 SELA PRI DOLENJSKIH TOPLICAH–KANDIJA SELA

h. št. 66 153 MP
285. 792140 C 293030 DOLENJE GRADIŠČE–DOLENJE POLJE C 419 320 MP
286. 792150 C 293010 GORENJE GRADIŠČE–ZAVRTNICA C 293010 913 MP
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287. 792160 C 792150 GORENJE GRADIŠČE–CVIBELJ GOR. GRADIŠ.
h. št. 28 340 MP

288. 792170 C 293010 GORENJE GRADIŠČE–DOLENJE POLJE C 293010 374 MP
289. 792180 C 293010 DOLENJSKE TOPLICE–GORENJE GRADIŠČE Z KAMP 330 MP
290. 792190 C 293020 DOLENJSKE TOPLICE DOL. TOPLICE

h. št. 16 130 MP
291. 792210 C 293020 DOLENJSKE TOPLICE–CVINGER DOL. TOPLICE

h. št. 14 250 MP
292. 792220 C 293020 DOLENJSKE TOPLICE DOL. TOPLICE

h. št. 34 375 MP
293. 792230 C 293020 DOLENJSKE TOPLICE DOL.

TOPLICE
h. št. 9 148 MP

294. 792240 C 293010 DOLENJSKE TOPLICE DOL. TOPLICE
h. št. 9 202 MP

295. 792260 C 792250 DOLENJSKE TOPLICE DOL. TOPLICE
h. št. 7 196 MP

296. 792310 C 293010 DOLENJSKE TOPLICE DOL. TOPLICE
h. št. 24 351 MP

297. 792320 C 293040 DOLENJSKE TOPLICE–KURJA GASA DOL. TOPLICE
h. št. 27 639 MP

298. 792340 C 293040 ŽLEBE–KURJA GASA DOL. TOPLICE
h. št. 29 338 MP

299. 792350 C 293010 DOLENJSKE TOPLICE DOL. TOPLICE
h. št. 31 242 MP

300. 792360 C 293040 DOLENJSKE TOPLICE Z TOVAR. 199 MP
301. 792370 C 216 PODTURN PRI DOLENJSKIH TOPLICAH–GLOBOČICA C 216 270 MP
302. 792380 C 216 PODTURN PRI DOLENJSKIH TOPLICAH–GRIČ C 293050 105 MP
303. 792390 C 216 PODTURN PRI DOLENJSKIH TOPLICAH–GRAJSKO PODTU.

h. št. 15 330 MP
304. 792400 C 293050 GRIČ–LOKE C 293050 480 MP
305. 792410 C 293050 STELNIKI–LOKE Z HIŠA 256 MP
306. 792420 C 293010 KANDIJA–RESNICE PODTU.

h. št. 69 140 MP
307. 792430 C 293050 CEROVEC–VELIKI RIGELJ C 792480 2445 MP
308. 792440 C 293050 GORICA–VELIKI RIGELJ–BUŠINEC C 293050 2275 MP
309. 792460 C 792510 KOČEVSKE POLJANE–GORICA KOČEV.

POLJAN.
h. št. 2 110 MP

310. 792470 C 792440 VELIKI RIGELJ–KOČEVSKE POLJANE C 792480 101 MP
311. 792480 C 792430 VELIKI RIGELJ–RIGELJ C 792440 376 MP
312. 792490 C 792440 POTOKI–RIGELJ VELIKI RIGELJ

h. št. 125 270 MP
313. 792510 C 216 DOLGE NJIVE–KOČEVSKE POLJANE C 216 500 MP
314. 792520 C 293050 GORICA–CEROVEC Z CERKEV

SVETA TROJICA 278 MP
315. 792530 C 792480 POTOKI–VELIKI RIGELJ C 792430 643 MP
316. 792550 C 293050 BUŠINEC–SEBAJSNA Z HIŠA 1312 MP
317. 792560 C 291060 DOLENJE SUŠICE–NA RESAH C 293040 937 MP
318. 792570 C 293040 DOLENJE SUŠICE–STARA REBER C 792590 1428 MP
319. 792580 C 792570 DOLENJE SUŠICE–DRAGA DOLEN.

SUŠICE
h. št. 19 212 MP

320. 792590 C 793010 REBER–STARA REBER C 793010 1524 MP
321. 792600 C 792440 VELIKI RIGELJ–DOLJNI BUŠINEC VELIKI RIGELJ

h. št. 6 376 MP
322. 792610 C 792510 KOČEVSKE POLJANE–RIGELJ KOČ. POLJAN.

h. št. 25 246 MP
323. 792620 C 792440 GORNJI BUŠINEC–MALI RIGELJ C 792630 800 MP
324. 792630 C 216 POLJANSKI GOZD–MALI RIGELJ C 792640 920 MP
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325. 792640 C 792630 MALI RIGELJ–VERDUN PRI MIRNI PEČI C 792650 2878 MP
326. 792650 C 293040 GORENJE SUŠICE–

VERDUN PRI URŠNIH SELIH C 793140 870 MP
327. 792660 C 792630 MALI RIGELJ–NOVA GORA C 216 1332 MP
328. 792670 C 792660 NOVA GORA–OBČICE C 792680 358 MP
329. 792680 C 216 OBČICE–DOLGE NJIVE OBČICE

h. št. 29 366 MP
330. 792690 C 792660 MALI RIGELJ–RAVNE MALI RIGELJ

h. št. 70 128 MP
331. 792700 C 216 NOVA GORA–STARE ŽARE C 216 163 MP
332. 792710 C 216 STARE ŽAGE–ŠIROKI TAL STARE ŽAGE

h. št. 7a 108 MP
333. 792720 C 216 DIVJI POTOK–NOVA GORA Z VIKEND 2400 MP
334. 792730 C 792720 NOVA GORA–MASLOV HRIB NOVA GORA

h. št. 5 256 MP
335. 792740 C 216 SAMIDA–OBČICE OBČICE

h. št. 1 300 MP
336. 792750 C 419 ZAGORŠCA–LOKE C 295060 264 MP
337. 792760 C 792750 ZAGORŠCA–GMAJNA C 419 190 MP
338. 792770 C 792750 VAVTA VAS–LOKE Z POKOP. 110 MP
339. 792780 C 419 VAVTA VAS–TRAVNIKI VAVTA VAS

h. št. 96 180 MP
340. 792810 C 295070 POTOK–JAMROVCE POTOK

h. št. 350 160 MP
341. 792820 C 791950 ČEŠČA VAS–DOLINE ČEŠČA VAS

h. št. 8 125 MP
342. 792830 C 651 MIRNA PEČ–V DOLU Z POKOP. 172 MP
343. 792860 C 295080 ŠKRILJE–BRUČEV HRIB ŠKRILJE

h. št. 7 178 MP
344. 792870 C 792860 ŠKRILJE–TOPOLNIK ŠKRILJE

h. št. 1 278 MP
345. 792880 C 790510 POLJANE PRI MIRNI PEČI C 790510 380 MP
346. 792890 C 295080 LOKE–RESNICE LOKE

h. št. 15 104 MP
347. 792900 C 792890 LOKE–DULE LOKE

h. št. 5 112 MP
348. 792910 C 419 SREBRNIČE–BORIČEVO SREBRN. H. št. 11 110 MP
349. 792920 C 295080 POTOK–VOLAVČE C 419 142 MP
350. 792930 C 419 JURKA VAS–KOSMATEC JURKA VAS

h. št. 43 150 MP
351. 792940 C 651 ŽABJAK–HUDOVSKO POLJE ŽABJAK

h. št. 22 305 MP
352. 792950 C 792940 ŽABJAK–BREZJE ŽABJAK

h. št. 34 260 MP
353. 792960 C 295340 ŽUNTOVKA–ZALOKA C 418 620 MP
354. 792970 C 295060 DRGANJA SELA–LJUBEN–NOVI LJUBEN C 793020 3380 MP
355. 792980 C 792970 ZA BALCEM–NOVI LJUBEN C 792970 1875 MP
356. 792990 C 792980 LJUBEN–NOVI LJUBEN C 793020 2073 MP
357. 793010 C 295060 DRGANJA SELA–REBER–LJUBEN C 792970 1451 MP
358. 793030 C 295060 DRGANJA SELA–VELIKI BORŠT C 793030 1220 MP
359. 793040 C 792650 GORENJE SUŠICE–SVETI ROK Z CERKEV 475 MP
360. 793050 C 792650 VERDUN PRI URŠNIH SELIH–POD LJUBANCEM VRDUN

h. št. 11 328 MP
361. 793060 C 793120 PEKLICE–KRIŽIŠČE C 664 356 MP
362. 793070 C 293040 GORENJE SUŠICE–NAD LJUBANCEM GORENJ.

SUŠICE
h. št. 42 140 MP

363. 793110 C 793080 LJUBANEC–MOKULA C 664 1428 MP
364. 793120 C 664 STARI LJUBEN–KRIŽIŠČE C 664 1556 MP
365. 793130 C 293040 PRI MOSTU–PRI MLINU GOR. SUŠICE

h. št. 1 200 MP
366. 793140 C 293040 VRDUN PRI URŠNIH SELIH–DOBINDOL C 293040 1528 MP
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367. 793150 C 793160 PLEŠ–NOVA GORA C 792720 1700 MP
368. 793160 C 793390 TRAVNI DOL–PLEŠ C 793170 1060 MP
369. 793170 C 793150 DOLNJE NJIVE–PLEŠ C 793150 418 MP
370. 793180 C 793150 PLEŠKI HRIB–BLAŽEVICA BLAŽEV.

h. št. 16 400 MP
371. 793190 C 295080 PETANE–HAZAD C 295070 661 MP
372. 793200 C 793200 VELIKI PODLJUBEN–PODULCE VELIKI PODLJU.

h. št. 20 637 MP
373. 793210 C 793200 VELIKI PODLJUBEN–DRAGE C 295070 325 MP
374. 793220 C 793200 VELIKI PODLJUBEN–OGRAJKI VELIKI PODLJU.

h. št. 27 192 MP
375. 793230 C 793020 SADEŽI–STARI LJUBEN C 793120 302 MP
376. 793240 C 793020 SADEŽI–LJUBANEC MAKUT.

h. št. 58 756 MP
377. 793250 C 793020 SADEŽI–NOVI LJUBEN C 793260 427 MP
378. 793270 C 793260 STARI LJUBEN–NOVI LJUBEN C 792970 246 MP
379. 793280 C 664 STARI LJUBEN–PEKLICE C 793260 260 MP
380. 793290 C 793120 STARI LJUBEN–RAVNE STARI LJUBEN

h. št. 10 160 MP
381. 793300 C 664 LJUBEN–RAVNE C 664 705 MP
382. 793320 C 793110 URŠNA SELA–DOBINDOL C 293040 503 MP
383. 793330 C 664 STARI LJUBEN–ŽELEZNIŠKA POSTAJA Z

ŽELEZ. POSTAJ. 602 MP
384. 793340 C 664 URŠNA SELA–ŽELEZNIŠKA POSTAJA Z HIŠA 450 MP
385. 793360 C 664 URŠNA SELA–PEČEC URŠNA SELA

h. št 101 140 MP
386. 793370 C 664 URŠNA SELA C 664 253 MP
387. 793380 C 664 URŠNA SELA–PRI GRBAH URŠNA SELA

h. št. 26 203 MP
388. 793390 C 664 LAZE–TRAVNI DOL C 793160 2200 MP
389. 793400 C 793420 GORENJE LAKOVNICE–GABROVCE C 295100 140 MP
390. 793410 C 793420 JAMA–GABROVCE C 295100 170 MP
391. 793420 C 295100 DOLENJE LAKOVNICE–CEROVEC C 793420 2730 MP
392. 793430 C 295100 DOLENJE LAKOVNICE–GABROVCE C 295100 380 MP
393. 793440 C 295100 JAMA–V DOLINI–DOLENJE LAKOVNICE C 793420 550 MP
394. 793450 C 295100 STRANSKA VAS–RAVNICE C 295090 570 MP
395. 793460 C 295090 STRANSKA VAS–DRAGA C 793450 523 MP
396. 793470 C 793450 RAVNICA–BANIJA C 793450 375 MP
397. 793480 C 793470 RESNICE–BANIJA C 793470 283 MP
398. 793490 C 295090 RUPERČVRH–STRANSKA VAS C 295090 275 MP
399. 793500 C 793490 RUPERČVRH–POD KREMENJAKOM C 793510 270 MP
400. 793510 C 295090 STRANSKA VAS–POD KREMENJAKOM Z VIKEND 750 MP
401. 793520 C 793510 RUPERČVRH–PRI ZIDANEM MOSTU Z HIŠA 380 MP
402. 793530 C 793510 POD KREMENJAKOM–KARAMEJAK Z HIŠA 170 MP
403. 793540 C 793510 POD KREMENJAKOM–RESNICA C 793510 610 MP
404. 793550 C 295090 RAVNICE–MAJKEŽ Z HIŠA 140 MP
405. 793560 C 295080 STRANSKA VAS–UŠIVEC UŠIVEC

h. št. 5 220 MP
406. 793570 C 664 BIRČNA VAS–RUPERŠKI BORŠT C 295080 580 MP
407. 793580 C 793420 GORENJE LAKOVNICE–POD CEROVCEM GOR. LAKOV.

h. št. 6 829 MP
408. 793590 C 295100 VEJER–RUPERČVRH STRANS. VAS

h. št. 6 665 MP
409. 793600 C 793590 STRANSKA VAS–NAD JEZERCEM C 793610 210 MP
410. 793610 C 793590 BANIJA–HRIB Z PESKO–KOP 440 MP
411. 793620 C 793590 BANIJA ŠTEBIH STRANS. VAS

h. št. 15 275 MP
412. 793630 C 793610 BANIJA–DELI STRANS. VAS

h. št. 14 160 MP
413. 793640 C 793610 NAD JEZERCEM–ŠTEBIH STRANS. VAS

h. št. 8 115 MP
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414. 793650 C 664 BIRČNA VAS–DELI BIRČNA VAS
h. št. 58a 225 MP

415. 793660 C 664 BIRČNA VAS–POVRŠNICA C 793650 178 MP
416. 793670 C 664 BIRČNA VAS–NA STUDENCU BIRČNA VAS

h. št. 33 240 MP
417. 793680 C 664 NA HRIBU–BIRČNA VAS BIRČNA VAS

h. št. 38 147 MP
418. 793690 C 664 ZLOSTAN–BIRČNA VAS BIRČNA VAS

h. št. 47 185 MP
419. 793700 C 664 BIRČNA VAS–PREDALE BIRČNA VAS

h. št. 48 102 MP
420. 793710 C 664 JAKOBOVI TRAVNIKI–RUPERČVRH Z HIŠA 170 MP
421. 793720 C 664 BIRČNA VAS–PADEŽ Z KOČA 1610 MP
422. 793730 C 295090 STRANSKA VAS–RAKOVNIK PRI BIRČNI VASI C 295110 700 MP
423. 793740 C 295110 RAKOVNIK PRI BIRČNI VASI–KOZJI KAMEN RAKOV.

h. št. 11 150 MP
424. 793750 C 793760 DOLNJA TEŽKA VODA–RASULJE DOL. TEŽKA VODA

h. št. 43 191 MP
425. 793760 C 105 DOLNJA TEŽKA VODA–BORŠT C 105 205 MP
426. 793770 C 793760 DOLNJA TEŽKA VODA–TRAVE DOL. TEŽKA VODA

h. št. 44 275 MP
427. 793780 C 105 DOLNJA TEŽKA VODA–HRIB DOL. TEŽKA VODA

h. št. 19 145 MP
428. 793790 C 105 ČRMOŠNJICE PRI STOPIČAH–

DOLNJA TEŽKA VODA C 105 465 MP
429. 793800 C 295130 ČRMOŠNJICE PRI STOPIČAH–HACOVNA C 793790 180 MP
430. 793810 C 295130 ČRMOŠNJICE PRI STOPIČAH–KONDOVKA ČRMOŠ.

h. št. 20 195 MP
431. 793820 C 295130 ČRMOŠNJICE PRI STOPIČAH–REBER ČRMOŠ.

h. št. 48 140 MP
432. 793830 C 295130 ČRMOŠNJICA PRI STOPIČAH–LESINA ČRMOŠ.

h. št. 33a 105 MP
433. 793840 C 295130 ČRMOŠNJICE PRI STOPIČAH–NA RAVNAH ČRMOŠ.

h. št. 52 105 MP
434. 793850 C 295130 DEVCE–REBER ČRMOŠ.

h. št. 64 180 MP
435. 793860 C 295100 KOROŠKA VAS–LIPEN DOL C 295100 356 MP
436. 793870 C 295100 JURNA VAS–GRČEK JURNA VAS

h. št. 3 130 MP
437. 793880 C 295100 KOROŠKA VAS–GABROVEC KOROŠ. VAS

h. št. 38 125 MP
438. 793890 C 295100 KOROŠKA VAS–JEVŠEVCA KOROŠ. VAS

h. št. 33 520 MP
439. 793900 C 295100 JURNA VAS–PRAŠNI HRIB JURNA VAS

h. št. 14 230 MP
440. 793910 C 295100 JURNA VAS–PORABJE JURNA VAS

h. št. 11 125 MP
441. 793920 C 295100 JURNA VAS–DRAGE C 295100 153 MP
442. 793930 C 295100 JURNA VAS–JURENSKI HRIB JURNA VAS

h. št. 18 340 MP
443. 793940 C 295100 JURNA VAS–BORŠTE JURNA VAS

h. št. 40 190 MP
444. 793950 C 295120 MIHOVEC–POD MIHOVCEM POD MIHOV.

h. št. 2 360 MP
445. 793960 C 295120 GORNJA PRISTAVA–JEVŠEVCA GOR. PRISTA.

h. št. 2 200 MP
446. 793970 C 295120 PRISTAVA–VRHOVCE PRISTA.

h. št. 35 830 MP
447. 793980 C 295120 DOLNJA PRISTAVA–JERMENCE DOL. PRISTA.

h. št. 26 100 MP
448. 793990 C 295140 DOLNJA TEŽKA VODA–RUPA C 105 123 MP
449. 794000 C 793990 DOLNJA TEŽKA VODA–LOZA C 105 137 MP
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450. 794010 C 295130 STOPIČE–NA RAVNAH STOPIČE
h. št. 61 148 MP

451. 794020 C 794010 STOPIČE–LESNINA STOPIČE
h. št. 87 177 MP

452. 794030 C 295130 STOPIČE–LOG STOPIČE
h. št. 11 115 MP

453. 794040 C 105 LAZ–GORNJA TEŽKA VODA Z HIŠA 1045 MP
454. 794050 C 794040 GORNJA TEŽKA VODA–PLEMBERK C 794060 1198 MP
455. 794060 C 295130 STOPIČE–PLEMBERK PLEMBE.

h. št. 3 500 MP
456. 794070 C 105 GORNJA TEŽKA VODA–KOROŠKA VAS C 105 1164 MP
457. 794080 C 794070 KOROŠKA VAS–LIPEN DOL Z VIKEND 130 MP
458. 794090 C 105 PREVOLJE–MALI CEROVEC MALI CEROVE.

h. št. 6a 1485 MP
459. 794100 C 794090 MALI CEROVEC MALI CEROVE. H. št. 4a130 MP
460. 794110 C 295120 PODGRAD–GABROVEC PODGR.

h. št. 34 176 MP
461. 794120 C 295120 PODGRAD–KONEC KONEC

h. št. 14a 602 MP
462. 794130 C 794120 KONEC–JAMCE KONEC

h. št. 16 120 MP
463. 794140 C 295120 PODGRAD–MEHOVSKI HRIB PODGR.

h. št. 27 126 MP
464. 794150 C 295120 VINJA VAS–DOLGA NJIVA VINJA VAS h. št. 19 100 MP
465. 794160 C 295120 VINJA VAS–BEZGOVEC VINJA VAS h. št. 40 225 MP
466. 794170 C 794160 VINJA VAS–MEHOVSKI HRIB C 295120 193 MP
467. 794180 C 794170 VINJA VAS–LOG C 794170 152 MP
468. 794190 C 295120 PODGRAD–NA JAMNICAH PODGR.

h. št. 50 301 MP
469. 794200 C 295120 PODGRAD C 295120 133 MP
470. 794210 C 295120 PODGRAD–DOLE PODGR.

h. št. 37 100 MP
471. 794270 C 295130 DOLŠKI HRIB–NA REBRI DOLŽ

h. št. 10 153 MP
472. 794280 C 295170 PINKERA–DOLŠKI HRIB DOLŽ

h. št. 16 168 MP
473. 794310 C 295170 PINKERA–VINAREBER C 295130 126 MP
474. 794330 C 295130 ZAJČJI VRH PRI STOPIČAH–REHOVEC C 295130 139 MP
475. 794340 C 794330 ZAJČJI VRH PRI STOPIČAH–ŠČEVNICE ZAJČJI VRH

h. št. 13 100 MP
476. 794350 C 295130 ZAJČJI VRH PRI STOPIČAH–ZAGRIČA ZAJČJI VRH

h. št. 25b 220 MP
477. 794360 C 295130 MALI OREHEK–BREZOVICA PRI STOPIČAH BREZOV.

h. št. 9 1079 MP
478. 794370 C 295130 MALI OREHEK–SELA PRI ZAJČJEM VRHU C 795170 950 MP
479. 794380 C 295130 STARCE–ZAJŠKA GORA C 794390 100 MP
480. 794390 C 295130 ZAJČJI VRH PRI STOPIČAH–SELA PRI ZAJČJEM VRHU C 794370 461 MP
481. 794400 C 794390 ZAJČJI VRH PRI STOPIČAH–ZAJŠKA GORA C 794420 141 MP
482. 794410 C 295130 REHOVEC–KRISTANA C 295130 130 MP
483. 794420 C 295130 ŽAJLE–ZAJČJI VRH PRI STOPIČAH C 794410 147 MP
484. 794440 C 295130 DOLŠKI HRIB–DOLNJI KONEC C 794460 226 MP
485. 794460 C 295130 GORNJI KONEC–LIPNICA C 794450 544 MP
486. 794470 C 295130 DOLŽ–ROBIDNICA DOLŽ

h. št. 80 139 MP
487. 794480 C 295130 VRHE–NA JAMI VRHE

h. št. 15 149 MP
488. 794490 C 295130 VRHE–DOBRAVE C 794480 132 MP
489. 794500 C 794490 VRHE–V DULI VRHE

h. št. 6 164 MP
490. 794510 C 295130 DOLŽ–PODKRAJ DOLŽ

h. št. 57 140 MP
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491. 794520 C 105 VELIKI CEROVEC–PODGORA VELIKI CEROV.
h. št. 16 1420 MP

492. 794530 C 794520 VELIKI CEROVEC–REBER VELIKI CEROV.
h. št. 15a 160 MP

493. 794540 C 794520 VELIKI CEROVEC–OBLOGE VELIKI CEROV.
h. št. 33 170 MP

494. 794550 C 794520 VELIKI CEROVEC–V DRAGAH VELIKI CEROV.
h. št. 22 120 MP

495. 794560 C 794520 VELIKI CEROVEC–NA HRIBU C 794530 110 MP
496. 794570 C 295130 VELIKI CEROVEC–IGLENIK IGLENIK

h. št. 8 450 MP
497. 794590 C 295270 OSOJE–DOLNJE GRČEVJE C 796700 275 MP
498. 794600 C 295170 PANGRČ GRM–STALNICA PANGRČ GRM

h. št. 8 150 MP
499. 794620 C 419 GABERJE PRI SOTESKI–GABRSKA GORA C 419 650 MP
500. 794630 C 419 LOŠKA VAS–SOTESKA C 293000 280 MP
501. 794640 C 667 OREŠNIKI ŠMARJETA ŠMARJETA

h. št. 29a 350 MP
502. 794650 C 293000 DRAGA–SOTESKA C 293000 380 MP
503. 794660 C 293000 LOŠKA VAS–DEVČEK C 216 410 MP
504. 794670 C 293000 DEVČEK–SOTEŠKA GORA Z VIKEND 1380 MP
505. 794680 C 794670 DRAGA–SOTEŠKA GORA SOTESK.

h. št. 22 620 MP
506. 794690 C 794670 DRAGA–GMAJNA Z VIKEND 200 MP
507. 794700 C 794670 SOTEŠKA GORA–DRENJSKA REBER Z VIKEND 420 MP
508. 794710 C 794670 SOTEŠKA GORA–SOTESKA Z VIKEND 380 MP
509. 794750 C 794720 V HRIBU–GABERJE C 794790 387 MP
510. 794820 C 668 DRAŽCE–JUGORJE K STUDENCU

h. št. 5 180 MP
511. 794850 C 295170 GOMILE–NA PLAVCAH GABRJE

h. št. 23 114 MP
512. 794870 C 295160 GABRJE–PODNIŠČE C 295160 360 MP
513. 794880 C 794870 GABRJE–RAVNE ŠMIŠKOVCI

h. št. 15 190 MP
514. 794900 C 794890 KAVCE–LAPOR Z VIKEND 185 MP
515. 794910 C 794890 KAVCE–DOLE Z VIKEND 260 MP
516. 794920 C 794890 KAVCE–JAGUNCA Z VIKEND 190 MP
517. 794930 C 668 PREČNICE–JAGUNCA Z VIKEND 179 MP
518. 794940 C 794930 PREČNICE–BREGI Z VIKEND 240 MP
519. 794950 C 668 DRAŽCE–AJDIŠČE JUGOR.

h. št. 8 195 MP
520. 794960 C 794970 GORENJI SUHADOL–KOZARJI GOREN. SUHAD.

h. št. 3 700 MP
521. 794970 C 295200 V GRABNU–GORENJI SUHADOL GOREN. SUHAD.

h. št. 3 900 MP
522. 794980 C 295200 ZA BEČEM–PUŠČE Z KAMNOLOM 310 MP
523. 794990 C 295180 VELIKI SLATNIK–POD HRIBOM–TRAVE VELIKI SLAT.

h. št. 94 800 MP
524. 795000 C 794990 V LAZU–HRIB–MEDVEDNICA VELIKI SLAT.

h. št. 84 1375 MP
525. 795010 C 295190 POTOV VRH–BEDNJE C 795020 747 MP
526. 795020 C 295180 VELIKI SLATNIK–BEDNJE POTOV VRH

h. št. 210 1498 MP
527. 795030 C 795020 SLATENSKA GORA–POVŠNA VELIKI SLAT.

h. št. 160 256 MP
528. 795040 C 795020 POTOVSKA GORA–ŽUPENCE C 795030 112 MP
529. 795050 C 795020 POTOVSKA GORA–KRVICE POTOV VRH

h. št. 181 210 MP
530. 795060 C 795020 BEDNJE–VELIKI LAZI POTOV VRH

h. št 199 120 MP
531. 795070 C 795020 BEDNJE–VELIKE BRUSNICE C 795860 1950 MP
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532. 795080 C 295160 VELIKA HRUŠICA–STIJE VELIKA HRUŠIC.
h. št. 18 130 MP

533. 796090 C 295160 HRIB–KRŽALKE VELIKA HRUŠ.
h. št. 102 585 MP

534. 795100 C 295160 VELIKA HRUŠICA–NA GRAJSKEM VELIKA HRUŠ.
h. št. 45 160 MP

535. 795110 C 295160 KOSOVCI–NA GRAJSKEM VELIKA HRUŠ.
h. št. 83 491 MP

536. 795120 C 295160 KOSOVCI–BORŠT VELIKA HRUŠ.
h. št. 92 173 MP

537. 795130 C 295130 MALI OREHEK–KAVCE C 295130 581 MP
538. 795140 C 295160 VELIKA HRUŠICA–LAZNE–PANGRČ GRM C 295170 1700 MP
539. 795150 C 795140 VELIKA HRUŠICA–BORŠT VELIKA HRUŠ

h. št. 37 120 MP
540. 795160 C 795180 SELA PRI ZAJČJEM VRHU–

GRMOVSKE GOMILE C 795140 590 MP
541. 795170 C 794370 SELA PRI ZAJČJEM VRHU–BORŠT SELA

h. št. 14 424 MP
542. 795180 C 794370 SELA PRI ZAJČJEM VRHU–ZVRATNICE SELA

h. št. 12 173 MP
543. 795190 C 295160 MALA HRUŠICA–VELIKI OREHEK C 795220 1100 MP
544. 795200 C 795190 MALA HRUŠICA–HRIB PRI OREHKU MALA HRUŠ.

h. št. 5 170 MP
545. 795210 C 795190 MALA HRUŠICA–ZALOKE MALA HRUŠ.

h. št. 5 308 MP
546. 795220 C 795240 VELIKI OREHEK–TRENČEV HRIB–

HRIB PRI OREHKU C 295160 1360 MP
547. 795230 C 795220 HRIB PRI OREHKU–LOZA HRIB

h. št. 7a 430 MP
548. 795240 C 295130 VELIKI OREHEK–JURKOVCI C 795270 799 MP
549. 795250 C 795220 SROBOTNIK–HRIB PRI OREHKU HRIB

h. št 13 103 MP
550. 795260 C 795240 ZEMLJEK–VELIKI OREHEK C 795280 262 MP
551. 795270 C 795290 GOLIŠČE–JURKOVCI VELIKI OREHEK

h. št. 40 736 MP
552. 795280 C 795240 VELIKI OREHEK–NA VRHU VELIKI OREHEK

h. št. 39 287 MP
553. 795290 C 295130 HRIB–VERDUN VERDUN

h. št. 8 750 MP
554. 795300 C 295160 SEVCE–HRIB PRI OREHKU HRIB

h. št. 43 476 MP
555. 795310 C 295160 HRIB PRI OREHKU–V KACOVNI HRIB

h. št. 29 640 MP
556. 795320 295180 VRTIČE–MALA HRUŠICA C 295160 100 MP
557. 795330 C 295180 VRTIČE–V LAZU MALA HRUŠ.

h. št. 34 190 MP
558. 795340 C 295160 ŠENTJOŠT–DEVCI C 295160 155 MP
559. 795350 C 795340 ŠENTJOŠT–RUPENCA C 295160 122 MP
560. 795360 C 295150 DRAGA–BURENCE VERDUN

h. št. 6 230 MP
561. 795370 C 295130 STOPIČE–GOLIŠČE STOPIČE

h. št. 73 220 MP
562. 795380 C 295130 STOPIČE–HRIB Z HIŠA 170 MP
563. 795390 C 295130 STOPIČE–GOLIŠČE–VERDUN C 295130 650 MP
564. 795400 C 795390 REBER–STOPIČE Z HIŠA 100 MP
565. 795410 C 795290 VERDUN–TLAKE VERDUN

h. št. 21 110 MP
566. 795420 C 795290 GOLIŠČE–BREG VERDUN h. št. 12 120 MP
567. 795430 C 295130 LAHOVICE–VERDUN VERDUN

h. št. 15 130 MP
568. 795440 C 295160 POD VRHOM–ŠENTJOŠT C 795450 212 MP
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569. 795450 C 295160 ŠENTJOŠT–DEVCI C 295160 102 MP
570. 795460 C 295190 PETELINJEK–PRI KAMENJIH PETELI h. št. 35 100 MP
571. 795470 C 295190 PETELINJEK–LIPJE PETELI h. št. 39 100 MP
572. 795480 C 419 ŽGAJNARCE–MALI SLATNIK MALI SLATNI h. št. 25351 MP
573. 795490 C 795480 MALI SLATNIK–BRZINA C 795480 190 MP
574. 795500 C 419 LAJŠTA–CELJE–CIKAVSKA HOSTA Z HIŠA 571 MP
575. 795510 C 795500 ŽGAJNARCE–LAJŠTA MALA CIKAVA h. št. 7c130 MP
576. 795520 C 295400 LOKE–OSREDEK OSREČJE h. št. 26 610 MP
577. 795530 C 795520 VERDUN–DOLGE NJIVE SMOLE. VAS

h. št. 86 694 MP
578. 795540 C 795520 VERDUN–ZA CERKVIJO C 795520 213 MP
579. 795550 C 795520 SMOLENJA VAS–KRŠKA HOSTA C 295210 400 MP
580. 795560 C 295400 DOLE–LOČNIK OSREČJE h. št. 24 630 MP
581. 795570 C 795530 SMOLENJA VAS–LIPJE SMOLE. VAS

h. št. 22b 200 MP
582. 795580 C 795540 LAZE–DOLGE NJIVE SMOLE. VAS

h. št. 45 175 MP
583. 795590 C 419 LAJŠTA–VERDUN SMOLE. VAS

h. št. 66a 118 MP
584. 795600 C 419 PETELINJEK–NOVA GORA NOVA GORA

h. št. 2 580 MP
585. 795610 C 419 MALI SLATNIK–LAJŠTA MALI SLAT.

h. št. 51 170 MP
586. 795620 C 419 BLATNIKI–RAKOVNIK PETELI. h. št. 10 517 MP
587. 795630 C 795620 BLATNIKI–DOLGE NJIVE BLATNI.

h. št. 7 125 MP
588. 795640 C 295190 POTOV VRH–DULE POTOV VRH

h. št. 28 100 MP
589. 795650 C 419 RATEŽ–CERJE Z HIŠA 1190 MP
590. 795660 C 795650 RATEŽ–BRINOVJE Z HIŠA 180 MP
591. 795670 C 795650 BRINOVJE–HRIBI C 795650 1230 MP
592. 795680 C 795670 BRINOVJE–KOŠENICE RATEŽ

h. št. 83 230 MP
593. 795690 C 295190 POTOV VRH–OVČJA GORICA C 295190 280 MP
594. 795700 C 795690 POTOV VRH–CERJE POTOV VRH

h. št. 66 360 MP
595. 795710 C 795700 POTOV VRH–KOSTANJEVJE POTOV VRH

h. št. 46 200 MP
596. 795720 C 795700 POTOV VRH–BUKOVNIK POTOV VRH

h. št. 78 200 MP
597. 795730 C 295190 POTOV VRH–ZA KOSTANJEM POTOV VRH

h. št: 38 150 MP
598. 795740 C 419 RATEŽ–POD STARINO RATEŽ

h. št. 21a 140 MP
599. 795750 C 419 RATEŽ–POD JELŠO C 419 370 MP
600. 795760 C 295220 RATEŽ–BUKOV HRIB RATEŽ

h. št. 65 119 MP
601. 795770 C 419 RATEŽ–SELA PRI RATEŽU SELA PRI RATEŽU

h. št. 17 1008 MP
602. 795780 C 795770 RATEŽ–GUMBERŠKA HOSTA SELA PRI RATEŽU

h. št. 15 320 MP
603. 795790 C 795770 SELA PRI RATEŽU–PRELOGI SELA PRI RATEŽU

h. št. 19 136 MP
604. 795800 C 795770 ZALOKA–NOVA GORA SELA PRI RATEŽU

h. št. 11a 126 MP
605. 795810 C 295220 GUMBERK–BRZIJE GUMBE. h. št. 11 330 MP
606. 795820 C 419 RATEŽ–BREZJE BREZJE

h. št. 3 900 MP
607. 795830 C 668 MALE BRUSNICE–VELIKE BRUSNICE C 795860 1101 MP
608. 795840 C 795830 MALE BRUSNICE–CERJE MALE BRUSNI.

h. št. 22 175 MP
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609. 795850 C 795830 KOŠENICE–DRAŽICE VELIKE BRUSNI.
h. št. 165 450 MP

610. 795860 C 668 LESKOVŠI TRAVNIKI–VELIKE BRUSNICE C 668 489 MP

611. 795870 C 795070 VELIKE BRUSNICE–GRBE VELIKE BRUSNI.

h. št. 84c 130 MP

612. 795880 C 795860 VELIKE BRUSNICE–RESNICE VELIKE BRUSNI.

h. št. 62a 130 MP

613. 795890 C 795860 VELIKE BRUSNICE–DULE C 795830 100 MP

614. 795900 C 795860 VELIKE BRUSNICE–GOMEVENCE C 668 214 MP

615. 795910 C 668 VELIKE BRUSNICE–ZA HRIBOM VELIKE BRUSNI.

h. št. 46 105 MP

616. 795920 C 795900 VELIKE BRUSNICE–KOŠENICE C 795930 110 MP

617. 795930 C 668 GOVEMENCE–GRBE C 795070 430 MP

618. 795940 C 668 VELIKE BRUSNICE–GOMEVENCE–DOLINE Z VIKEND 1950 MP

619. 795950 C 295200 VELIKE BRUSNICE–DOLENJI SUHADOL C 295200 1783 MP

620. 795960 C 795950 LESKOVŠKI TRAVNIKI VELIKE BRUSNI.

h. št. 12a 100 MP
621. 795970 C 795950 LESKOVŠKI TRAVNIKI–PODBORŠT VELIKE BRUSNI.

h. št. 145 160 MP
622. 795980 C 795950 LESKOVŠKI TRAVNIKI–RESNICE VELIKE BRUSNI.

h. št. 99 100 MP
623. 795990 C 795950 VELIKE BRUSNICE–ZALOKA VELIKE BRUSNI.

h. št. 115 160 MP
624. 796000 C 795950 VELIKE BRUSNICE–MLAKA C 795950 130 MP
625. 796010 C 795950 VELIKE BRUSNICE–RAVNICE VELIKE BRUSNI.

h. št. 137 300 MP
626. 796020 C 795950 VELIKE BRUSNICE–V GLOBOKEM VELIKE BRUSNI.

h. št. 128 130 MP
627. 796030 C 668 VELIKE BRUSNICE–GRABNE VELIKE BRUSNI.

h. št. 136 1092 MP
628. 796040 C 796030 VELIKE BRUSNICE–NA BEZGOVNICI VELIKE BRUSNI

h. št. 30a 200 MP
629. 796050 C 295200 DOLENJI SUHADOL–RAVNICE DOL. SUHAD.

h. št. 22 114 MP
630. 796060 C 295200 DOLENJI SUHADOL–V GLOBOKEM DOL. SUHAD.

h. št. 23 140 MP

631. 796070 C 295200 DOLENJI SUHADOL–TRACA DOL. SUHAD.

h. št. 14a 210 MP
632. 796080 C 895130 TOLSTI VRH–HRASTOVEC TOLSTI VRH

h. št. 45 102 MP

633. 796090 C 295200 LESKOVEC–NA GMAJNI Z KAMNO–LOM 720 MP

634. 796100 C 295200 LESKOVEC–ZALOKA C 295200 600 MP
635. 796110 C 796100 LESKOVEC–DOLGE NJIVE C 796120 180 MP
636. 796120 C 796100 LESKOVEC–VRHI Z HIŠA 100 MP

637. 796130 C 295220 DOLENJA VAS–ŽIHOVO SELO ŽIHOVO SELO

h. št. 15 1620 MP
638. 796140 C 796130 DOLENJA VAS–NOVA GORA DOLENJ. VAS

h. št. 1 110 MP

639. 796160 C 667 OTOČEC–SPAŠNIK OTOČEC

h. št. 57 150 MP
640. 796170 C 796160 SPAŠNIK–DOLENJA VAS C 667 165 MP

641. 796180 C 295250 LEŠNICA–JELŠE PRI OTOČCU C 667 1230 MP
642. 796190 C 796180 LEŠNICA–PRI POTOKU C 796180 180 MP

643. 796200 C 667 LEŠNICA–KRKA LEŠNICA
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644. 796210 C 295230 OTOČEC–STRUGA Z GRAD 822 MP
645. 796220 C 295230 OTOČEC–OTOČEC JASA Z JASA 300 MP
646. 796230 C 295000 GORENJE KARTELJEVO–ŠTREKLJE ŠTERKL.

h. št. 12 890 MP
647. 796240 C 796230 GORENJE KARTELJEVO–KARTELJEVSKAGORA C 295000 1403 MP
648. 796250 C 291050 DOLENJE KARTELJEVO–REBER C 295000 375 MP
649. 796260 C 295000 LAKE–GRAD HMELJNIK–KAMENSKA GORA C 796280 3124 MP
650. 796270 C 796260 REBER–GORENJE KAMENJE C 796290 480 MP
651. 796280 C 796270 PRISTAVA–KAMENSKA GORA C 796290 1320 MP
652. 796290 C 295240 GORENJE KAMENJE–BLIŽCA C 796280 1280 MP
653. 796300 C 796290 KAMENSKA GORA–KARLOVEC C 796850 944 MP
654. 796310 C 796290 GORENJE KAMENJE–KAMENSKA GORA C 796280 415 MP
655. 796320 C 796290 GORENJE KAMENJE–KAMENCE C 295240 225 MP
656. 796330 C 796310 GORENJE KAMENJE–REBER GOREN.KAMEN.

h. št. 60 200 MP
657. 796340 C 796290 GORENJE KAMENJE–VRVEŽ C 796270 400 MP
658. 796350 C 796230 GORENJE KARTELJEVO–PRESKA Z CERKEV 100 MP
659. 796360 C 796290 GORENJE KAMENJE–SVETI DUH–KARLOVŠKE NJIVE C 796290 360 MP
660. 796370 C 295240 KAMENCE–DOLENJE KAMENJE C 295240 350 MP
661. 796380 C 295280 NOVA GORA–TRATE C 295280 275 MP
662. 796390 C 295280 TRATE–RAVNE NJIVE C 295280 340 MP
663. 796400 C 295290 NA KRIŽIŠČIH–ŠTRAVBERK ŠTRVBE.

h. št. 1 1645 MP
664. 796410 C 796400 VELIKE LOKE–ŠTRAVBERK C 796400 1420 MP
665. 796420 C 295280 SELA PRI ŠTRAVBERKU–VEŠČE VEŠČE

h. št. 9 960 MP
666. 796430 C 796420 SELA PRI ŠTRAVBERKU–POD VELBOM C 295280 235 MP
667. 796440 C 295280 SELA PRI ŠTRAVBERKU–NA POVRŠNICAH SELA

h. št. 25 540 MP
668. 796450 C 796440 SELA PRI ŠTRAVBERKU–GRČEVJE SELA

h. št. 23 245 MP
669. 796460 C 796400 ŠTRAVBERK–VRTAČA–MALI VRH ŠTRAVB.

h. št. 4 860 MP
670. 796470 C 295280 NOVA GORA–GORENJE GRČEVJE Z HIŠA 1150 MP
671. 796480 C 796470 V BREGU–RAVNE NJIVE C 295280 400 MP
672. 796490 C 105 DOLENJE KAMENCE–DOLINA DOL. KAMEN.

h. št. 15 220 MP
673. 796500 C 796470 POVRŠNICA–NA POVRŠINCAH GOR. GRČEVJ.

h. št. 5a 375 MP
674. 796510 C 105 TRATNICE–DOBRAVA DOBRA.

h. št. 35 930 MP
675. 796520 C 796510 DOL–DOBRAVA DOBRA.

h. št. 46 300 MP
676. 796530 C 105 NA TRATAH–DOLINA DOLEN. KAMEN

h. št. 14 680 MP
677. 796540 C 295330 KAČJA RID–GRIČ PRI KLEVEVŽU GRIČ

h. št. 10 560 MP
678. 796550 C 295400 OREŠJE–PODIVŠE OREŠNIKI h. št. 9 125 MP
679. 796560 C 295400 OREŠJE–TLAČNICE C 295410 330 MP
680. 796570 C 295330 KAČJA RID–PRELOGE C 295340 600 MP
681. 796580 C 418 ZBURE C 418 290 MP
682. 796590 C 418 ZBURE–MAROF ZBURE

h. št. 46 160 MP
683. 796600 C 295010 GORENJE KAMENCE–MIŠENKE GOR. KAMEN.

h. št. 19 220 MP
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684. 796610 C 796600 GORENJE KAMENCE–PODDOBRAVA GOR. KAMEN.

h. št. 23 250 MP

685. 796620 C 796610 PODDOBRAVA–MIŠENKE C 791680 120 MP

686. 796630 C 295270 KOTI–NOVA GORA C 796480 1215 MP

687. 796640 C 796630 KOTI–SADEŽE Z HIŠA 280 MP

688. 796650 C 796630 GORENJE GRČEVJE–GRČEVJE C 796450 465 MP

689. 796660 C 295280 SREDNJE GRČEVJE–DOLNJE GRČEVJE C 295270 705 MP
690. 796670 C 295280 SREDNJE GRČEVJE–POD VELBOM C 796660 1120 MP
691. 796680 C 295280 NA LOKAH–BORŠT C 796670 283 MP
692. 796690 C 295280 POPOTNICE–POD VELBOM C 796670 400 MP
693. 796700 C 796670 SREDNJE GRČEVJE–LAPOR C 295270 400 MP
694. 796710 C 796470 GORENJE GRČEVJE–KOTI Z HIŠA 620 MP
695. 796720 C 295250 KOJARCE–KAMEN VRH KAMEN VRH

h. št. 1 715 MP
696. 796730 C 295250 KAMEN VRH–ŽDINJA VAS C 796770 977 MP
697. 796740 C 796730 TRZNICA–TRŠKA GORA C 796900 156 MP
698. 796750 C 796730 TRZNICA–BURJEVCI C 796900 300 MP
699. 796760 C 796730 TRZNICA–GOLUŠNIK C 796850 1193 MP
700. 796770 C 796730 DOLINA–KAMEN VRH ŽDINJA VAS

h. št. 25 200 MP
701. 796780 C 796760 DOLINA–BURJEVCI ŽDINJA VAS

h. št. 88 230 MP
702. 796790 C 796760 ŽDINJA VAS–BURJEVCI Z VIKEND 210 MP
703. 796800 C 796760 ŽDINJA VAS–SADEŽE Z VIKEND 125 MP
704. 796810 C 796760 ŽDINJA VAS–GOLUŠNIK C 796850 447 MP
705. 796820 C 796760 KAMEN VRH–BURJEVCI Z VIKEND 225 MP
706. 796830 C 796850 VAŽARJI–GOLUŠNIK C 796760 185 MP
707. 796840 C 796850 ŽDINJA VAS–ROŽNI DOL C 796770 205 MP
708. 796850 C 796770 ŽDINJA VAS–GOLUŠNIK–BURJEVCI C 796900 1890 MP
709. 796860 C 796850 ŽDINJA VAS–SPODNJE GRIČE ŽDINJA VAS

h. št. 43 550 MP
710. 796870 C 796850 GOLUŠNIK–SADEŽE C 796880 465 MP
711. 796880 C 796890 RAZBORE–SADEŽE SADEŽE

h. št. 10 680 MP
712. 796890 C 796850 BURJEVCI–RAZBORE–LAPOR C 295250 2440 MP
713. 796900 C 796850 BURJEVCI–KOJARCE C 295250 705 MP
714. 796910 C 796900 PLEHI–GOLUŠNIK GOLUŠNIK h. št. 36507 MP
715. 796920 C 796900 DOLINA–PLEHI C 295250 350 MP
716. 796930 C 295250 KAMEN VRH–MUREN DOL C 796920 265 MP
717. 796940 C 796950 ČREŠNJICE–KAMEN VRH C 796920 240 MP
718. 796950 C 295250 PLEHI–BURJEVCI C 796980 620 MP
719. 796960 C 796950 MUREN DOL–RAZBORE TRŠKA GORA

h. št. 207 100 MP
720. 796970 C 796950 TRŠKA GORA–OSOJE C 796980 230 MP
721. 796980 C 796850 BURJEVCI–TRŠKA GORA C 295250 1980 MP
722. 796990 C 796720 KAMEN VRH–TRZNICA C 295250 200 MP
723. 797000 C 796990 KAMEN VRH–BREZJE C 796720 305 MP
724. 797010 C 796720 BREZJE–TRŠKA GORA C 295250 260 MP
725. 797020 C 295260 SEVNO–KAMEN VRH C 797010 1170 MP
726. 797030 C 295250 TRŠKA GORA–ČREŠNJICE TRŠKA GORA

h. št. 202 320 MP
727. 797040 C 797030 TRŠKA GORA–LAPOR C 796980 480 MP
728. 797050 C 295250 TRŠKA GORA–SEVNO NA TRŠKI GORI TRŠKA GORA

h. št. 18 160 MP
729. 797060 C 295250 SEVNO NA TRŠKI GORI–BUKOVJE C 796980 204 MP
730. 797070 C 295250 ŽLEBE–TRŠKA GORA TRŠKA GORA

h. št. 279a 125 MP
731. 797080 C 295250 ŽLEBE–BUKOVJE C 796980 726 MP
732. 797090 C 797080 SEVNO NA TRŠKI GORI–LAPOR C 796980 300 MP
733. 797100 C 797080 BUKOVJE–TRŠKA GORA TRŠKA GORA

h. št. 242 175 MP
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734. 797110 C 797020 SEVNO–SEVNO NA TRŠKI GORI Z VIKEND 440 MP
735. 797120 C 295260 TLAKE–SEVNO C 295260 770 MP
736. 797130 C 295260 SEVNO–PLEHI SEVNO

h. št. 9 490 MP
737. 797140 C 797130 SEVNO–KOJARCE SEVNO

h. št. 10 936 MP
738. 797150 C 295260 MODRIČ–SEVNO C 295260 180 MP
739. 797160 C 295260 BAJNOF–ŽLEBE ŽLEBE

h. št. 49 642 MP
740. 797170 C 797160 ŽLEBE–JAKOVEC ŽLEBE

h. št. 43a 150 MP
741. 797180 C 295260 BAJNOF–SEVNO SEVNO

h. št. 56b 446 MP
742. 797190 C 797180 BAJNOF–JELŠE PRI OTOČCU BAJNOF

h. št. 7a 390 MP
743. 797200 C 295250 RUPE–SEVNO NA TRŠKI GORI SEVNO

h. št. 290 425 MP
744. 797210 C 295250 TRŠKA GORA–JELŠE PRI OTOČCU TRŠKA GORA

h. št. 127 185 MP
745. 797220 C 295250 ŽLEBE–RUPE C 797230 360 MP
746. 797230 C 796980 RUPE–LAPOR RUPE

h. št. 99 435 MP
747. 797240 C 796850 KAMEN VRH–ZAGRIŽNICA Z CERKEV 180 MP
748. 797250 C 798890 LAPOR–ČREŠNJICE Z VIKEND 265 MP
749. 797260 C 295270 DOLENJE GRČEVJE–POD VELBOM C 797450 615 MP
750. 797270 C 796890 LAPOR–BORŠT C 796890 150 MP
751. 797280 C 295320 ŠMARJETA–HRIB C 295320 350 MP
752. 797310 C 667 ŠMARJETA–GOBOVCE ŠMARJETA

h. št. 54 183 MP
753. 797320 C 667 ŠMARJETA–DOLENJSKI TRAVNIKI ŠMARJETA

h. št. 63b 117 MP
754. 797350 C 797320 STARINE–OTOČEC DOBRA.

h. št. 44 110 MP
755. 797360 C 295250 JELŠE PRI OTOČCU–NA OJŠENCI JELŠE

h. št. 7 110 MP
756. 797370 C 295250 JELŠE PRI OTOČCU–LAZI JELŠE

h. št. 10 140 MP
757. 797380 C 797390 HERINJA VAS–DULE C 295270 577 MP
758. 797390 C 295270 BORŠT–BREZJE C 295280 932 MP
759. 797400 C 797380 POVRŠNICE–HERINJA VAS C 797390 101 MP
760. 797410 C 797390 ZAGRAD PRI OTOČCU–DOLGA NJIVA HERINJA VAS

h. št. 50 652 MP
761. 797420 C 797390 ZAGRAD PRI OTOČCU–PUNGRT ZAGRAD

h. št. 65 339 MP
762. 797430 C 295280 BREZJE–ZAGRAD PRI OTOČCU ZAGRAD h. št. 21 874 MP
763. 797440 C 295280 PAHA–ZAGRAD PRI OTOČCU C 295270 1459 MP
764. 797450 C 295270 SREDNJE GRČEVJE–JAMNIK–GORNJI VRH C 295280 728 MP
765. 797460 C 295310 OTOČEC–VEJER Z MOTEL 590 MP
766. 797470 C 295280 OTOČEC–LUTRŠKO SELO C 797490 1735 MP
767. 797480 C 797470 OTOČEC–PRAPREČE PRAPRE. h. št. 12 520 MP
768. 797490 C 295310 ZA KRKO–LUTRŠKO SELO–KIJ KIJ

h. št. 15 1610 MP
769. 797500 C 797490 LUTRŠKO SELO–GMAJNA C 797490 153 MP
770. 797510 C 295310 ZALOKA–ŽUROV VRT LUTRŠK. SELO

h. št. 13 160 MP
771. 797520 C 295310 GORENJE KRONOVO–DOBOVO DOBOV.

h. št. 6 1670 MP
772. 797530 C 797520 GORENJE KRONOVO–LOKA C 797520 165 MP
773. 797540 C 295280 SREDNJE GRČEVJE–GORNJI VRH GORNJI VRH

h. št. 16 502 MP
774. 797550 C 295290 GRIČE–DOLJNI VRH DOLNJI VRH

h. št. 6b 155 MP
775. 797560 C 295290 DOLNJI VRH–GORNJE TOPLICE–OBRH C 295320 2993 MP
776. 797570 C 295320 OBRH–ŠMARJEŠKE TOPLICE C 295300 1005 MP
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777. 797580 C 295320 PAŠNIK–OBRH OBRH
h. št. 33 110 MP

778. 797590 C 295320 NA KRIŽIŠČIH–OBRH OBRH
h. št. 1 184 MP

779. 797600 C 295320 CEVNICE–OBRH OBRH
h. št. 2 270 MP

780. 767610 C 295320 KOZLEVKA–GMAJNE ŽALOVI h. št. 35 280 MP
781. 797620 C 295320 KRNICE–KOZLEVKA C 295320 832 MP
782. 797630 C 295300 ŠMARJEŠKE TOPLICE–ZABREZOVICA Z VIKEND 460 MP
783. 797640 C 295300 ŠMARJEŠKE TOPLICE–GRUBELCE C 295300 145 MP
784. 797650 C 295300 ŠMARJEŠKE TOPLICE–PRESKA Z VIKEND 275 MP
785. 797660 C 295300 ŠMARJEŠKE TOPLICE–

DOLNJE ŠMARJEŠKE TOPLICE ŠMARJE. TOPLICE
h. št. 1 183 MP

786. 797670 C 295300 RADEŽ–OBRH PRI ŠMARJETI ZADNJE NJIVE C 295320 1469 MP
787. 797680 C 295320 RADEŽ–GOMILA C 295320 375 MP
788. 797690 C 295300 GOMILA–VEJER RADEŽ

h. št. 84 130 MP
789. 797700 C 295320 GOMILA–STARINE RADEŽ

h. št. 97 365 MP
790. 797710 C 295320 GOMILA–ŠTRLEK RADEŽ

h. št. 90 100 MP
791. 797720 C 295320 RAVENCE–RADEŽ RADEŽ

h. št. 97 815 MP
792. 797730 C 295320 STARINE–RAVENCE Z HOTEL 278 MP
793. 797740 C 667 DOLENJE KRONOVO–MAROF Z KAMNOLOM 270 MP
794. 797750 C 667 BUKOVJE–MAROF C 667 500 MP
795. 797760 C 295370 DRUŽINSKA VAS–KOZJANE DRUŽINSKA VAS

h. št. 50 230 MP
796. 797770 C 295370 DRUŽINSKA VAS–KRČE DRUŽINSKA VAS

h. št. 255 104 MP
797. 797780 C 295370 DRUŽINSKA VAS C 295370 495 MP
798. 797790 C 667 STARINE–BREZOVICA C 295370 1619 MP
799. 797800 C 797790 BREZOVICA–GABRINA C 667 2280 MP
800. 797810 C 295350 DOLENJE KRONOVO–

ZGORNJA DRUŽINSKA VAS C 295370 2083 MP
801. 797820 C 295370 KOZLJANE–ZGORNJA DRUŽINSKA VAS C 295370 2083 MP
802. 797830 C 797820 ZGORNJA DRUŽINSKA VAS–

DRUŽINSKA VAS C 797810 620 MP
803. 797840 C 295380 ZGORNJA DRUŽINSKA VAS–ŠUTA STRELAC h. št. 9 373 MP
804. 797850 C 295380 STRELAC–TOPOLOVEC STRELAC h. št. 13 110 MP
805. 797860 C 295380 STRELAC–GOMILA STRELAC h. št. 16 305 MP
806. 797870 C 295350 DOLENJE KRONOVO–TRŽIČ DOLEN. KRONO

h. št. 27 470 MP
807. 797880 C 295350 SPODNJA DRUŽINSKA VAS–

ZGORNJA DRUŽINSKA VAS C 295370 1265 MP
808. 797890 C 295370 ZGORNJA DRUŽINSKA VAS–GRADENJE–TERIVC C 295370 880 MP
809. 797900 C 295350 KOZLJANE–MLADA VINA MLADA VINA

h. št. 12 800 MP
810. 797910 C 295370 TERIVC–STRMEC STRMEC h. št. 1 1835 MP
811. 797920 C 295370 GRADENJE–BELA CERKEV C 797910 405 MP
812. 797930 C 295370 BELA CERKEV–DRAGA C 295360 1785 MP
813. 797940 C 295360 SEDLO–GRACI BELA CERKEV

h. št. 110 125 MP
814. 797950 C 295370 DOLGE NJIVE– BELA CERKEV C 295360 150 MP
815. 797960 C 295360 BELA CERKEV–DOLINA BELA CERKEV

h. št. 27c 155 MP
816. 797970 C 295360 BELA CERKEV–SPAČNIK BELA CERKEV

h. št. 26 175 MP
817. 797980 C 295360 BELA CERKEV–MAČJI BROD BELA CERKEV

h. št. 23 255 MP
818. 797990 C 295360 GRACI–JEŠEVC C 295360 590 MP
819. 798000 C 295360 JEŠEVC–BREGANA C 295390 680 MP
820. 798010 C 798000 JEŠEVC–VOLČJA GORICA C 399030 1566 MP
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821. 798020 C 399030 RAVENCA–VOLČJA GORICA VINJI VRH h. št. 36 461 MP
822. 798030 C 295320 GORENJA VAS–KOGLO–RIVČEVKA C 295320 1880 MP
823. 798040 C 798030 PODKRAJEC–KOGLO KOGLO

h. št. 105 636 MP
824. 798050 C 295320 GORENJA VAS PRI ŠMARJETI–PODKRAJEC GORENJA VAS

h. št. 42 402 MP
825. 798060 C 295320 GORENJA VAS PRI ŠMARJETI–GOMILCA GORENJA VAS

h. št. 36 285 MP
826. 798070 C 295320 MEVCE–GOMILCA GORENJA VAS

h. št. 44 206 MP
827. 798080 C 667 ŠMARJETA– CEROVEC– SELA PRI ZBURAH SELA PRI ZBURAH

h. št. 8 2746 MP
828. 798090 C 667 LOKA–RADOVLJA C 798080 1565 MP
829. 798100 C 295340 GROBELJNICA–ZABORŠT C 295340 600 MP
830. 798110 C 295340 ZABORŠT–ZAGORICA ZAGORICA h. št. 36b 305 MP
831. 798120 C 798090 RADOVLJA–RADULJSKE NJIVE RADO VLJA

h. št. 12 730 MP
832. 798130 C 667 ZABORŠT–ZDRAVCI ZABOR

h. št. 45 190 MP
833. 798140 C 418 ZBURE–GMAJNA ZBURE h. št. 37 380 MP
834. 798150 C 295340 ZAGORICA–PODKLEN ZABOR

h. št. 38 215 MP
835. 798160 C 295340 ZAGORICA–ŽUNTOVKA C 798170 671 MP
836. 798170 C 295330 ŽUNTOVKA–LOKA ZAGORICA h. št. 2 406 MP
837. 798180 C 295330 ŽUNTOVKA–GRAD KLEVEVŽ KLEVE

h. št. 1 215 MP
838. 798190 C 295400 OREŠNIKI–PODIVŠE C 295400 337 MP
839. 798200 C 667 ŠMARJETA–LAZE C 295410 325 MP
840. 798210 C 295410 LAZE–NEMŠKI HRIB ŠMARJE–TA

h. št. 50 500 MP
841. 798220 C 295410 VINICA PRI ŠMARJETI–LOČICA VINICA

h. št. 32 375 MP
842. 798230 C 295410 POVASNICE–JAMNICE C 295410 340 MP
843. 798240 C 798230 JAMNICE–VINICA PRI ŠMARJETI VINICA h. št. 29 275 MP
844. 798250 C 796890 ČREŠNJICE–RUPE ČREŠN JICE

h. št. 110 361 MP
845. 798260 C 295330 KAČJA RID–DOL PRI ŠMARJETI–ČELEVEC C 295340 1224 MP
846. 798270 C 295340 GOLI VRH–ROGOVILA ČELE VEC h. št. 11 662 MP
847. 798280 C 798260 DOL PRI ŠMARJETI–MAČJA RID DOL

h. št. 8 160 MP
848. 798290 C 295340 ŽUNTOVKA–ZALOKA Z HIŠA 620 MP
849. 798300 289020 ZBOHNI DOL–NOVI DELI GRADENC h. št. 1 240 MP
850. 798310 C 667 DOLENJA VAS–GOBOVCE ŠMARJETA h. št. 11b 130 MP
851. 925600 O 925601 VOLČJA JAMA C 426130 160 MP 420
852. 926870 O 926871 LISEC C 650 767 MP 2342

9. člen
H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem odlo-

kom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste št. 347–05–144/98–03/Brank.

10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka za Mestno občino Novo

mesto preneha veljati odlok o določitvi lokalnih in nekategorizi-
ranih cest na območju Občine Novo mesto (SDL, št. 30/81).

11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 012–111/98–12
Novo mesto, dne 22. oktobra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l.r.
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ODRANCI

184. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Odranci v letu 1999

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94) ter
14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95)
je Občinski svet občine Odranci na 1. redni seji dne 11. 12.
1998 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe

Občine Odranci v letu 1999

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Odranci za leto 1999

se v prvem trimesečju potrebe porabnikov sredstev proraču-
na začasno financirajo po tem sklepu.

2. člen
Do sprejetja proračuna Občine Odranci za leto 1999

se začasno financirajo potrebe mesečno v višini 1/12 reali-
ziranih odhodkov proračuna Občine Odranci za leto 1998.

3. člen
Strokovna služba za izvajanje proračuna mora izvrševa-

ti plačila porabnikov proračuna le do višine zneskov iz dolo-
čila zakona o financiranju občin in drugih predpisov, ki se
nanašajo na proračun občine in državni proračun.

4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999 do sprejetja proračuna
Občine Odranci.

Št. 4-1/98
Odranci, dne 11. decembra 1998.

Župan
Občine Odranci

Ivan Markoja l. r.

RADEČE

185. Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 13., 14. in 19. člena
statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 51/95) je Občin-
ski svet občine Radeče na 42. seji dne 10. 11. 1998
sprejel

O D L O K
o občinskih cestah

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod

pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, pred-
pisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in
ta odlok.

2. člen
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Radeče in po-

stopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občin-

skih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvez-

ne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in

sankcioniranje kršitev tega odloka.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
Občinske ceste na območju Občine Radeče so vse

javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste,

javne poti.
(2) Lokalne ceste v Občini Radeče se v skladu z merili

za kategorizacijo javnih cest razvrstijo v podkategorijo zbirne
lokalne ceste.

5. člen
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet

občine Radeče na predlog oddelka za gosp. in finance.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-

hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest.

6. člen
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nado-

meščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot promet-
ne površine, se določajo po postopku iz prejšnjega člena
tega odloka.

(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko
predlagajo četrtne skupnosti, krajevne skupnosti, ... in zain-
teresirane pravne osebe (podjetja in druge organizacije).
Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategori-
zacijo javnih cest.

(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Radeče na predlog od-
delka za gosp. in finance in župana.

(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Repub-
like Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste,
ima kategorijo določeno v tem sklepu.

(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se opra-
vijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževa-
nja občinskih cest za naslednje leto.

7. člen
(1) Gradnje in rekonstrukcije občinskih cest ter katego-

rija novozgrajenih in rekonstruiranih cest se določijo v pro-
storskem planu občine.

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

8. člen
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se

zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za

parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v pro-
metu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
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(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti
plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane
ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljalcem te
ceste.

(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Radeče na predlog od-
delka za gosp. in finance in župana.

9. člen
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen

javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravlja-
vec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske
ceste.

(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med ob-
činske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih pet (deset) let, če se njen prenos opravi brezplačno
in če je vpisana v zemljiško knjigo.

(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos
gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.

(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske
ceste odloči Občinski svet občine Radeče na predlog od-
delka za gosp. in finance, župana in njena kategorizacija pa
se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.

10. člen
(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih goz-

dovih in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o
javnih cestah in ki so namenjene dostopu do planinskih koč
ali vrhov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih
spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.

(2) Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dosto-
pu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenito-
sti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov uprav-
ljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.

(3) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnje-
ga odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled
naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in
iz dotacij občine njihovim upravljavcem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v last Občine

Radeče.
Pooblaščeni upravljalec občinskih cest je JP Komunala

Radeče (v nadaljevanju: upravljalec).

12. člen
(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s kate-

rim se najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne
naloge razvoja in vzdrževanja občinskih, viri sredstev za
njihovo uresničitev ter letna dinamika njihovega uresničeva-
nja, sprejme Občinski svet občine Radeče na predlog uprav-
ljalca, Uprave občine Radeče – oddelka za gosp. in finance
in župana.

(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s
katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstav-
ka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in spreje-
ma po postopku, določenim za občinski proračun, in je
njegov sestavni del.

(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih
cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukre-

pov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi
naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občin-
skih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih
nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranje-
vanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.), in izved-
be tistih ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za
ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavlja-
nja občinskih cest po tem planu.

13. člen
Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in uprav-

ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pooblaščeni upravljalec ceste.

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na

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

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdr-
ževanja občinskih cest (če je tak postopek potreben glede
na rešitev iz 27. člena tega odloka);

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in

zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene po-
rabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;

– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vode-
nje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v
zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika (če je taka rešitev
določena s 25. členom tega odloka);

– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;

– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.

14. člen
(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest

se zagotavljajo v proračunu občine.
(2) Občinski svet občine Radeče lahko predlaga Vladi

Republike Slovenije, da predpiše posebno povračilo za upo-
rabo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka po ob-
močju s statusom zavarovanega naravnega bogastva, in do-
loči prometno ureditev in nivo njenega vzdrževanja.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen
(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v

skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.

(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni
zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču
ali objektu soseda kot izvedba gradnje na zemljišču občin-
ske ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega
med sosedom in investitorjem občinske ceste.

16. člen
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določi-

jo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
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elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstruk-
cijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev ob-
činske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter
pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo
površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna posta-
jališča in druge prometne površine, površine za opravljanje
spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje
cest in za nadzor cestnega prometa.

17. člen
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali re-

konstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.

18. člen
(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine

iz prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za
namene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev raz-
laščenih zemljišč ali drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.

(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča
ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razla-
stitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.

19. člen
(1) Avtobusna postajališča na glavni mestni cesti mora-

jo biti zunaj vozišča.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko

pooblaščeni upravljalec za ceste na predlog javnega prevoz-
nika in v soglasju z občinskim inšpektorjem za ceste ter
policijo po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prome-
ta, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega posta-
jališča na vozišču glavne mestne ceste. Če ugotovi, da za
tako postajališče ni več potrebe ali da je postalo prometno
nevarno, prekliče dovoljenje.

(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske
ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pri-
stojen oddelek za gosp. in finance in upravljalec za ceste ob
upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.

(4) Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča glav-
ne mestne ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu ali
planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest, mora predlaga-
telj pridobiti soglasje za katerega je pristojen oddelek za
gosp. in finance in upravljalec za ceste. Stroške gradnje
avtobusnega postajališča krije njen predlagatelj. Tako zgra-
jeno avtobusno postajališče postane del občinske ceste.

20. člen
(1) Križanja občinskih cest in železniških prog morajo

biti omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako da se dvoje
ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železni-
ško progo.

(2) Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bre-
menijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.

21. člen
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in na-

prav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi iz-

gradnje občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob
njem, krije investitor ceste.

(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podporne-
ga zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni
del vzdrževanja občinske ceste.

(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku,
ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so
sestavni del vzdrževanja vodotoka.

22. člen
Če je potrebno obstoječo občinsko cesto prestaviti

zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti pre-
stavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu
ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške pre-
stavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

23. člen
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske

ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objek-
tov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi,
mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je
treba opraviti na območju ceste.

(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstruk-
cije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je
odgovoren pristojen pooblaščeni upravljalec ceste in odde-
lek za gosp. in finance Občine Radeče.

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije ob-
jektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.

24. člen
(1) Pooblaščeni upravljalec občinskih cest mora o grad-

nji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje ozi-
roma upravljalce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu najmanj 60 dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja
dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

(2) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investi-
torje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje ob-
jekte in naprave v občinski cesti.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

25. člen
(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in ob-

navljati tako da ob upoštevanju njihovega pomena za pove-
zovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja,
predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 32. člena tega
odloka omogočajo varno odvijanje prometa.

(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka
32. člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

26. člen
(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodar-

ska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in
organiziranje njihovega obnavljanja.

(2) Redno vzdrževanje občinskih cest opravlja JP Ko-
munala Radeče d.o.o.

(3) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela odda-
ja pristojen občinski upravni organ – oddelek za gosp. in
finance, po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom dolo-
čeni za oddajo javnih naročil.
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27. člen
(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategori-

ziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v ob-
močju cestnega sveta občinske ceste skrbi upravljalec za
ceste.

(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško pro-
go urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

28. člen
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukci-

je nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi
cestami je pristojen upravljalec za ceste.

29. člen
(1) Pooblaščeni upravljalec občinskih cest lahko zaradi

zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na držav-
no cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen
javni promet.

(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno ce-
sto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste,
se mora pristojen pooblaščeni upravljalec za ceste pred-
hodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste.

(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na neka-
tegorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
pooblaščeni upravljalec ceste predhodno pridobiti soglasje
lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljalca
ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste
na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni pro-
met, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je
treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa,
krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

30. člen
(1) Če je občinska cesta v takem stanju:
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo

promet posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti
ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo

na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. poseb-
ne razmere zaradi snega, posledice, odjuge, močnega ve-
tra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in po-
dobno), lahko pooblaščeni upravljalec ceste s sklepom za-
časno, največ za čas enega leta, prepove ali omeji promet
vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu
zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali di-
menzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.

(2) Predstojnik pooblaščenega upravljalca ceste mora
o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee
prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občinskega inšpek-
torja za najmanj petnajst dni ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s promet-
no signalizacijo na občinski cesti.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee
prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec
rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih
in drugih nesrečah. O teh ukrepih se mora nemudoma ob-
vestiti policija, občinskega inšpektorja za ceste in javnost po
sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževa-
nja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesre-
čah morata o teh ukrepih obvestiti tudi pristojen občinski
upravni organ – oddelek za gosp. in finance.

(4) Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta, se določi v skladu z določbo 53. člena tega
odloka.

(5) Določbe tega člena se nanašajo na prometno ure-
ditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega
odloka.

31. člen
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor

ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob
teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omeje-
na.

(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter
postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varo-
valnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem
pristojnega pooblaščenega upravljalca ceste.

(3) Pristojen pooblaščen upravljalec ceste izda soglas-
je iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v
varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske
ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega
razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s
15. členom tega odloka.

(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:

– pri lokalni cesti 8 m,
– pri javni poti 6 m,
– pri javni poti za kolesarje 3 m,
– pri mestni ali krajevni cesti 8 m.
(6) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja,

urejena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Radeče.

32. člen
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizko-

napetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija,
vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih in-
vestitor ni Občina Radeče, se smejo napeljevati oziroma
postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalne-
ga pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
pooblaščenega upravljalca ceste.

(2) Pooblaščeni upravljalec ceste lahko zahteva od
upravljalca vodovodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi,
kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije
občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste
in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditev vodov
in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s
pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.

(3) Pooblaščeni upravljalec ceste lahko odkloni izdajo
soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave
ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževa-
li njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstruk-
cijo te ceste.

33. člen
(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na ob-

činski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pooblašče-
nega upravljalca ceste.

(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstav-
ka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh
del.

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potreb-
no, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v
občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziro-
ma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja
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gospodarska škoda. Upravljalec naprav in napeljav mora
čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v
prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca redne-
ga vzdrževanja ceste.

(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občin-
sko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej
omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljalec na-
prav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi pro-
meta in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

34. člen
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in

opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poš-
kodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje pooblaščenega upravljalca ceste.

35. člen
(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev gle-

de osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovo-

rom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skup-
no maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoziroma
Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim
se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za
izredni prevoziroma Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka
samo po občinskih cestah, izda pooblaščeni upravljalec
ceste v 15. dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih
dovoljenjih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste
in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za
izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavi-
tve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije
ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred za-
četkom izrednega prevoza s pooblaščenim upravljalcem ce-
ste skleniti pisni dogovor.

36. člen
(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno ma-

so in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajal-
ci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s poli-
cisti.

(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz
tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prome-
ta. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz
in povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

37. člen
(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, do-

ločene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka, in površine, ki jih za te namene pristojen pooblaš-
čen upravljalec ceste določi ob obstoječih občinskih ce-
stah, odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh
dejavnosti.

(2) Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.

(3) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo de-

javnosti je potrebno soglasje pristojnega pooblaščenega
upravljalca ceste.

38. člen
(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in

pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega
pooblaščenega upravljalca ceste. S soglasjem se določijo
tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter
njegova opremljenost s prometno signalizacijo.

(2) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter ob-
jektov in naprav ob njih je potrebno ureditev priključkov
predvideti že v lokacijski ali projektni dokumentaciji za te
gradnje.

(3) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na ob-
činsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne
signalizacije, krije njegov investitor.

(4) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je do-
voljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signa-
lizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni
del te ceste.

(5) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega zaradi
priključka mora sodelovati pristojen pooblaščeni upravljalec
ceste zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in
drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka
tega člena.

39. člen
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega

prometa ali uporabe za drugačen promet kot je bil upošte-
van ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko pristojen pooblaščeni upravljalec ceste z upravno od-
ločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razme-
ram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka
ali njegov pravni naslednik.

40. člen
(1) Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno

ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved upo-
rabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v
skladu s pogoji iz soglasja iz 40. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 41. člena
tega odloka.

(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka
krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

41. člen
(1) Pristojen občinski upravni organ, oddelek za gosp.

in finance na predlog upravljalca ceste, lahko pristojnemu
upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd vz-
dolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi
njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra,
snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v
skladu s predpisi o gozdovih.

(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogoz-
dujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sode-
lovati s pristojnim pooblaščenim upravljalcem ceste in prila-
goditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.

42. člen
(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cesta-

mi ali ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojnega
pooblaščenega upravljalca ceste.

(2) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mo-
ra biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške posta-
vitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljalec žičniške naprave.
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43. člen
(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratuje-

jo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva
na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na
varnost prometa.

(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora
investitor pridobiti soglasje pristojnega pooblaščenega
upravljalca ceste.

44. člen
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cest-
nega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojnega pooblaš-
čenega upravljalca ceste. Taka dela se lahko opravljajo le
pod pogoji, ki jih določa soglasje.

45. člen
(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko

cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poško-
dovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.

(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati 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, površinah za kolesar-

je in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za
vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih
izrecno dovoljeni;

6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predme-
te, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali
poslabša njena urejenost;

7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;

8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug
material ali predmete;

9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z name-
nom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega od-
vijanja prometa;

10. poškodovati prometno signalizacijo;
11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka

nanjo;
12. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli

predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali kako
drugače onesnaževati cesto;

13. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živali;

14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto;

15. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in
druge gorljive snovi;

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

17. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje;

18. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;

19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne pred-
mete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.

46. člen
(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti

kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.

(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občin-
skih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

47. člen
(1) Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost od-

tok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče.
(2) Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zako-

nom dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi njihovega
vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in dru-
gih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter postavitev
začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito ceste in
prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom,
slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh ni mogo-
če postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.

(3) Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah
objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo udeležencev v prometu.

Ukrepi za varstvo prometa

48. člen
(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na

promet na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popol-
no zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz
51. člena tega odloka.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovolje-
nje za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje 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 občinske ceste je treba prido-
biti tudi za športne in druge prireditve na njej. Na lokalni
cesti delna ali popolna zapora ceste zaradi športne ali druge
prireditve ni dovoljena. Dovoljenje za druge občinske ceste
se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge
javne ceste ali če se promet zaradi zapore na zbirni mestni
cesti in mestni cesti ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za
delno ali popolno zaporo občinske ceste, razen glavne mest-
ne ceste, se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa
ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v
času izven prometnih konic.

49. člen
(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske

ceste izda pristojen pooblaščen upravljalec ceste. O izdanih
dovoljenjih pristojen pooblaščen upravljalec ceste obvesti
policijo, občinskega inšpektorja za ceste.

(2) Dovoljenju mora biti priložena s strani oddelka za
gosp. in finance potrjena prometno tehnična dokumentacija
začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore
občinske ceste.

(3) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 50. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovo-
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ljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom
njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se
bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena s strani
oddelka za gosp. in finance potrjena prometna tehnična
dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali
popolne zapore občinske ceste.

(4) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zara-
di zapore ceste in čas njenega trajanja.

(5) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena
najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in
mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi
katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu
in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično doku-
mentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali po-
polne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečani-
mi prometnimi obremenitvami ceste.

(6) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za
zaporo občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno upo-
rablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

(7) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve
prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predla-
gatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi
prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega
obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

50. člen
(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo

cesto ali železniško progo v ravnini (pregledna berma) ni
dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur,
postavljati predmetov in naprav ali storiti kar koli drugega,
kar bi oviralo preglednost občinske ceste ali železniške pro-
ge (polje preglednosti).

(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju
preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.

51. člen
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa

Občinski svet občine Radeče na predlog pooblaščenega
upravljalca ceste in Uprave občine Radeče – oddelek za
gosp. in finance, razen v primerih iz 32. člena tega odloka in
v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali
odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah
prometa na javnih cestah, za izdajo katerih so s predpisi o
varnosti cestnega prometa pristojni minister, pristojen za
promet, minister, pristojen za notranje zadeve in minister,
pristojen za okolje in prostor.

(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napi-
si, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter
naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali
naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signaliza-
cija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji.

(3) O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe
za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije od-
loči pooblaščeni upravljalec ceste s sklepom. Pristojen
pooblaščeni upravljalec ceste ima pravico do povrnitve stroš-
kov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstra-
nitev.

52. člen
(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob

občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napi-

sov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno
obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj
naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojen
pooblaščeni upravljalec ceste lahko izda soglasje za njihovo
postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomem-
bna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana promet-
na signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove po-
stavitve, vzdrževanja in odstranitve.

(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnje-
ga odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postav-
ljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za
postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih ce-
stah. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojen poobla-
ščeni upravljalec ceste. V soglasju določi pogoje postavitve,
ki mora biti v skladu s predpisi o varstvu cest in varnosti
prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh
objektov in naprav.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se so-
glasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste
lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve,
razstave, sejma ipd.) in le za tiste občinske ceste, ki jih
določi Občinski svet občine Radeče. Transparenti morajo
biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

53. člen
(1) Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja)

opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podob-
no), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje,
parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z
določbo 40. in 41. člena tega odloka zagotoviti ustrezni
priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število
mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z
javnim parkiriščem.

(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravlja-
nje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mne-
nje pristojnega pooblaščenega upravljalca za ceste

54. člen
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku

pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določ-
bah tega odloka izdaja pristojen pooblaščeni upravljalec
ceste, ter zoper sklep iz prvega odstavka 53. člena tega
odloka je dovoljena pritožba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

55. člen
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov

o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste.

56. člen
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan

diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let de-
lovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za delo v državni
upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za
delo v državni upravi.

57. člen
(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih

cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžno-
sti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:

– nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odre-
diti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
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– nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;

– nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in pro-
meta 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 ogrožajo varnost prometa;

– v nujnih primerih, ki bi bila ogrožena varnost prometa
na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne
ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;

– odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
– nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri pose-

gih v varovalnem pasu ceste:
– odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekon-

struirani ali obnovljeni cesti, ki še tehnično ni pregledana ali
ni izročena prometu.

(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi
prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vroči-
tve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete in
osme točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene
izvršitve.

(3) V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena,
ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali
varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev
v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po
skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih prime-
rih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter
odredi, da se odločba izvrši takoj.

(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima ob-
činski inšpektor za ceste pravico:

– pregledovati ceste, objekte, naprave in materiale ter
poslovanje in dokumentacijo za ceste, gospodarskih družb,
podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti;

– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost

oseb;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so

v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih ose-

bah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, po-
trebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste;

– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravna-
vani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odlo-
ka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporablja-
jo za občinske ceste;

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasni-
lo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

(5) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega od-
stavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvesti-
ti župana in oddelek za gosp. in finance in policijo.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

58. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 točk (vrednost

točke se določa letno) se kaznuje za prekršek pravna ose-
ba, fizična oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

– brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte
v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakr-
šnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 33. člena);

– brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefon-
ske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek
33. člena);

– brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 35. člena);

– brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala pro-
met, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdr-
ževanja (36. člen);

– postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spre-
meni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
pristojnega pooblaščenega upravljalca za ceste (39. člen);

– brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na
občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s
tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek
40. člena);

– vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zava-
ruje občinska cesta (drugi odstavek 43. člena);

– brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi
cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(44. člen);

– brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskoko-
pe in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (45. člen);

– brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodosta-
ja oziroma višine podzemnih voda in tako vpliva na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (46. člen);

– začasno in trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljiš-
ču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala
cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na
cesti (47. člen);

– vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi
lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 48. člena);

– vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso oblo-
žene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (dru-
gi odstavek 48. člen);

– ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se
lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih
sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v pro-
metu (tretji odstavek 49. člena);

16. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
50. člena);

59. člen
Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili

priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, mo-
rajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pooblašče-
nem upravljalcu za ceste najkasneje v enem letu po uveljavi-
tvi tega odloka. Po preteku tega roka se uveljavijo ukrepi iz
40. člena tega odloka.
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60. člen
Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljalci objektov ob

občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.

61. člen
(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih

cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. čle-
na zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87) in 52. člena odloka o občinskih javnih cestah (op.:
za javne poti), se morajo prilagoditi določbam 53. in
54. člena tega odloka ter določbam novega predpisa o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
najkasneje v petih letih po uveljavitvi tega predpisa.

(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovolje-
nja iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Urad-
ni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) in 52. člena odloka
o občinskih javnih cestah (op.: za javne poti) ali so postav-
ljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se od-
stranijo.

62. člen
Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporab-

ljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni
bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se
vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem
postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo
vrednost.

63. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, prenehajo veljati vsi

dosedanji dokumenti o cestah in javni poteh na območju
Občine Radeče.

64. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 062-07-107/98
Radeče, dne 10. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Radeče
Matjaž Han l. r.

186. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Radeče

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 13., 14., 19. člena
statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 51/95) je Občin-
ski svet občine Radeče na 42. seji dne 10. 11. 1998
sprejel

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

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

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

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s

skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Radeče in v naseljih z uvedenim

uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s

skrajšano oznako LZ) v mestu Radeče.

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

naselji v Občini Radeče in naselji v sosednjih občinah.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ceste ceste uporabe dolžina ceste

ali odseka ali odseka v občini v sosednji
(v m) občini (v m)

1. 423330 423320 Dobovec–Čimerno–Jelovo–Radeče 665  8400 prevoz os.–blag. 2300
2. 122010 108 Hrastnik–Zavrate–Radeče 665  4200 prevoz os.–blag. 6352
3. 372270 215 Krmelj–Šentjanž–Budna vas Hotemež 5  3500 prevoz os.–blag. 11186
4. 342010 342050 Radeče–Dobrava-Rudna vas Brunk 372270  6700 prevoz os.–blag.
5.  372040 679 Trg Loka–žel. postaja–most čez Savo–

HE Vrhovo–Vrhovo 5  1700 prevoz os.–blag. 1685
6. 372320 372290 Šentjanž–Murnce–Leščevje–Močilno–

Radeče 665  6600 prevoz os.–blag. 4600
7. 372400 372340 Jablanca–Novigrad–Goreljce 372270  2100 prevoz os.–blag. 3000
8. 342020 5 Log pri Vrhovem–Prapretno Vrhovo 5  1700 prevoz os.–blag.
9. 342030 665 Jagnjenica–Svibno–Sela 665  6100 prevoz os.–blag.
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5. člen
Lokalne ceste v mestu Radeče in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije so:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ)

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ceste ceste uporabe dolžina ceste

ali odseka ali odseka v občini v sosednji
(v m) občini (v m)

1. 342040 342050 Stadion–Pot na jez–most na Sopoti 665  1000 prevoz os.–blag.
2. 342050 665 Trg Radeče–Šolska pot–pokopališče–Gaj 5  800 prevoz os.–blag.

6. člen
Javne poti (JP) v mestu Radeče so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ceste ceste uporabe dolžina ceste

ali odseka ali odseka v občini v sosednji
(v m) občini (v m)

1. 842220 842100 ulica Marjana Nemca H. št. 11  117 prev. os. in bl
2. 842230 842100 ulica Milana Kosa H. št. nh  141 prev. os. in bl
3. 842240 665 Njivška cesta 665  778 prev. os. in bl
4. 842250 842240 Pod pečico H. št. 6  154 prev. os. in bl
5. 842260 665 Pod skalo H. št. 6  104 prev. os. in bl
6. 842270 665 Na Jelovo H. št. 8  433 prev. os. in bl
7. 842280 665 Strma ulica H. št. 8  177 prev. os. in bl
8. 842290 665 Vodovodna ulica H. št. 7  117 prev. os. in bl
9. 842300 342040 Krakovo H. št. 19  223 prev. os. in bl
10. 842310 342040 Nad Mlinščico H. št. 18  206 prev. os. in bl
11. 842320 842310 Ulica 11. maja H. št. 21  227 prev. os. in bl
12. 842330 842310 Pod knapovko H. št. 15  157 prev. os. in bl
13. 842340 842310 ulica Ilegalcev H. št. 13  200 prev. os. in bl
14. 842350 665 Titova ulica H. št. 119  1772 prev. os. in bl
15. 842360 342050 Kolenov graben H. št. 10  601 prev. os. in bl
16. 842370 342050 ulica Talcev H. št. 9  208 prev. os. in bl
17. 842380 665 Starograjska ulica 112010  539 prev. os. in bl
18. 842390 665 ulica Milana Majcna 5  730 prev. os. in bl
19. 842400 342050 ul. OF 665  276 prev. os. in bl
20. 842410 342050 Pot na brod 842170  478 prev. os. in bl
21. 842420 342010 Pot na Dobravo H. št. 5  173 prev. os. in bl
22. 842430 342050 Šolska pot H. št. 5  201 prev. os. in bl
23. 842440 665 Cesta za gradom H. št. 10  670 prev. os. in bl
24. 842450 342050 Gledališka ulica 342050  100 prev. os. in bl
25. 842460 665 Komunala – vila vila.  93 prev. os. in bl
26. 842470 342050 V gaju H. št. 12  291 prev. os. in bl
27. 842480 842380 Starograjska–Trinkova graš. 665  127 prev. os. in bl
28. 842490 665 Titova (Podvinc) – Knavs H. št. 70  193 prev. os. in bl

7. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ceste ceste uporabe dolžina ceste

ali odseka ali odseka v občini v sosednji
(v m) občini (v m)

1. 842750 342030 Pristava–Sv. Janez. Rjavčen Rjavčen  1600 prev. os. in bl
2. 842760 342030 Sv. Janez–Zg. Počakovo–Češnjice 342030  2800 prev. os. in bl
3. 842770 342030 Jagnjenica–Hvalež–Brvar Brvar  3500 prev. os. in bl
4. 842780 665 Celestina–Zagrad Zagrad  700 prev. os. in bl
5. 842790 342030 Sv. Janez–Magolnik (Močilar) Magolnik  1800 prev. os. in bl
6. 842800 665 Zajc–Martinšč–Vetrni vrh Vet. vrh  3100 prev. os. in bl
7. 842810 342030 Svibno–pokopališče pokop.  200 prev. os. in bl
8. 842820 665 Terček–Martinšek Martinšek  500 prev. os. in bl
9. 842900 665 (Čeč D.)–Erazem Erazem  400 prev. os. in bl
10. 842910 665 (Breznikar)–Krajšek M. Krajšek  500 prev. os. in bl
11. 842920 665 (Grahek V.)–Stari dvor (Šunta) Šunta  1100 prev. os. in bl
12. 842930 665 (Gasilski dom)–Plaznik Plaznik  100 prev. os. in bl
13. 842940 842770 Šantovec–Oblak Oblak  500 prev. os. in bl
14. 842950 665 Žaga–Jelinčič Jelinčič  1500 prev. os. in bl
15. 842600 342020 Log pri Vrhovem–Goreljška kapela 372400  2300 prev. os. in bl
16. 842610 5 Burkeljc–Lipa 5  400 prev. os. in bl
17. 842620 5 Pokopališče 372040  500 prev. os. in bl
18. 842630 5 Gasilski dom–cerkev 5  200 prev. os. in bl
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ceste ceste uporabe dolžina ceste

ali odseka ali odseka v občini v sosednji
(v m) občini (v m)

19. 842640 5 Golobič–HE Vrhovo 372040  400 prev. os. in bl
20. 842650 5 Zupan–Zimšek–Brlogar Brlogar  600 prev. os. in bl
21. 842000 423330 Jelovo–Zavrate–Zore Zorec  3200 prev. os. in bl
22. 842010 423330 Jelovo–Zgornje Jelovo 423330  1900 prev. os. in bl
23. 842020 423330 Jelovo–Spodnje Jelovo Pinosa  600 prev. os. in bl
24. 842030 665 Žebnik (Šušteršič)–Glavač Glavač  1000 prev. os. in bl
25. 842040 665 Jahn–Luže (Kišek) Luže  1900 prev. os. in bl
26. 842050 665 (He Papirnica)–Žebnik 372320  1100 prev. os. in bl
27. 842060 372320 Močilno–Žebnik Bec  1700 prev. os. in bl
28. 842070 372320 Lipec–Hrup–Lovski dom 372320  1300 prev. os. in bl
29. 842080 372320 Močilno (LC)–Planinc Planinc  700 prev. os. in bl
30. 842090 372320 Močilno (LC)–Dobrava 342050  1200 prev. os. in bl
31. 842100 665 Kumelj-Jelovo(Karlovšek) – Bušč 842130  1700 prev. os. in bl
32. 842110 842100 Kumelj-Avsec H. št. 29  200 prev. os. in bl
33. 842120 665 Papirnica-Kopališče-Šunta H. št. 10  1300 prev. os. in bl
34. 842130 665 Cesta za gradom(Breznikar S.) -Jelovo-Bušč423330  2500 prev. os. in bl
35. 842140 679 Obrežje-Ribič-Vran-Čelovnik  Čelovnik  3400 prev. os. in bl
36. 842150 5 Hotemež-Br.gora-Mavrič 342010  2900 prev. os. in bl
37. 842160 5 Hotemež(Žaga)-Brunška gorca (Kovačič) Kovačič  1300 prev. os. in bl
38 842170 5 PD-Ribiški dom Rib. dom  1300 prev. os. in bl
39. 842180 5 (Strnad) – Lipa 842170  300 prev. os. in bl
40. 842190 5 (KPD) – Lipa 842170  300 prev. os. in bl
41. 842200 342200 Hotemež-Loška gora 342200  150 prev. os. in bl

8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenim s tem odlo-

kom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste št. 423330, 122010, 372270, 342010, 372040,
372320, 372400, 342020, 342030, 342040, 342050
in od št. 842000 do 842950.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati »seznam

cest z označbo št. 7/91« in vsi ostali dokumenti o razvršča-
nju cest na območju Občine Radeče.

10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 062-07-106/98
Radeče, dne 10. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Radeče
Matjaž Han l. r.

ROGAŠOVCI

187. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Rogašovci

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 22. člena statuta Obči-
ne Rogašovci (Uradni list RS, št. 45/95, 2/96 in 20/96) je
Občinski svet občine Rogašovci na 17. izredni seji dne
25. 9. 1998 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest

v Občini Rogašovci

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

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

2. člen
Občinske javne ceste se kategorizirajo na lokalne ce-

ste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano ozna-
ko JP).

3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Rogašovci

in ceste med naselji v Občini Rogašovci in naselji v sosed-
njih občinah.
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4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ceste ceste uporabe dolžina

odseka na odseka na v občini v drugi
(v m) občini (v m)

1. 197010 R2–440 DOMAJINCI–ROPOČA–KUZMA R3–721 1020 Lokalni in med- Cankova – 4625
krajevni promet Kuzma – 8723

2. 197020 R2–440 VEČESLAVCI–MOTOVILCI–GRAD R3–716 900 Lokalni in
medkrajevni
promet Kuzma – 5614

3. 354030 LC 197010 ROPOČA–OB JEZERU R2–440 1150 Lokalni in krajevni
promet –

4. 354140 LC 354050 ROPOČA–Z VRHA V VES R2–440 1262 Lokalni in krajevni
promet –

5. 354050 LC 030020 GORNJI ČRNCI–PO VRHU–PERTOČA R3–718 2206 Lokalni in
medkrajevni
promet Cankova – 2153

6. 354060 R3–717 GERLINCI–VUKOV BREG–PERTOČA LC 354050 1970 Lokalni in krajevni
promet Cankova – 2456

7. 354070 LC 354050 PERTOČA BREG–PERTOČA VES R2–440 1450 Lokalni in krajevni promet –
8. 354080 LC 354070 PERTOČA–GRABE–SREDIŠČE K. S. R3–718 1295 Lokalni in krajevni promet –
9. 354090 LC 354100 VEČESLAVCI VES–SREDIŠČE K. S. R3–718 836 Lokalni in krajevni promet –
10. 354100 R3–718 VEČESLAVCI–VES NA PINTAROV BREG R2–440 1911 Lokalni in krajevni promet –
11. 354110 LC 354100 VEČESLAVCI VES–NA RAKOV BREG R3–718 1603 Lokalni in krajevni

promet Cankova – 6007
12. 354120 R2–440 DOMAJINCI–GERLINCI–KRAMAROVCI R3–719 3790 Lokalni in medkrajevni promet –
13. 354130 LC 354120 FIKŠINCI–SVETI JURIJ R2–440 3535 Lokalni in medkrajevni promet –
14. 354140 JP 698090 SVETI JURIJ OD SLAVEČ DO G. D. JURIJLC 197150 1540 Lokalni in krajevni promet –
15. 197150 LC 197010 DOLNJI SLAVEČI–SVETI JURIJ R2–440 1802 Lokalni in krajevni

promet Kuzma – 1515
16. 354160 LC 354130 ROGAŠEVCI PO GERGOREVEM BREGU R3–719 1416 Lokalni in krajevni promet –
17. 197170 LC 197010 DOLNJI SLAVEČI–NUSKOVA R2–440 2895 Lokalni in medkrajevni

promet Kuzma – 1629
18. 354180 LC 197170 SERDICA SPODAJ–NA ŽIMANOV VRH R2–440 1680 Lokalni in krajevni promet –
19. 354190 LC 354200 SERDICA–OD ROMOV V VES LC 354180 1910 Lokalni in krajevni promet –
20. 354200 LC 197170 SERDICA–MIMO ROMOV–SOTINA R2–440 2041 Lokalni in krajevni promet –
21. 354210 R3–719 NUSKOVA–MIMO SLATINE R2–440 1583 Lokalni in krajevni promet –
22. 354220 R3–719 KRAMAROVCI–OCINJE–SERDICA R2–440 4297 Lokalni in medkrajevni promet –
23 354230 TUR. DRUŠ. SERDICA–NA SERDIČKI BREG LC 354220 1769 Turistični in krajevni promet –

–BRUNARICA
24. 354240 LC 354220 SERDICA MIMO MAROFA–SOTINA R3–720 942 Lokalni in krajevni promet –
25. 354250 R3–720 SOTINA NA SOTINSKI BREG R2–440 2539 Lokalni in krajevni promet –

5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ceste ceste uporabe dolžina

odseka na odseka na v občini v drugi
(v m) občini (v m)

1. 854010 JP 854020 ROPOČA–PRETMAR NA BREGU LC 197010 922 Krajevni –
2. 854020 KRAŠČI ROPOČA–PRETMAR NA BREGU VADARCI 224 Medkrajevni in krajevni Cankova – 2178

Kuzma – 240
3. 854030 OD HIŠ. ŠT. 33 ROPOČA–PRETMAR NA BREGU JP 854010 84 Krajevni –
4. 854040 OD HIŠ. ŠT. 28 ROPOČA–PRETMAR JP 854010 179 Krajevni –
5. 854050 JP 854080 PERTOČA OD VAGE–DO MOSTA ROPOČA LC 354030 1023 Medkrajevni in krajevni –
6. 854060 OD HIŠ. ŠT. 16 OB MULERJEVEM MOSTU JP 854060 116 Krajevni –
7. 854070 LC 197010 PERTOČA–ROMI–KOSEDNARJEV BREG R2–440 1181 Medkrajevni in krajevni –
8. 854080 OD HIŠ. ŠT. 127 PERTOČA–ROMI–DESNO JP 854080 108 Krajevni –
9. 854090 OD HIŠ. ŠT. 139 PERTOČA–ROMI–LEVO JP 854080 85 Krajevni –
10. 854100 OD HIŠ. ŠT. 19 PERTOČA–KOSEDNAROV BREG R2–440 660 Krajevni –
11. 854110 OD HIŠ. ŠT. 14 PERTOČA KOSEDNAROV BREG R2–440 207 Krajevni –
12. 854120 LC 197020 PERTOČA GRES–NA SLAVEČE R2–440 1354 Krajevni –
13. 854130 OD HIŠ. ŠT. 65 NA ROPOČKEM VRHU LC 354040 233 Krajevni –
14. 854140 LC 354060 BOČAROVE GRABE–ČRNEC LC 354050 1240 Krajevni –
15. 854150 JP 854150 (zg.) ČRNEC–MIMO KUZME JP 854150 (sp. ) 234 Krajevni –
16. 854160 OD HIŠ. ŠT. 91 KOLMANIČOVE GRABE LC 354060 140 Krajevni –
17. 854170 OD HIŠ. ŠT. 93 KOLMANIČOVE GRABE JP 354060 270 Krajevni –
18. 854180 LC 354060 PERTOČA–VUKOV BREG LC 354050 312 Krajevni –
19. 854190 LC 354070 PERTOČA–VUKOV BREG LC 354050 269 Krajevni –
20. 854200 OD HIŠ. ŠT. 100 PERTOČA–CERKEVNJEK LC 354070 145 Krajevni –
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ceste ceste uporabe dolžina

odseka na odseka na v občini v drugi
(v m) občini (v m)

21. 854210 JP 854210 MIMO OPAKA–NA ROPOČKI VRH R2–440 1126 Krajevni –
22. 854220 LC 354080 PERTOČA–MIMO ČONTALA R3–718 811 Krajevni –
23. 854230 OD HIŠ. ŠT. 113 PERTOČA–KORČEVE GRABE LC 354080 211 Krajevni –
24. 854240 OD HIŠ. ŠT. 62 PERTOČA–NA BREGU R3–718 81 Krajevni –
25. 854250 OD HIŠ. ŠT. 63 PERTOČA–NA BREGU R3–718 139 Krajevni –
26. 854260 OD HIŠ. ŠT. 71 PERTOČA–KOZELINOVE GRABE LC 354050 1050 Krajevni –
27. 854270 OD HIŠ. ŠT. 72 PERTOČA–KOZELINOVE GRABE JP 854270 114 Krajevni –
28. 854280 JP 854270 PERTOČA–FIKŠINCI MARIČOVE GRABE LC 354120 1839 Medkrajevni in krajevni –
29. 854290 LC 354090 VEČESLAVCI VAS–PERTOČA R3–718 1026 Medkrajevni in krajevni –
30. 854300 OD HIŠ. ŠT. 3 VEČESLAVCI VAS–OB CESTI R2–440 75 Krajevni –
31. 854310 OD HIŠ. ŠT. 51 VEČESLAVCI–MIMO FORJANIČA LC 354090 558 Krajevni –
32. 854320 OD HIŠ. ŠT. 40 VEČESLAVCI–PRI POKOPALIŠČU LC 354090 303 Krajevni –
33. 854330 OD HIŠ. ŠT. 49 VEČESLAVCI–PINTAROV BREG LC 354100 298 Krajevni –
34. 854340 OD HIŠ. ŠT. 62 VEČESLAVCI–PINTAROV BREG LC 354100 169 Krajevni –
35. 854350 OD HIŠ. ŠT. 78 VEČESLAVCI–ROMPOVCI R3–718 152 Krajevni –
36. 854360 JP 854350 VEČESLAVCI–ROMPOVCI R3–718 437 Krajevni –
37. 854370 OD HIŠ. ŠT. 86 VEČESLAVCI–MARIČEVE GRABE R3–718 187 Krajevni –
38. 854380 OD HIŠ. ŠT. 90 VEČESLAVCI–MARIČEVE GRABE R3–718 442 Krajevni –
39. 854390 OD HIŠ. ŠT. 88 VEČESLAVCI–MARIČEVE GRABE JP 854370 325 Krajevni –
40. 854400 OD HIŠ. ŠT. 92 VEČESLAVCI–VINCE R3–718 496 Krajevni –
41. 854410 OD HIŠ. ŠT. 90 VEČESLAVCI–VINCE R3–718 81 Krajevni –
42. 854420 LC 354120 FIKŠINCI–MIMO GOMBOCA R3–718 954 Krajevni –
43. 854430 GERLINCI FIKŠINCI OB MEJI R3–718 848 Krajevni –
44. 854440 R3–718 FIKŠINCI–KRAMAROVCI OB MEJI R3–719 3170 Medkrajevni in krajevni –
45. 854450 JP 854440 FIKŠINCI–GRUNDVEG LC 354120 620 Krajevni –
46. 854460 OD HIŠ. ŠT. 14 FIKŠINCI–OB GLAVNI CESTI LC 354120 139 Krajevni –
47. 854470 OD HIŠ. ŠT. 33 FIKŠINCI–OB GLAVNI CESTI R3–718 226 Krajevni –
48. 854480 LC 354130 FIKŠINCI–HUNDSBERG R3–718 1676 Krajevni –
49. 854490 LC 354130 SVETI JURI–FIKŠINCI–RAKOV BREG R3–718 1109 Medkrajevni in krajevni –
50. 854500 JP 854490 SVETI JURIJ–HORVATOV BREG JP 854480 377 Krajevni –
51. 854510 OD HIŠ. ŠT. 101 SVETI JURIJ–HORVATOV BREG JP 854490 186 Krajevni –
52. 854520 OD HIŠ. ŠT. 102 SVETI JURIJ–HORVATOV BREG JP 854490 437 Krajevni –
53. 854530 OD HIŠ. ŠT. 103 SVETI JURIJ–HORVATOV BREG LC 354130 225 Krajevni –
54. 854540 OD HIŠ. ŠT. 108 VEČESLAVCI–RAKOV BREG JP 854530 486 Krajevni –
55. 854550 LC 354110 (zg.) VEČESLAVCI–JERUZALEM LC 354110 (sp.) 1382 Krajevni –
56. 854560 OD HIŠ. ŠT. 117 VEČESLAVCI–JERUZALEM JP 854550 102 Krajevni –
57. 854570 JP 854550 VEČESLAVCI–JERUZALEM LC 354110 441 Krajevni –
58. 854580 OD HIŠ. ŠT. 128 VEČESLAVCI–PUSTA JP 854550 121 Krajevni –
59. 854590 OD HIŠ. ŠT. 112 VEČESLAVCI–PERŠOVE GRABE JP 854580 352 Krajevni –
60. 854600 LC 354110 VEČESLAVCI–SV. JURIJ–PERŠOVE GRABE LC 354130 830 Krajevni –
61. 854610 OD HIŠ. ŠT. 86 SVETI JURIJ–MAČKOVE GRABE LC 354130 748 Krajevni –
62. 854620 OD HIŠ. ŠT. 84 SVETI JURIJ–MAČKOVE GRABE JP 854600 67 Krajevni –
63. 854630 OD HIŠ. ŠT. 83 SVETI JURIJ–GEREČAVCI LC 354130 212 Krajevni –
64. 854640 LC 354130 SV. JURIJ–ROGAŠEVCI HANŽEKOV BREG R3–719 1253 Medkrajevni in krajevni –
65. 854650 OD HIŠ. ŠT. 106 SVETI JURIJ–GEREČAVCI LC 354130 95 Krajevni –
66. 854660 JP 854670 SVETI JURIJ–GEREČAVCI LC 354130 384 Krajevni –
67. 854670 OD HIŠ. ŠT. 126 SVETI JURIJ–GEREČAVCI JP 854640 84 Krajevni –
68. 854680 OD HIŠ. ŠT. 125 SVETI JURIJ–MAČKOVVA GASA JP 854690 593 Krajevni –
69. 854690 JP 854640 SVETI JURIJ–MAČKOVVA GASA LC 354130 718 Krajevni –
70. 854700 OD HIŠ. ŠT. 67 SVETI JURIJ–MAČKOVVA GASA LC 354130 136 Krajevni –
71. 854710 OD HIŠ. ŠT. 26 VEČESLAVCI–BOROJCA R2–440 1409 Krajevni –
72. 854720 OD HIŠ. ŠT. 25 VEČESLAVCI–RASTIKE JP 854710 134 Krajevni –
73. 854730 OD HIŠ. ŠT. 26 SVETI JURIJ–RASTIKE R2–440 314 Krajevni –
74. 854740 POKOPALIŠČE SVETI JURIJ–VAS R2–440 105 Krajevni –
75. 854750 OD HIŠ. ŠT. 22 SVETI JURIJ–MEKLIKA LC 354140 204 Krajevni –
76. 854760 OD HIŠ. ŠT. 22 SVETI JURIJ–MEKLIKA JP 854770 288 Krajevni –
77. 854770 JP 854710 SVETI JURIJ–MEKLIKA LC 354140 522 Krajevni –
78. 854780 OD HIŠ. ŠT. 25 SVETI JURIJ–MEKLIKA JP 854770 159 Krajevni –
79. 854790 OD HIŠ. ŠT. 59 SVETI JURIJ–MEKLIKA LC 354140 321 Krajevni –
80. 854800 OD HIŠ. ŠT. 34 SVETI JURIJ–MEKLIKA LC 354140 107 Krajevni –
81. 854810 OD HIŠ. ŠT. 33 SVETI JURIJ–MEKLIKA LC 354140 265 Krajevni –
82. 854820 JP 854710 SVETI JURIJ–MEKLIKA LC 354140 534 Krajevni –
83. 854830 OD HIŠ. ŠT. 36 SVETI JURIJ–MEKLIKA LC 354140 83 Krajevni –
84. 854840 LC 354150 SVETI JURIJ–OB MEJI DOL. SLAVEČI LC 354140 918 Krajevni –
85. 854850 OD HIŠ. ŠT. 44 SVETI JURIJ–OB MEJI DOL. SLAVEČI JP 854840 72 Krajevni –
86. 854860 LC 354150 SVETI JURIJ–OB IGRIŠČU R2–440 693 Krajevni –
87. 854870 JP 854860 ROGAŠEVCI–NUSKOVA–NA BREGU LC 354170 1058 Krajevni –
88. 854880 JP 854870 NUSKOVA–NA BREGU LC 354170 1979 Krajevni –
89. 854890 JP 854870 NUSKOVA–NA BREGU JP 854880 892 Krajevni –
90. 854900 ZDR. DOM

ROGAŠEVCI ROGAŠEVCI VAS R2–440 95 Krajevni –
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ceste ceste uporabe dolžina

odseka na odseka na v občini v drugi
(v m) občini (v m)

91. 854910 JP 854870 NUSKOVA–NA BREGU ROGAŠEVCI VAS R2–440 648 Krajevni –
92. 854920 OD HIŠ. ŠT. 61 ROGAŠEVCI–HAUŽEKOV BREG JP 854640 682 Krajevni –
93. 854930 LC 354160 ROGAŠEVSKE RAJSE R3–719 203 Krajevni –
94. 854940 OD HIŠ. ŠT. 60 ROGAŠEVSKE RAJSE LC 354160 912 Krajevni –
95. 854950 POKOPALIŠČE KRAMAROVCI–POKOPALIŠČE R3–719 380 Krajevni –
96. 854960 JP 855040 KRAMAROVCI–GORICE R3–719 570 Krajevni –
97. 854970 JP 854960 KRAMAROVCI–GORICE R3–719 267 Krajevni –
98. 854980 DRŽAVNA MEJA OCINJE–OB MEJI LC 354220 1251 Krajevni –
99. 854990 JP 854980 OCINJE–OB MEJI LC 354220 1674 Krajevni –
100. 854010 OD HIŠ. ŠT. 26 OCINJE–SLATINSKA GRABA LC 354220 208 Krajevni –
101. 855020 JP 854970 OCINJE–PRI POKOPALIŠČU LC 354220 104 Krajevni –
102. 855030 OD HIŠ. ŠT. 20 OCINJE–PRI POKOPALIŠČU JP 854980 129 Krajevni –
103. 855040 LC 354220 SERDICA–KRAMAROVCI–BELI BREG R3–719 2172 Medkrajevni in krajevni –
104. 855050 OD HIŠ. ŠT. 21 NUSKOVSKE RAJSE R3–719 298 Krajevni –
105. 855060 JP 855040 NUSKOVSKE RAJSE LC 354210 813 Krajevni –
106. 855070 OD HIŠ. ŠT. 29 SERDICA ČREŠNJEVA GASA JP 855040 156 Krajevni –
107. 855080 JP 855100 SERDICA ČREŠNJEVA GASA JP 855040 463 Krajevni –
108. 855090 JP 855080 SERDICA ČREŠNJEVA GASA LC 354220 472 Krajevni –
109. 855100 OD HIŠ. ŠT. 28 SERDICA ČREŠNJEVA GASA LC 354220 556 Krajevni –
110. 855110 JP 855060 NUSKOVA PARTIZAN–SERDICA LC 354220 907 Krajevni –
111. 855120 LC 354210 MIMO IGRIŠČA N.K. SERDICA LC 354220 717 Krajevni –
112. 855130 OD HIŠ. ŠT. 35 SERDICA–ČREŠNJEVEC LC 354220 103 Krajevni –
113. 855140 OD HIŠ. ŠT. 20 SERDICA–ČREŠNJEVEC LC 354220 121 Krajevni –
114. 855150 OD HIŠ. ŠT. 80 SERDICA–ČREŠNJEVEC LC 354240 412 Krajevni –
115. 855160 LC 354230 SERDICA–KOZIČEVA GRABA LC 354240 1422 Krajevni –
116. 855170 OD HIŠ. ŠT. 58 SERDICA–KOZIČEVA GRABA JP 855160 366 Krajevni –
117. 855180 JP 855160 SERDICA–BRUNERJEV BREG LC 354230 1196 Krajevni –
118. 855190 OD HIŠ. ŠT. 69 SERDICA–KOZIČEVA GRABA JP 855180 304 Krajevni –
119. 855200 OD HIŠ. ŠT. 70 SERDICA–KOZIČEVA GRABA JP 855180 162 Krajevni –
120. 855210 OD HIŠ. ŠT. 64 SERDICA–KOZIČEVA GRABA R3–720 215 Krajevni –
121. 855220 OD HIŠ. ŠT. 82 NUSKOVSKE RAJSE R2–440 724 Krajevni –
122. 855230 JP 855220 NUSKOVA–SERDICA LC 354180 540 Krajevni –
123. 855240 OD HIŠ. ŠT. 64 NUSKOVSKE RAJSE JP 855220 312 Krajevni –
124. 855250 OD HIŠ. ŠT. 63 NUSKOVA–ZALOŽE LC 197170 312 Krajevni –
125. 855260 OD HIŠ. ŠT. 72 SERDICA–ŽIMANOV VRH JP 698180 175 Krajevni –
126. 855270 JP 698180 SERDICA–ROMI–LJUBLJANA LC 354200 335 Krajevni –
127. 855280 OD HIŠ. ŠT. 113 SERDICA–ROMI–LJUBLJANA LC 354200 182 Krajevni –
128. 855290 OD HIŠ. ŠT. 117 SOTINA–MARIBOR–ROMI LC 354200 367 Krajevni –
129. 855300 OD HIŠ. ŠT. 113 SOTINA–MARIBOR–ROMI LC 354250 138 Krajevni –
130. 855310 LC 354190 SOTINA–BEZEKOVA GRABA LC 354200 332 Krajevni –
131. 855320 OD HIŠ. ŠT. 119 SOTINA–BENKOVE GRABE LC 354190 407 Krajevni –
132. 855330 OD HIŠ. ŠT. 107 SOTINA–BENKOVE GRABE JP 855340 390 Krajevni –
133. 855340 OD HIŠ. ŠT. 120 SERDICA–BENKOVE GRABE LC 354190 635 Krajevni –
134. 855350 JP 855360 SERDICA–BENKOVE GRABE R2–440 633 Krajevni –
135. 855360 LC 354190 SERDICA–BENKOVE GRABE R2–440 445 Krajevni –
136. 855370 OD HIŠ. ŠT. 89 SOTINA–BEZEKOVA GRABA LC 354190 120 Krajevni –
137. 855380 OD HIŠ. ŠT. 8 SOTINA PERŠEV BREG LC 354250 238 Krajevni –
138. 855390 OD HIŠ. ŠT. 20 SOTINA–MARTINOVA GRABA R2–440 664 Krajevni –
139. 855400 OD HIŠ. ŠT. 49 SOTINA–MARTINOVA GRABA LC 354250 80 Krajevni –
140. 855410 DRŽAVNA MEJA SOTINSKI BREG R2–440 1672 Turistični in krajevni –
141. 855420 OD HIŠ. ŠT. 77 SOTINA–LAPOŠEV BREG LC 354250 212 Krajevni –
142. 855430 OD HIŠ. ŠT. 80 SOTINA–LAPOŠEV BREG R2–440 1405 Krajevni –
143. 855440 OD HIŠ. ŠT. 109 SOTINA–LAPOŠEV BREG R2–440 368 Krajevni –
144. 855450 OD HIŠ. ŠT. 79 SOTINA–LAPOŠEV BREG JP 855400 173 Krajevni –
145. 855460 OD HIŠ. ŠT. 116 SOTINA–ČINČOV BREG R2–440 1366 Krajevni –
146. 855470 OD HIŠ. ŠT. 107 SOTINA–ČINČOV BREG JP 855460 141 Krajevni –
147. 855480 OD HIŠ. ŠT. 108 SOTINA–LAPOŠEV BREG JP 855460 150 Krajevni –

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za

kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št.
347–05–144/98–03/Brank z dne 11. 9. 1998.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o razvrstitvi cest in drugih prometnih površin med lokalne ceste v

Občini Murska Sobota z dne 25. 11. 1983, objavljenega v Uradnih objavah, št. 34/83.
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8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 76/98
Rogašovci, dne 25. septembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogašovci

Franc Knaus, ek. l. r.

ŠKOFJA LOKA

188. Odlok o ureditvenem načrtu za ureditveno
območje P 1/7 LTH – OL-Vincarje

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in
71/93) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 27/93, 6/96, 45/94, 57/94 in 14/95) ter
18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št.
37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na 32. seji dne
5. 11. 1998 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu za ureditveno območje

P 1/7 LTH – OL-Vincarje

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Sprejme se ureditveni načrt P1/7 LTH – Ol – Vincarje,

ki ga je izdelal Projektivni atelje – Arhing, d.o.o. pod številko
7/98 v juniju 1998 ter na osnovi javne razgrnitve in javne
razprave dopolnil v novembru 1998.

Ureditveni načrt obsega tekstualni del ter grafične pri-
loge kar je sestavni del tega odloka.

II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA IN FUNKCIJE
OBMOČJA

2. člen
Območje ureditvenega načrta obsega naslednje par-

cele k. o. Škofja Loka:
650, 654/1, 654/4, 655, 658/1, 658/2 in 658/3.
Meja območja poteka po zunanjem robu parcele 658/1

in jugozahodnem robu parcele 655. K temu območju se
priključuje še del na drugi strani ceste na delu parcel 654/4
in 654/1, kot je označeno v grafični prilogi.

3. člen
Ureditveni načrt vključuje funkcije proizvodnih in uprav-

nih prostorov tovarne s pomožnimi objekti in potrebnih ko-
munalnih naprav.

Kapaciteta proizvodnje je omejena na 3500 t aluminije-
vih odlitkov letno.

Skupna površina ureditvenega območja obsega 2.5 ha,
od česar odpade na predviden rezervat za vodnogospodr-
ske ureditve 2.200m2.

III. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
OBMOČJA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGIH POSEGOV

V PROSTOR

4. člen
Pri izgradnji in urejanju se upoštevajo tehnološko po-

gojene rešitve z naslednjim konceptom:
– prometno se kompleks priključuje na preurejeno lo-

kalno cesto od Kapucinskega mostu do naselja Vincarje z
dvema obstoječima vhodoma oziroma uvozoma,

– proizvodni del je razmejen v celoto livarne in celoto
orodjarne s pomožnimi objekti, parkirnimi površinami in skup-
no upravno etažo,

– izgradnja in urejanje upošteva kriterije maksimalne in
s tem dokončne izrabe prostora za predvidene funkcije,
varovanje bivalnega in delovnega okolja, funkcionalne po-
stavitve objektov in naprav v sozvočju z okoljem in enotno
oblikovanje celotnega gradbenega sklopa,

– koncept dokončne izrabe prostora upošteva po pla-
nu predvidene vodnogospodarske rešitve, s katerimi se pred-
videva zmanjšanje zemljišča tovarne na račun razširitve stru-
ge reke. Za ta poseg potrebne prestavitve komunalnih vo-
dov niso obveza investitorja. Celotne vodnogospodarske
ureditve na tem območju vključno s tangiranim odsekom se
bodo reševale z lokacijsko dokumentacijo, ki bo vključevala
tudi potrebne prestavitve komunalnih vodov. Ureditveni na-
črt ne sme posegati z nobenimi posegi na to zavarovano
območje.

Novopredvideni objekti tlorisno tvorijo enovit sklop s
tlorisno površino 12.874 m2, ki se po obliki prilagaja dane-
mu prostoru. Max. dolžina ne sme presegati 203 m, max.
širina pa 101 m.

Fasada in strehe so oblikovani z vencem strehe pod
naklonom 45° v smereh proti reki in dvokapno streho v
enakem naklonu ob cesti v Vincarje. Vrata in okenske odpr-
tine so pokončno oblikovani, ritmično razporejeni na fasa-
dah in obdelani po enotenem oblikovalskem principu z nein-
dustrijskim videzom navzven. Znotraj obodnega venca streh
se ostale strehe oblikujejo v skladu z zahtevano tehnologijo,
vendar nikjer ne smejo presegati višine obodnega venca, ki
sega do max. višine od 8.5 m nad koto okolnega terena pri
najnižjih objektih do 14.5m pri livarni. To ne velja za dvokap-
ne strehe ob cesti, katerih sleme je visoko max 15 m pri
objektu orodjarne in 18 m pri nadgradnji poslovnih prosto-
rov. Osvetlitev mansard se na cestno stran izvede s strešni-
mi frčadami, na notranjo stran pa s strešnimi okni.

Objekti livarne zavzemajo 4725 m2 v pritličju
1900 m2 v nadstropju

Skupaj 6625 m2

Objekti orodjarne zavzemajo 7175 m2 v pritličju
4800 m2 v mansardi

Skupaj 11975 m2

Poslovni del se nahaja deloma v 1. nadstropju – že
obstoječi del in v mansardi nad strojno obdelavo in ročnim
čiščenjem – predvideni del.

obstoječi del 670 m2

novo predvideni del  860 m2

Skupaj 1530 m2

Razen naštetih prostorov v sklopu enovitega objekta so
tu še:



Uradni list Republike Slovenije Št. 4 / 22. 1. 1999 / Stran 311

– nadstrešek s protihrupno ograjo proti naselju Vincar-
je za zunanjo deponijo,

– MRP za plin,
– ultrafiltracijska postaja s prostorom za gasilce,
– vzorčenje tehnološke vode – merilna postaja z use-

dalnim bazenom,
– črpališče za fekalne vode,
– plato s tipskimi zabojniki za oljne, posebne in navad-

ne odpadke ter za žlindro z enovitim nadstreškom,
– podzemna etaža parkirišč na drugi strani ceste v

Vincarje.

IV. PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

5. člen
Promet:
Začasna dostopna cesta poteka čez Kapucinski most

mimo grajskega zidu, zidu nunskega vrta in drevoreda ko-
stanjev in mora biti do realizacije UN prilagojena potrebam
prometa. Povezava s tovarno je preko dveh glavnih vhodov.

Mirujoči promet je urejen izven tovarniške ograje. Po
normativih prometno tehničnega inštituta univerze v Ljubljani
je potrebno 1PM za 3 zaposlene in 20PM za obiskovalce.
Glede na število zaposlenih – 280 – je potrebnih skupaj
114 PM.

Poveča se število parkirnih mest na zemljišču investi-
torja na začetku grajske brežine. Oblika parkirišča nad zem-
ljo se prilagodi plastnicam, pod zemljo pa se uredi še ena
etaža parkirišča v širini 32m. Na ta način se pridobi 111
novih parkirnih mest, kar skupaj z obstoječimi znese 167
parkirnih mest. To je v celoti 54 parkirnih mest več od nujno
potrebnih po normativih. Širitev je dovoljena v bodočnosti še
v nadaljevanju proti JV strani v obstoječ grajski drevored, ko
se uredijo lastniški odnosi.

Po končani gradnji je potrebno brežino nad delom
podzemne etaže od konca nadzemnih garaž proti hribu ure-
diti v travnati izvedbi, tako obnovljen del brežine vizualno ne
bo odstopal od obstoječega.

Kanalizacija:
je zasnovana v ločenem sistemu, in sicer:
a) za čiste meteorne vode iz strešin,
b) za zaoljene meteorne vode s platojev in cest,
c) za tehnološke vode,
d) za fekalne vode.
Vode pod b) se očistijo v centralnem oljnem lovilcu

pred izpustom v Selško Soro. Vode pod c) se očistijo do
predpisane stopnje pred izpustom v kanalizacijo v interni
čistilni napravi. Vode pod c) in d) se nato preko črpališča s
sifonskim prečkanjem Sore priključijo na javno kanalizacijo
in CČN Škofja Loka.

Fekalna kanalizacija za naselje Vincarje se bo priključi-
la na fekalni kanal pod točko d) in se skupaj z ostalimi
fekalnimi vodami preko črpališča s sifonskim prečkanjem
Selške Sore priključi na javno kanalizacijo in CČN Škofja
Loka.

Vodovod:
Zgrajeno je javno vodovodno omrežje (200 iz katerega

se oskrbuje tovarna s sanitarno in tehnološko vodo in na
katero je priključeno hidrantno omrežje.

Predvidena letna poraba bo 30.000 m3

Elektrika:
Objekti se oskrbujejo preko 20 kV visokonapetostnega

kabla, transformacija se vrši v dveh TP za livarno in za
orodjarno. Prva je 2 x 1.000 kVA, druga pa 1 x 1.000 kVA.
Predvidena letna poraba bo znašala 11.000 Mwh.

Javna razsvetljava:
je zgrajena ob cesti v Vincarje.
Telefon:
PTT vod je izveden z zemeljskim kablom do interne

telefonske centrale pri vratarju na jugozahodnem delu ob-
močja in ima 120 priključkov.

Plin:
Za ogrevanje in tehnološke potrebe služi zemeljski plin.

Obrat je priključen na mestno plinsko omrežje. Poraba bo
dosegla predvidoma 1.600.000 Nm3/leto. Na isto plinsko
omrežje se priključi tudi naselje Vincarje.

Odpadki:
se zbirajo ločeno po zvrsteh v posameznih zabojnikih

in odvažajo. Ravnanje s posebnimi odpadki mora biti v skla-
du s predpisi s tega področja.

V. ZELENE POVRŠINE

6. člen
Brežina reke med rezervatom in objekti se zasadi s

posameznimi vrbami žalujkami kjer to prostorske možnosti
dopuščajo.

Pas med reko in objekti v dolžini 650 m je urejen s
konzolno zgrajeno ploščadjo nad reko, ki se proti reki
zaključuje s širokimi koriti za viseče in pokončno rastoče
trajnice.

Ureditveni načrt ohranja vsa obstoječa drevesa, zlasti
zaščitene kostanje ob grajskem zidu.

Ohrani se tudi obstoječa vegetacija ob parkiriščih in
parkovno urejene površine ob severnem vhodu, ki se jim
dodajo še nove v skladu z ureditveno situacijo.

Brežino, kjer so predvidena podzemna parkirišča, je
od nadzemnih dalje potrebno zatraviti in urediti tako, da po
videzu ne bo izstopala iz ostalega dela grajske brežine.

VI. POTREBNI OKOLJEVARSTVENI UKREPI

7. člen
a) Varovanje vode
Obrat ima urejeno kanalizacijo za:
– fekalne vode – priključek na mestno kanalizacijo,
– zaoljene meteorne vode iz platojev in cest – se očisti-

jo predhodno v centralnem oljnem lovilcu pred izpustom v
reko,

– čiste meteorne vode iz streh se vodijo v reko,
– tehnološke vode – se pred izpustom v kanalizacijo

očistijo v zgrajeni interni čistilni napravi. Tu se izvršijo nasled-
nji postopki: iz vode se odstranijo hitro usedljive snovi, olja
in maščobe, egalizacija, koagulacija z Al2 SO3 18 H2O,
regulacija z anionskim polielektrolitom, bistrenje vode in
sedimentacija mulja ter dehidracija mulja,

– za hlajenje vode je zgrajen zaprt sistem s hladilnim
stolpom in ni direktnih iztokov v reko Soro.

b) Varovanje zraka
Glavnina problematike je rešena s priključitvijo obratov

na mestni plin. Na ta energetski vir je prilagojeno ogrevanje,
prključene pa so oziroma bodo tudi talilne peči, ki so bile
največji porabnik energije.

Lokalni izpusti ne vsebujejo škodljivih primesi. Gre za
posamične izpuste pare.

c) Varovanje stanovanjskega naselja pred hrupom
Kompresorska postaja, ki je bila za bližnje stanovalce

precej moteča, se je z novo organizacijo proizvodnje prese-
lila na ustreznejšo lokacijo v notranjosti.
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Odprto deponijo, ki meji na naselje Vincarje je potreb-
no ograditi s treh strani, predvsem proti naselju z protihrup-
no ograjo, ki reši problem vizualne izpostavljenosti odprte
deponije in zmanjšuje vpliv hrupa predvsem z viličarji na
bližnje stanovanjske objekte.

Hrup, ki ga občutijo prebivalci Novega sveta na drugi
strani reke se omili s preselitvijo prometa z viličarji in kamioni
v osrednji del tovarniškega kompleksa na notranjo promet-
no površino, kamor so usmerjene tudi vse vratne odprtine
objektov. Fasade proti reki bodo betonske, kar pomeni
obliko protihrupne zaščite. Odprtine bodo večinoma fiksne
brez možnosti odpiranja proti reki. Tudi streha bo oblikovana
tako, da iz notranjosti preprečuje prehod hrupa proti naselju
Novi svet.

d) Varovanje pred požarom
je urejeno z ustrezno hidrantno mrežo, lokacijo dveh

črpališč protipožarne vode, urgentnimi dostopi za gašenje,
določitvijo cone rušenj z varnostnimi razdaljami do sosednjih
objektov. Podrobneje so ta določila razvidna iz grafične
priloge U5. in iz požarnovarnostnega poročila.

e) Poplavnost
Sore se rešuje s predvidenimi posegi povečanja preto-

ka v skladu s študijo poplavne varnosti, ki je bila izdelana.

VII. ETAPNOST IZVAJANJA

8. člen
Prostorski izvedbeni načrt se izvaja v 3 etapah:
I. etapa
– izgranja upravne etaže,
– zunanja ureditev vhoda – asfaltne in zelene površine.

Okoli odprte deponije se postavi protihrupna ograja.
– ureditev novih parkirišč na grajski brežini.

II. etapa
– izgradnja nove orodjarne in vseh spremljajočih pro-

storov v tem sklopu ter enotna oblikovna sanacija sklopa
objektov livarne.

III. etapa
– rekonstrukcija in oblikovna sanacija orodjarne.

VIII. REŽIM ZAČASNE NAMEMBNOSTI

9. člen
Do predvidene izrabe prostora v namene, ki jih določa

ureditveni načrt, ostaja njegova funkcija enaka dosedanji.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA

10. člen
– Zgraditev objektov v skladu z določili prostorskega

izvedbenega načrta oziroma funkcionalnimi in oblikovalskimi
rešitvami.

– Obvezna ureditev zelenih površin po dokončni iz-
gradnji in ohranitev posebej označenih dreves.

– Med obratovanjem mora investitor v skladu z določili
70., 71. in 72. člena zakona o varstvu okolja izvajati obrato-
valni monitoring. (Uradni list št. 32/93).

– Investitor je dolžan soinvestirati v sanacijo opornega
zidu na odseku svojega zemljišča, kolikor bi bilo to potrebno
v skladu z usmeritvami celostne ureditve bregov reke Sore.

– Investitor je dolžan brezplačno dopustiti priključitev
naselja Vincarje na fekalno kanalizacijo.

– Investitor je dolžan brezplačno dopustiti priključitev
naselja Vincarje na plinovodno omrežje in povezavo visoko-
tlačnega plinovoda z ostalim omrežjem.

– Investitor bo ogreto tehnološko vodo po potrebi od-
stopil lokalni skupnosti v količinah, ki bodo trenutno na
voljo.

– Investitor je dolžan sofinancirati prometno in komu-
nalno infrastrukturo od Kapucinskega mostu do naselja Vin-
carje.

X. TOLERANCE

11. člen
Odstopanja od predvidenih tlorisnih gabaritov pri livarni

in orodjarni so dovoljena le znotraj podanih maksimalnih
gabaritov.

Za prestavitev komunalnih naprav zaradi realizacije pro-
tipoplavnih ukrepov so dovoljene optimalne rešitve glede na
dejanske posege in bodo prikazane v predvideni lokacijski
dokumentaciji.

XI. KONČNE DOLOČBE

12. člen
Ureditveni načrt je na vpogled občanom in pravnim

osebam na oddelku za urejanje prostora Občine Škofja
Loka ter v UNITECH LTH-OL-VINCARJE.

13. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojne inšpekcijske službe.

14. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 352-18/98
Škofja Loka, dne 5. novembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

189. Izid volitev za župana Občine Škofja Loka na
rednih volitvah 6.  decembra 1998

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
objavlja Občinska volilna komisija občine Škofja Loka

I Z I D
volitev za župana Občine Škofja Loka na rednih

volitvah 6.  decembra 1998

1
Za župana Občine Škofja Loka je bil izvoljen Igor

Draksler, roj. 18. 2. 1960, dipl. inž. gradbeništva, Kidriče-
va 76, Škofja Loka.
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2
Izid se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 008-3/98
Škofja Loka, dne 7. decembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Škofja Loka
Majda Urh l. r.

190. Izid volitev članov Občinskega sveta v občini
Škofja Loka na rednih volitvah dne
22. novembra 1998

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
objavlja Občinska volilna komisija občine Škofja Loka

I Z I D
volitev članov Občinskega sveta v občini Škofja
Loka na rednih volitvah dne 22. novembra 1998

1
V Občinski svet občine Škofja Loka so izvoljeni nasled-

nji člani:

I. volilna enota:
1. Jernej Prevc, roj. 1. 8. 1962, Frankovo n. 156,

Škofja Loka – SKD,
2. Ciril Golar, roj. 21. 1. 1946, Godešič 37, Škofja

Loka – SKD,
3. Jožef Valter Galof, roj. 7.  1. 1945, Hosta 12,

Škofja Loka – LDS,
4. Tina Teržan, roj. 4.  2. 1965, Frankovo n. 171,

Škofja Loka – LDS,
5. Frančišek Kušar, roj. 12. 6. 1936, Reteče 25, Škof-

ja Loka – SLS,
6. Pavel Malovrh, roj. 20. 7. 1946, Reteče 122, Škof-

ja Loka – SDS,
7. Anton Peršin, roj. 1. 11. 1954, Frankovo n. 176,

Škofja Loka – SDS,
8. Emilija Osovnikar, roj. 15. 4. 1930, Frankovo n.

87, Škofja Loka – DeSUS,

II. volilna enota:
1. Vincencij Demšar, roj. 21. 1. 1941, Kopališka 22,

Škofja Loka – SKD,
2. Stane Rupnik, roj. 25. 9. 2948, Zminec 74, Škofja

Loka – SKD,
3. Andrej Novak, roj. 25. 12. 1965, Puštal 42, Škofja

Loka – LDS,
4. Vladimir Vastl, roj. 25. 12. 1946, Vincarje 6, Škofja

Loka – LDS,
5. Marta Gartner, roj. 9. 9. 1959, Poljanska c. 59,

Škofja Loka – SLS,
6. Dr. Franc Leben, roj. 4. 7. 1928, Vincarje 4, Škofja

Loka – SDS,

III. volilna enota:
1. Janez Arhar, roj. 18. 6. 1947, Trnje 14, Škofja

Loka – SKD,
2. Valentina Nastran, 6.  2. 1951, Sp. Luša 29, Selca

– SKD,

3. Marko Primožič, 18. 9. 1960, Podlubnik 158, Škof-
ja Loka – LDS,

4. Kristina Sokolov, roj. 29. 5. 1942, Podlubnik 153,
Škofja Loka – LDS,

5. Tadej Eržen, roj. 16. 4. 1972, Podlubnik 220, Škof-
ja Loka – LDS,

6. Mag. Mirjam Jan-Blažič, roj. 29. 7. 1947, Stara
Loka 110, Škofja Loka – ZLSD,

7. Nataša Bokal, roj. 9.  5. 1967, Podlubnik 79,
Škofja Loka – SDS,

8. Borut Bajželj, roj. 31. 7. 1938, Podlubnik 240,
Škofja Loka – SDS,

IV. volilna enota:
1. Martin Krajnik, roj. 27. 1. 1963, Pod Plevno 72,

Škofja Loka – SKD,
2. Janez Jenko, roj. 19. 11. 1948, Virmaše 195, Škof-

ja Loka – SKD,
3. Blaž Kavčič, roj. 3. 10. 1951, Forme 31, Žabnica –

LDS,
4. Mag. Andrej Pipp, roj. 12. 9. 1940, Partizanska c.

37, Škofja Loka – LDS,
5. Mana Veble-Grum, roj. 9.  2. 1941, Partizanska c.

44, Škofja Loka – ZLSD,
6. Lojze Boris Sovinec, roj. 1. 11. 1939, Suška c. 22,

Škofja Loka – SDS.

2
Izid se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 008-3/98
Škofja Loka, dne 7. decembra 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Škofja Loka
Majda Urh l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

191. Poročilo o izidu volitev v Svet krajevnih
skupnosti Šmarje pri Jelšah

Občinska volilna komisija, na podlagi 90. člena, v zvezi
s 114. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 20/98) in zapisnika o delu
Občinske volilne komisije Šmarje pri Jelšah, pri ugotavljanju
izida volitev v Krajevnih skupnostih Šmarje pri Jelšah v 10. in
13. volilni enoti, z dne 11. januarja 1999 izdaja

P O R O Č I L O
izidu volitev v Svet krajevne skupnosti Šmarje pri

Jelšah na volitvah 10. januarja 1999

1. Izid volitev v Svet krajevne skupnosti Šmarje pri
Jelšah v 10. volilni enoti.

I
V volilni enoti se voli en član sveta KS.

II
V 10. volilni enoti je vpisanih 95 volilnih upravičencev.
Na predčasnem glasovanju ni glasoval nihče.
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Na volišču je glasovalo 50 volilnih upravičencev, odda-
nih je bilo 50 glasovnic.

Neveljavnih glasovnic ni bilo.

III
Izid v volilni enoti:
Miran Ogorevc, 24.  7. 1953, Dragomilo 8, 3240

Šmarje pri Jelšah, 24 glasov
(predlagatelj: Ivanka Jecl in skupina volilcev)
Dragotin Pekovšak, 7. 6. 1970, Dol pri Šmarju 14,

3240 Šmarje pri Jelšah, 26 glasov.
(predlagatelj: Franc  Zvonar in skupina volilcev).
Izvoljen je Dragotin Pekovšak,  7. 6. 1970, Dol pri

Šmarju 14, 3240 Šmarje pri Jelšah.

2. Izid volitev v Svet krajevne skupnosti Šmarje pri
Jelšah v 13. volilni enoti.

I
V volilni enoti se voli 1 član sveta KS.

II
V 13. volilni enoti je vpisanih 163 volilnih upravičen-

cev.
Na predčasnem glasovanju je glasovalo pet volilnih

upravičencev, oddanih je bilo 5 glasovnic, neveljavnih gla-
sovnic ni bilo.

Na rednem volišču je glasovalo 63 volilnih upravičen-
cev, oddanih je bilo 63 glasovnic.

Neveljavnih glasovnic ni bilo.

III
Izid v volilni enoti:
Anton Gaberšek, 11. 12. 1942, Koretno 7, 3240

Šmarje pri Jelšah, 23 glasov
(predlagatelj: Anton Vindiš in skupina volilcev)
Ivan Tacer, 14. 8. 1961, Koretno 5, 3240 Šmarje pri

Jelšah, 29 glasov
(predlagatelj: Jerica Smole)
Jerica Smole, 7. 3. 1959, Koretno 6, 3240 Šmarje pri

Jelšah, 16 glasov.
(predlagatelj: Hedvika Premužak Toškan in skupina vo-

lilcev).
Izvoljen je Ivan Tacer, 14. 8. 1961, Koretno 5, 3240

Šmarje pri Jelšah.

Št. 608-3/98
Šmarje pri Jelšah, dne 11. januarja 1999.

Predsednica OVK
Šmarje pri Jelšah

Suzana Judež, dipl. jur. l. r.

VRHNIKA

192. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in
padavinskih voda na področju Občine Vrhnika

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93), 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, 32/93), zakona o prekrških (Uradni
list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list

RS, št. 10/91 in 13/93), uredb, ki govore o emisiji snovi in
odpadnih voda in so objavljene v Uradnem listu RS, št.
35/96 in statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95)
je Občinski svet občine Vrhnika na 33. seji dne 3. 12. 1998
sprejel

O D L O K
o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih

voda na področju Občine Vrhnika

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določajo pogoji za upravljanje kana-

lizacijskih objektov in naprav za odvajanje tehnoloških, pa-
davinskih in komunalnih odpadnih voda (v nadaljevanju: od-
padnih voda) v javno kanalizacijsko omrežje (v nadaljevanju:
javna kanalizacija) ter pravice in dolžnosti upravljalcev in
uporabnikov teh objektov in naprav na področju Občine
Vrhnika.

2. člen
Občina Vrhnika je na podlagi 76. člena zakona o go-

spodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) lastni-
ca kanalizacijskega omrežja. V skladu z določili posebne
pogodbe občina pooblasti upravljalca za gospodarjenje z
objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju odpad-
ne vode.

3. člen
Upravljalec objektov in naprav za odvajanje in čiščenje

odpadnih voda je Komunalno podjetje Vrhnika, d.d.

4. člen
Uporabnik javne kanalizacije je vsaka pravna ali fizična

oseba, ki je lastnik objekta ali zemljišča, kjer nastaja odpad-
na voda, ki odteka v javno kanalizacijo.

5. člen
Javna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje s pripada-

jočimi objekti in napravami, ki služijo odvajanju in čiščenju
odpadne vode in je v upravljanju upravljalca.

6. člen
Javna kanalizacija mora biti vodotesna. V javno kanali-

zacijo ni dovoljeno odvajati drenažnih vod, podtalnice in vod
odprtih vodotokov ter meteornih vod, kjer jih je možno spe-
ljati v ponikalnico ali v vodotok.

7. člen
Javna kanalizacija se glede na odgovornost vzdrževa-

nja deli na omrežje in naprave upravljalca ter na omrežje in
naprave uporabnika. Omrežje in naprave upravljalca so nje-
govo osnovno sredstvo.

8. člen
Odvajanje odpadnih in padavinskih voda je razdeljeno na:
1. odvajanje prek javne kanalizacije,
2. odvajanje prek objektov in naprav kanalizacije, ki

niso vključeni v javno kanalizacijo.



Uradni list Republike Slovenije Št. 4 / 22. 1. 1999 / Stran 315

Odvajanje odpadnih in padavinskih voda je lahko izve-
deno v mešanem ali ločenem sistemu.

II. NAPRAVE UPORABNIKOV IN UPRAVLJALCEV

9. člen
Naprave, za katere je odgovoren uporabnik, so hišna

kanalizacija in hišni kanalski priključki. Hišna kanalizacija
obsega: kanale, jaške in navpične vode za odvod odpadnih
voda v hiši ter lokalne čistilne naprave v industriji, obrti in
kmetijstvu, vse do zbirnega kanalskega jaška (v nadaljeva-
nju: interna kanalizacija).

Interna kanalizacija je kanalizacija v zgradbi in zemlji-
šču uporabnika do priključka na javno kanalizacijo.

Objekte, naštete v tem členu vzdržuje uporabnik na
svoje stroške.

10. člen
Kanalizacijski priključek poteka od mesta priključitve

na javno kanalizacijo do prvega revizijskega jaška, ki je
postavljen neposredno za parcelno mejo objekta uporabni-
ka in mora biti vedno dostopen upravljalcu zaradi kontrole
kvalitete odpadne vode.

11. člen
Objekti in naprave, za katere je odgovoren upravljalec

so:
1. Primarne naprave in objekti:
– kanalski vodi za odvajanje odpadne in padavinske

vode,
– črpališča za prečrpavanje odpadne vode za več so-

sesk ali manjših naselij,
– naprave za čiščenje odpadne vode za več sosesk ali

manjših naselij,
– objekti in naprave za razdelitev odpadne vode za več

sosesk ali manjših naselij,
– centralne čistilne naprave.
2. Sekundarne naprave in objekti:
– kanalski vodi mešanega ali ločenega kanalskega si-

stema, ki služijo za neposredno priključevanje porabnikov,
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske

vode na omrežju sekundarnega sistema,
– naprave za čiščenje odpadne vode,
– objekti za razdelitev prečiščene ali neprečiščene od-

padne in padavinske vode, ki služijo soseski, delu soseske
ali manjšemu naselju.

Objekti in naprave javne kanalizacije so vpisani kot
osnovna sredstva upravljalca.

III. PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO

12. člen
V naselju, kjer obstaja javna kanalizacija se morajo

nanjo priključiti vsi povzročitelji odpadnih voda. Povzročitelji
se morajo priključiti na kanalizacijo v roku šestih mesecev
po uveljavitvi tega odloka oziroma v tem času na sedež
upravljalca vložiti vlogo za priklop.

13. člen
Uporabnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo

opuščene greznice sprazniti, očistiti, dezinficirati in zasuti,
upravljalcu pa omogočiti nadzor.

14. člen
Kjer se gradi javna kanalizacija se morajo vsi povzroči-

telji odpadnih voda v okolici priključiti na novozgrajeni krak
omrežja v roku šestih mesecev oziroma vložiti vlogo za pri-
klop.

15. člen
Kjer ni mogoče objektov priključiti na javno kanalizacijo

ali pa ta ni zgrajena, predpiše pogoje za odvodnjavanje in
čiščenje odpadnih in padavinskih voda pristojna inšpekcij-
ska služba.

16. člen
Uporabnik mora pridobiti soglasje upravljalca za vse

gradnje, rekonstrukcije in adaptacije objektov, ki vplivajo na
povečanje odpadnih voda. Prav tako mora pridobiti soglasje
tudi uporabnik, ki priključuje obstoječ objekt na javno kanali-
zacijo.

17. člen
Upravljalec je dolžan izdati soglasje za priključek, če

uporabnik ob vlogi predloži ustrezno dokumentacijo in če to
dopušča višinska razlika, prepustnost omrežja in drugi teh-
nični pogoji.

Ko priključitev ni možna, mora upravljalec o tem obve-
stiti uporabnika.

18. člen
Upravljalec izda soglasje k:
– prostorskim izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– vlogi za začasen priključek,
– vlogi za priključitev.
Upravljalec sodeluje pri tehničnih pregledih objektov.

19.  člen
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vse-

bovati:
– minimalni odmik novogradnje od kanalizacijskega

omrežja,
– traso, globino in profile priključne cevi,
– lokacijo, obliko in velikost zbirnega kanalskega jaška

pred priključkom oziroma na priključku hišne in skupinske
kanalizacije na javno kanalizacijo,

– pogoje za križanje podzemnih vodov s kanalizacij-
skim omrežjem,

– pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer je
predvidena trasa kanalizacijskega priključka,

– posebne pogoje.

20. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz

prejšnjega člena ali pred priključitvijo objekta naslednjo do-
kumentacijo:

a) za soglasja k lokacijski dokumentaciji:
– lokacijsko dokumentacijo,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s

predvideno potrošnjo vode;
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b) za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja:

– pravnomočno lokacijsko dovoljenje,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu: 1:1000 ali

1:500,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s pro-

jektom za priključitev na javni vodovod,
– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih

bo potekal priključek, oziroma sodna odločitev, ki nadome-
sti soglasje.

c) soglasje za priključitev, če ni bilo že izdano v postop-
ku za pridobitev gradbenega dovoljenja:

– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o
legalnosti gradnje (zemljiškoknjižni izpisek z navedbo, da je
bil objekt zgrajen pred letom 1967),

– katastrski načrt (mapna kopija),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500,
– načrt strojne (kanalizacijske) napeljave,
– soglasje za prekop cestišča,
– soglasja lastnikov oziroma uporabnikov parcel, pre-

ko katerih bo potekal priključek oziroma sodno odločitev, ki
nadomesti soglasje;

d) soglasje za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali

1:500
– odločbo upravnega organa o začasnem objektu,
– opis predvidene porabe vode.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se upo-

rablja c) točka tega člena, pravnomočno gradbeno dovolje-
nje pa se predloži, če je bilo izdano.

21. člen
Upravljalec je dolžan dovoliti priključitev na javno kana-

lizacijo, če je uporabnik izpolnil v soglasju dane pogoje in
poravnal vse obveznosti ter predložil vso dokumentacijo.

Priključitev na javno kanalizacijo sme izvesti upravljalec
oziroma izvajalec pod strokovnim nadzorom, ki ga zagotovi
upravljalec.

Upravljalec po priključitvi vpiše uporabnika v evidenco
uporabnikov in mu izda potrdilo o priključitvi.

22. člen
Vsa vzdrževalna dela na javni kanalizaciji izvaja upravlja-

lec.
S hišno kanalizacijo in hišnim kanalskim priključkom

gospodari uporabnik. Ta je dolžan skrbeti, da je hišni priklju-
ček vedno v brezhibnem stanju. Okvare mora takoj prijaviti
upravljalcu kanalizacije.

23. člen
Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je mogoča le v

primeru rušenja priključenega objekta. Priključek objekta
odjavi uporabnik objekta ali izvajalec, ki bo objekt rušil,
najkasneje 14 dni pred ukinitvijo priključka. Upravljalec po
odjavi izbriše uporabnika iz evidence uporabnikov.

IV. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE
KANALIZACIJE V UPRAVLJANJE

24. člen
Investitor javne kanalizacije mora po končani gradnji

prenesti objekte in naprave v upravljanje in gospodarjenje
upravljalcu.

25. člen
Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije v

upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– kanalizacijska mreža in naprave javne kanalizacije, ki

se predajajo morajo imeti vso potrebno dokumentacijo (upo-
rabno dovoljenje, zaključno situacijo, izvršilni načrt),

– izračunani morajo biti stroški obratovanja kanalizaci-
je, ki se predaja in stroški v zvezi s prevzemom,

– izračunana in sprejeta mora biti cena odvajanja od-
padne in padavinske vode, ki upravljalcu omogoča nemote-
no upravljanje obstoječih in prevzetih objektov in naprav
javne kanalizacije,

– postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano
z zapisniki o primopredaji.

V. MONITORING

26. člen
Upravljalec v soglasju za kanalski priključek, na podlagi

uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96), določi
uporabniku obveznost opravljati periodične meritve količin
in kvalitete odpadne vode.

Naprave, s katerimi uporabnik izvaja meritve, vzdržuje
na lastne stroške.

27. člen
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih vodnih virov

ali vodovodov plačajo stroške odvedene vode v količini kot
jo načrpajo. Količina porabljene vode se meri z internim
vodomerom. Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami
izkoriščajo vodne vire in nimajo vgrajenih vodomerov, jih
morajo vgraditi v roku šestih mesecev od uveljavitve tega
odloka. Vsi uporabniki z lastnimi viri vode sklenejo pogodbo
z upravljalcem javne kanalizacije o odvajanju vode in načinu
meritve odvajanih količin vode.

28. člen
Če upravljalec ali porabnik ugotovita, da je obračunski

vodomer v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe ali
če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega
vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba
v zadnjem, na osnovi odčitkov obračunanem obdobju.

Če še ni bilo nobenega obračuna in vgradnja vodome-
ra ni mogoča, določita v pogodbi pavšalno porabo na podla-
gi standardov porabe.

29. člen
Meritve določene v soglasju izvaja uporabnik sam ali za

to pooblaščen izvajalec.
Upravljalec predpiše način vzorčenja, pogostost meri-

tev in analizne parametre.
Meritve, ki so osnova za izračun kanalščine, izvaja

upravljalec.

30. člen
Upravljalec lahko zmanjša pogostost in obseg meritev,

ki so določeni v soglasju.
Če uporabnik dokaže, da so lastnosti odpadne vode na

priključku na javno kanalizacijo ustrezne, vendar ne na manj
kot vsakih šest mesecev.
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O rezultatih meritev je uporabnik dolžan obveščati
upravljalca v skladu z določili v soglasju, oziroma najmanj
enkrat na leto, najkasneje do 31. 1. tekočega leta za prete-
klo leto.

31. člen
Upravljalec določi način merjenja količin, stopnjo one-

snaženosti in pogostost meritev odpadnih voda. Uporabnik
mora upravljalcu predložiti v potrditev projekt za izvedbo
merilnega mesta.

32. člen
Uporabnik mora v roku osmih dni po izgradnji merilne-

ga mesta pisno zaprositi upravljalca za nadzorni pregled
merilnega mesta.

Merilno mesto mora biti v vsakem času dostopno uprav-
ljalcu. Uporabnik mora upravljalcu dovoliti dostop do meril-
nega mesta in mu omogočiti odvzem vzorcev odpadne vode
in pregled delovanja merilnih naprav.

33. člen
Kadar upravljalec presodi, da uporabnik iz tehničnih

razlogov ne more zgraditi merilnega mesta ali bi bila gradnja
tega mesta nesorazmerno draga, lahko upravljalec predvidi
druge načine za določitev količin in kvalitete odpadnih voda.

34. člen
Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljalca o nevar-

nih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehnološke opre-
me, malomarnosti ali višje sile, odtekle v javno kanalizacijo.

35. člen
Vse stroške za meritve plača uporabnik.

VI. TEHNOLOŠKA ODPADNA VODA

36. člen
V javno kanalizacijo se smejo spuščati samo tiste od-

padne vode, ki so določene v soglasju za kanalski priklju-
ček.

Količina in lastnost tehnološke vode mora biti v skladu
z določili uredb, ki govore o emisiji snovi in odpadnih voda
(Uradni list RS, št. 35/96), če za določeno škodljivo snov ali
vrsto odpadnih voda, pristojni minister ni sprejel standarda,
se uporabljajo standardi ali smernice, ki veljajo za Evropsko
unijo.

Uporabnik, ki odvaja tehnološko odpadno vodo, ki ni
primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, mora pred pri-
ključitvijo na javno kanalizacijo to vodo očistiti.

37. člen
Kadar se koncentracija škodljivih snovi v odpadni vodi

zaradi zmanjšanja porabe vode povečajo nad dovoljeno vred-
nost, dnevna količina škodljivih snovi pa ostaja enaka oziro-
ma se ne zmanjša bistveno, lahko upravljalec na podlagi
strokovnega mnenja upravnemu organu, ki je izdal uporab-
no dovoljenje, predlaga spremembo le-tega.

38. člen
Če so potrebni dodatki k postopku čiščenja, mora

uporabnik predložiti upravljalcu tudi tehnološki projekt sa-

nacije, izdelan v skladu s 66. členom zakona o varstvu
okolja in ponovno zaprositi za izdajo soglasja za kanalski
priključek.

VII. OBVEZNOSTI UPRAVLJALCEV, UPORABNIKOV
IN IZVAJALCEV

39. člen
Upravljalec ima pri odvajanju odpadne in padavinske

vode naslednje obveznosti:
– skrbi za običajno vzdrževanje in obratovanje objektov

in naprav javne kanalizacije in čistilnih naprav, ki so v njego-
vem upravljanju,

– kontrolira pri uporabnikih sestav odpadne vode,
– skrbi za meritve in obračun odvedene vode oziroma

vode, ki jo uporabniki sami načrpajo,
– nadzira gradnjo objektov in naprav javne kanalizacije

ter kanalizacijskih priključkov,
– pregleduje objekte in naprave javne kanalizacije ter

kanalizacijskih priključkov,
– skrbi za odstranjevanje odpadnih voda in usedlin iz

greznic in ostalih naprav.

40. člen
Izvajalci del morajo pri opravljanju vzdrževalnih in re-

konstrukcijskih del na ulicah, cestah in trgih vzpostaviti ka-
nalsko omrežje in naprave v prvotno stanje.

Upravljalci drugih objektov (PTT, elektrika...) morajo pri
opravljanju del na svojih objektih in napravah dobiti od uprav-
ljalca kanalizacije soglasje za delo in pri delu paziti, da ne
poškodujejo kanalizacijskih naprav oziroma s svojim delom
kako drugače ne ustvarjajo pogojev za kasnejše okvare.

41. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti.
– zgraditi objekt in naprave interne kanalizacije, sklad-

no s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem uprav-
ljalca,

– omogočijo upravljalcu pregled interne kanalizacije in
sestavo odpadne vode v vsakem času, tudi izven obratoval-
nega časa,

– redno vzdrževati interno kanalizacijo, z vsemi objekti
in napravami, naprave in voditi dnevnik obratovanja posa-
mezne čistilne naprave,

– redno kontrolirati sestavo odpadne tehnološke vode
in rezultate na zahtevo posredujejo upravljalcu,

– pravočasno opozarjati na ugotovljene pomanjkljivosti
na javni kanalizaciji,

– obveščati upravljalca o vseh spremembah pogojev
za priključitev,

– redno plačevati odvajanje odpadnih voda na podlagi
izdanih računov,

– odvajati odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih
koncentracij, določenih v uredbah o emisiji snovi pri odvaja-
nju odpadnih voda za razna gospodarska področja (Uradni
list RS, št. 35/96) (v nadaljevanju: uredba vlade),

– dolžni so prijaviti upravljalcu vsako spremembo koli-
čine in kvalitete odpadne in padavinske vode,

– dolžni so spremeniti priključek v primeru spremembe
pogojev odvajanja odpadne in padavinske vode,
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– pri odvajanju odpadno tehnološke vode v javno kana-
lizacijo morajo najmanj štirikrat letno oziroma pri vseh spre-
membah proizvodnje, ki bi imele za posledico spremembo
sestave odpadne vode, predložiti upravljalcu analizo odpad-
ne vode, izdelano v skladu z uredbami Vlade RS.

– odpadno vodo, ki ni primerna za spuščanje v javno
kanalizacijo, ne smejo pred spuščanjem v javno kanalizacijo
redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno) da
bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti.

– če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih
učinkov, morajo upravljalca pisno obvestiti o spremembah
načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi dodatnih
tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahte-
vanih učinkov predčiščenja,

– pridobiti morajo upravljalčevo soglasje pri priključitvi
na javno kanalizacijo,

– ne smejo prekiniti odvoda odpadne vode drugemu
uporabniki ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti,

– ne smejo v javno kanalizacijo odvajati ali izliti odpad-
no vodo, ki vsebuje snovi v takšni koncentraciji, ki bi lahko:

– povzročila požar ali nevarnost eksplozije,
– povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala

kanal, naprave, opremo in ogrožala zdravje zaposlenega
osebja,

– povzročala ovire v kanalih ali kako drugače motila
delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi,

– stalno ali občasno povzročala hidravlične preobre-
menitve in tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanali-
zacije,

– povzročala ogrevanje odpadne vode preko predpisa-
ne temperature,

– povzročala, da bi v kanalih nastajal vodikov sulfid,
– zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi,
– povzročala, da nastaja neprijeten vonj,
– povzročala onesnaženje z radioaktivnimi snovmi.
Kolikor investitor gradi objekt na stavbnem zemljišču,

ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in izgradnja te ni predvi-
dena z letnim planom ali če gradi objekt izven ureditvenega
območja naselja, nosi vse stroške za izpolnitev pogojev iz
14. člena tega odloka.

VIII. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNE VODE

42. člen
Upravljalec lahko na stroške uporabnika brez objave

prekine odvajanje odpadne vode v naslednjih primerih:
– če z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za

vodni vir ali javni vodovod,
– če odpadna voda ogroža zdravje občanov in varno

obratovanje javne kanalizacije
– če odpadna voda prekorači dovoljeno količino ma-

ščob, kislin, trdih predmetov, radioaktivnih strupenih, gorlji-
vih, eksplozivnih, korozivnih in drugih škodljivih snovi, ki
lahko same ali skupaj z drugimi ogrožajo nemoteno delova-
nje omrežja in naprav,

– če niso izpolnjeni pogoji soglasja za priključitev ali pa
je priključitev v nasprotju z njimi,

– če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti iz tega odloka,
– če uporabnik ne poravnava računov za kanalščino.

Odvajanje odpadne in padavinske vode se prekine za
čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora
plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve.

43. člen
Uporabnik je dolžan povrniti škodo na objektih in na-

pravah javne kanalizacije, ki jo je povzročila njegova odpad-
na voda s tem, ko je zaradi njegovega ravnanja prišla v
omrežje.

44. člen
Upravljalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne

vode za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na objektih in
napravah javne kanalizacije, vendar mora v času trajanja
prekinitve pravočasno obvestiti uporabnike neposredno ali
preko sredstev javnega obveščanja.

V primeru intervencije na objektih in napravah lahko
upravljalec prekine odvajanje odpadne vode, vendar mora o
tem takoj obvestiti uporabnike.

IX. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH
IN PADAVINSKIH VODA V PRIMERU VIŠJE SILE

45. člen
V primeru višje sile kot so potres, požar, izpad električ-

ne energije, velike okvare, poplave povezane z nalivi, vdori
in izlitji škodljivih snovi v kanalizacijo, ima upravljalec pravico
brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadnih voda, ven-
dar mora o tem obvestiti uporabnike in postopati skladno s
sprejetimi načrti ukrepov za take primere.

X. NADZOR

46. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja

pristojna medobčinska inšpekcija in pristojni organi lokalne
skupnosti (komunalni nadzornik), vsak v okviru svojega de-
lovnega področja in zakonskih pooblastil.

Organi iz prejšnjega odstavka lahko pri opravljanju nad-
zora izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih
namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

Upravljalec in uporabniki so dolžni v skladu s tem odlo-
kom kršitelje prijaviti pristojni inšpekciji ali službi komunalne-
ga nadzorstva v Občini Vrhnika.

XII. KAZENSKE DOLOČBE

47. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 SIT se

kaznuje upravljalec javnega kanalizacijskega omrežja:
– če prekine odvod odpadnih vod brez predhodnega

obvestila uporabnikom (44. člen) in je zato povzročena
škoda,

– če ne izda soglasja, kot to določa 17. člen,
– če ne dopusti priključitve, kot to določa 20. člen,
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 45. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 5.000 do 15.000 SIT se kaznuje

za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna
oseba upravljalca. Kadar je upravljalec podjetje, ki mu je
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koncesija podeljena na podlagi pogodbe je odgovorna ose-
ba določena s pogodbo.

Kadar je upravljalec krajevna skupnost je odgovorna
oseba predsednik KS.

48. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznu-

je za prekršek fizična oseba, če:
– se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije (12.

in 14. člen),
– ne izprazni opuščene greznice (13. člen),
– se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja uprav-

ljalca (16. člen),
– ne izpolnjuje pogojev iz 34. in 41. člena,
– prekine odvajanje odpadne vode drugemu uporabni-

ku oziroma z nestrokovnim delom onesnaži vodo v omrežju
(43. člen).

49. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 SIT se

kaznuje uporabnik – pravna oseba, ki pri odvajanju tehno-
loških odpadnih voda

– ne ravnajo v skladu s 34., 35. in 38. členom.
Z denarno kaznijo od 5.000 do 15.000 SIT se kaznuje

za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena.

50. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 SIT se

kaznuje pravna oseba, ki:
– ne poskrbi, da pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest

ali ulic in trgov ostanejo objekti in naprave javne kanalizacije
v prvotnem stanju (40. člen prvega odstavka),

– pri opravljanju del na svojih objektih ne zagotovijo, da
ostanejo objekti in naprave javne kanalizacije v prvotnem
stanju (40. člen drugega odstavka),

– ne opravljajo meritev, predpisanih v soglasju (26.
člen).

Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 SIT se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

51. člen
Porabniki, ki niso vpisani v kataster porabnikov, se

morajo prijaviti upravljalcu v roku šestih mesecev od uveljavi-
tve tega odloka.

52. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe in služba komunalnega nadzora. Poob-
laščeni delavci upravljalca opravljajo strokovni nadzor.

53. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda v Občini
Vrhnika (Uradni list SRS, št. 2/84)

54. člen
Zadnji odstavek 46. člena velja dokler lastništvo kanali-

zacijske infrastrukture ne bo urejeno skladno s 76. členom
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93), ki v povezavi z 68. in 72. členom istega zakona
med drugim določa, da je kanalizacijska infrastruktura v
občini, last občine.

55. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 11/3-033/98
Vrhnika, dne 3. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.

ŽIRI

193. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgororočnega in srednjeročnega
plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–
2000 za območje Občine Žiri

Na podlagi 30., 40. in 43. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list
RS, št. 71/93), 2. in 6. člena zakona o planiranju in ureja-
nju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), na podlagi 2. in 5. člena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 29/95), na podlagi uredbe o prostorsko ureditvenih
pogojih za sanacijo degradiranega prostora Občine Žiri
(Uradni list RS, št. 61/94) in na podlagi 9. in 15. člena
statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/95) na
32. redni seji dne 30. 10. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgororočnega in srednjeročnega
plana Občine Škofja Loka za obdobje
1986–2000 za območje Občine Žiri

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostor-

skih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik Go-
renjske, št. 14/86, 11/87, 3/89), dopolnjen (Uradni list
RS, št. 47/93) in v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan –
in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana
Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta
1990, dopolnjen (Uradni list RS, št. 47/93) in (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 14/86, 11/87, 3/89) v nadaljnjem
besedilu: srednjeročni plan.
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Spremembe in dopolnitve izhajajo iz razdelitve bivše
Občine Škofja Loka na Občino Žiri in ostale, iz sprememb
strategije razvoja nove Občine Žiri, iz potrebe po preverbi
dosedanjih temeljev razvoja in zaradi pobud prebivalcev po
novih površinah namenjenih za gradnjo in koriščenje narav-
nih dobrin.

2. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Škof-

ja Loka za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Obči-
ne Škofja Loka za obdobje 1986–1990 se preimenujejo v
prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega pla-
na Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje
Občine Žiri.

3. člen
Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega

plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za ob-
močje Občine Žiri sestavljajo pisni del in kartografski del v
merilih 1:5 000 in 1:25 000.

Kartografski del odloka je na vpogled na sedežu Obči-
ne Žiri, Trg svobode 2, Žiri in na Upravni enoti Škofja Loka,
Poljanska cesta 2, Škofja Loka.

4. člen
Dolgoročni plan za območje Občine Žiri se spremeni in

dopolni tako, da se glasi:

1. Usmeritve, zasnova in strategija razvoja v prostoru
1.1. Usmeritve razvoja v prostoru
1.1.1. Usmeritve razvoja poselitve in organizacije de-

javnosti v prostoru
Osnovni pogoj za skladnejši socio-gospodarski razvoj v

prostoru je izoblikovati in izvajati strategijo razvoja poselitve,
ki bo omogočala na eni strani učinkovito in ekonomsko
opravičeno omrežje naselij, humanejše pogoje življenja v
mestnih naseljih in na podeželju, nemoten razvoj in smotrno
organizacijo vseh dejavnosti v prostoru, na drugi strani pa
racionalno rabo neobnovljivih naravnih virov, izboljšanje in
varovanje okolja, ter naravnih in ustvarjenih vrednot.

Prostorsko načrtovanje s ciljem zagotavljanja varčne in
preudarne rabe ter zdravega usklajenega razvoja celostnega
prostora. Pri tem se posebej upošteva nevarnost naravnih
katastrof, preprečuje preveliko ali premajhno rabo ter ohra-
nja oziroma obnavlja naravne življenjske prostore.

Zato sta potrebni celovita spoznava in ocena potreb po
rabi, daljnovidno integralno načrtovanje in določitev iz tega
izhajajočih ukrepov.

Za zagotovitev skladnega dolgoročnega razvoja poseli-
tve in celovitega razvoja v prostoru moramo upoštevati pred-
vsem naslednje usmeritve:

– naselje Žiri je potrebno razvijati kot izrazito centralno
naselje mestnega tipa, kot središče občinskega pomena,
glavni oskrbno storitveni in zaposlitveni center v občini,

– gospodarski razvoj in raba prostora sta tesno pove-
zana z usmerjanjem poselitve, gradnjo infrastrukture, razvo-
ja družbenih dejavnosti in medobčinskim povezovanjem raz-
voja. Stanovanjska graditev bo skladna z razvojem delovnih
mest in naložbam v gospodarsko in družbeno infrastrukturo.
Trend stihijskega naseljevanja bomo ustavili z doslednim
izvajanjem urbanistične, zemljiške in komunalne politike,

– boljšo oskrbo z vseh območij je pri sedanji razpršeni
poselitvi mogoče zagotoviti z nadaljnjo krepitvijo izbranih
lokalnih centrov, ki morajo biti predvsem dobro dostopni
gravitacijskemu zaledju in nuditi ustrezno dnevno oskrbo
temu zaledju; odpiranje novih delovnih mest v teh centrih

pogojuje tudi delno priseljevanje prebivalcev, kar dodatno
krepi razvoj naselja in ustvarja pogoje za večjo koncentracijo
oskrbnih dejavnosti,

– učinkovito komunalno in stanovanjsko gospodarstvo
bo mogoče zagotoviti z večjo koncentracijo dejavnosti in z
organiziranim urejanjem tistih naselij ali njihovih delov, ki so
vsaj delno komunalno že opremljena, ali pa imajo vsestran-
ske dolgoročne razvojne možnosti, tako da je upravičeno
usmerjati v njihovo urejanje tudi večje začetne investicije,

– zahtevna priprava stavbnih zemljišč, visoka cena ko-
munalne in energetske oskrbe, sedanja in bodoča delovna
mesta ter prometne povezave pogojujejo koncentracijo in
širitev poselitve v osrednjem urbaniziranem območju Obči-
ne Žiri.

Intenzivnejši razvoj v občini je mogoč le pod pogojem,
da se na podlagi vsestransko preverjenih prostorskih mož-
nosti in omejitev pravočasno izdela vsa potrebna dokumen-
tacija, da se zagotovi komunalna in prometna infrastruktura
ter da graditelji upoštevajo veljavno dokumentacijo.

Strateško je potrebno vzpostaviti izrazit upravni, kultur-
ni, gospodarski in potrošniški center Občine Žiri.

Smiselno je usmerjati tudi nekoliko hitrejši razvoj osta-
lih naselij, vendar v mejah prostorskih možnosti, ki so v
večini naselij omejene. V največji možni meri je potrebno
preprečevati neorganizirano rast naselij.

Zagotovitev poseljenosti v hribovitih območjih bomo
dosegli le z zavestnimi ukrepi kot so dobra prometna pove-
zanost, možnosti zaposlitve za kmete – delavce v bližini
doma, zagotovitev osnovnega komunalnega standarda in
osnovne oskrbe, stimuliranje in usmerjanje razvoja primar-
nih dejavnosti, možnosti načrtovane novogradnje stanovanj-
skih in gospodarskih objektov.

Varovanje vodnih virov, kot prednostna naloga sklad-
nega dolgoročnega razvoja, zahteva dosledno upoštevanje
režimov varstvenih območij vodnih virov in stalno spremlja-
nje možnih vplivov iz širšega območja.

Sistematično urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih
voda ter preprečevanje onesnaženja vodnih virov z drugimi
posegi v prostor, je prvi temeljni pogoj in naloga za ustvarjanje
zdravih bivalnih pogojev v občini, drugi pa je skrb za čistost
okolja in sistematično reševanje problema odpadkov.

S primerno razmestitvijo in izvorom proizvodnih ter dru-
gih dejavnosti v prostoru bomo varovali okolje in postopoma
izboljšali negativne vplive dosedanjega razvoja; onesnaže-
nje vode, zraka, tal, hrup, neprimerna preobrazba kmetijskih
in gozdnih površin, degradirana območja in neustrezna ur-
banizacija.

Naravno in kulturno dediščino bomo ohranili le s pravo-
časnim vrednotenjem te dediščine in uskladitvijo z razvojem
drugih dejavnosti, predvsem pa z zagotovitvijo programa
vključevanja naravne in kulturne dediščine v družbeno in
gospodarsko življenje.

Pri usmerjanju poselitve je pomembna racionalna izra-
ba površin znotraj ureditvenih območij naselij, ter že zgraje-
ne infrastrukture. Z gradnjo v prostoru je potrebno ohranjati
tipiko krajine in varovati vedute na pomembna območja na-
ravne in kulturne dediščine.

Občina bo dajala prednost prenovi obstoječega stavb-
nega fonda pred posegi na nove površine.

1.1.2. Usmeritve za varstvo naravne in kulturne dedi-
ščine

Varstvo narave
S ciljem varovanja in negovanja, po potrebi pa tudi

obnavljanja narave in krajine, ki naj trajno zagotavlja sposob-
nost delovanja ekosistemov, ohranja živalstvo in rastlinstvo
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vključno z njunim življenjskim okoljem, sposobnost obnav-
ljanja in trajnega ustvarjanja naravnih dobrin ter različnost,
svojevrstnost in lepoto narave in krajine v njuni celoti.

Na podlagi doslej evidentirane naravne in kulturne de-
diščine ter nadaljnjih raziskav, odkritij in dognanj bomo pri-
pravili strokovne podlage za pripravo odlokov o razglasitvi
naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov ter ustrezne
režime za varovanje in razvoj ostale dediščine. Lokacije
najpomembnejše naravne in kulturne dediščine bomo opre-
mili tako, da bo dostopna in predstavljena širši javnosti. O
najpomembnejši dediščini bomo pripravili tiskano gradivo.

Na območju Občine Žiri so opredeljeni naslednji ob-
jekti naravne dediščine:

– Podklanec – živosrebrni izvir
– Melcova grapa
– ter nekatera ostala z odloki zavarovana območja in

lokalitete, ki so navedene v posebnem seznamu.
Med pomembnejšo evidentirano dediščino spadajo še:
Urbanistična dediščina varovana z II. varstvenim reži-

mom: Dobračeva.
Urbanistična dediščina varovana s III. varstvenim reži-

mom:
Selo, Ledinica, Stara vas, Breznica pri Žireh, Žiri, Go-

ropeke, Opale, Ravne pri Žireh in naselja prevladujočih
samotnih kmetij; Žirovski vrh.

Etnološki spomeniki:
Republiško pomembni spomeniki:
– Ledinica 5,6 (1711)
Umetnostni in arhitekturni spomeniki – cerkve:
Ledinica (42), Dobračeva (43), Žiri (45), Breznica pri

Žireh, Goropeke
Arheološki spomeniki:
– Žiri – Žirk (44)
Zgodovinski spomeniki:
Republiško pomembni spomeniki:
– Žirovski vrh – spomenik NOB (4090)
Z odloki so zavarovana naslednja območja, objekti ozi-

roma lokalitete:
– domača kostanja v Breznici
– Žirovska pristava 1 in 2
– Matevžkova domačija
Poleg zgoraj navedenih spomenikov naravne in kultur-

ne dediščine bomo v občini plansko varovali tudi naslednja
območja in objekte:

– skladovna miza pri Ravnah
– izvir živega srebra v Podklancu
– Melcova grapa.
Med prednostne naloge občine smo uvrstili pripravo

strokovnih osnov za varstvo narave in kulturne dediščine.

1.2. Zasnova in strategija razvoja v prostoru
1.2.1. Globalna zasnova poselitve in organizacije de-

javnosti v prostoru
Dolgoročna zasnova organizacije dejavnosti v prostoru

Občine Žiri temelji na specifičnih geografskoprostorskih in
ekoloških pogojih, kakor tudi na ekonomskih in socialnih
okvirih razvoja, ki pogojujejo uresničitev sprejetih ciljev raz-
voja.

Zahodni del pogorja, ki obkroža Žirovsko kotlino bo
prednostno namenjen varstvu vodnih virov. Organizacija os-
talih dejavnosti (gozdarstvo, kmetijstvo in črpanje kamnitih
agregatov) mora biti podrejeno varstvenim režimom.

Ravninski (dolinski) del občine bo prednostno name-
njen razvoju kmetijstva.

Organizacija ostalih dejavnosti, stanovanjske graditve,
gradnje infrastrukturnega omrežja je vezana na omrežje na-
selij in gospodarskih območij.

Za blokovno gradnjo so opredeljene površine v osred-
njem delu naselja (S7, S8), za individualno gradnjo pa v
Plastuhovi grapi, Rakulku in Starih Žireh (S15).

Manjše zaokrožitve naselij so predvidene v naselju Se-
lo, v Stari in Novi vasi, v Rakulku, Ledinici, Breznici.

Sekundarne gospodarske dejavnosti (industrija, obrt,
promet) se bodo lahko širile na obstoječih lokacijah, potreb-
no pa bo pridobiti pozitivno oceno presoje vplivov na okolje.

Razvoj tercialnih dejavnosti (obrt, storitve, trgovina, tu-
rizem) bo najbolj liberalen. Obrtne delavnice se bodo lahko
gradile ob stanovanjskih objektih z dovolj velikimi funkcio-
nalnimi površinami in že zgrajeno infrastrukturo, ter v ob-
močju Gospodarske cone P1 (obrtno – proizvodna – po-
slovno – trgovska cona) po sprejetem prostorsko izvedbe-
nem načrtu.

Turistično dejavnost bomo prednostno usmerjali in raz-
vijali v turističnih kmetijah in ob atraktivnih točkah, ter površi-
nah naravne in kulturne dediščine.

Kvartarne dejavnosti (upravne službe, družbene dejav-
nosti) bodo organizirane v Žireh ob glavni vpadnici.

Centralno pokopališče z gravitacijsko zaledje celotne
občine je v Dobračevi, kjer so zagotovljene zadostne površi-
ne za širitev.

Športno rekreacijski centri so predvideni na območju
Maršaka do Sore, rekreaciji v zelenju in zimski rekreaciji je
namenjeno območje Goropeškega griča, rekreaciji v zele-
nju in zimskim športom so namenjene površine v dolini
potoka Račevo, konjska maneža in strelišče se organizirata.
V dolini Sore na območju “Podstotnika“ tenis in kopanje v
naravi sta predvidena ob Sori na Selu.

1.2.2. Zasnova omrežja naselij in organizacija dejav-
nosti

– Osnovni cilj dolgoročne zasnove in hierarhije omrež-
ja naselij je optimalna povezava naselij z različnimi funkcija-
mi in zadovoljevanje skupnih potreb, racionalna organizacija
dejavnosti v prostoru in najprimernejša raba površin.

– Osnovo urbanega omrežja predstavlja naselje Žiri, ki
ga je potrebno razvijati, kot naselje mestnega tipa.

– Vsa naselja imajo možnost zmerne demografske rasti
in lociranja novih zaposlitvenih zmogljivosti (drobno gospo-
darstvo) za lokalno zaledje polkmečkega prebivalstva.

1.2.3. Zasnova namenske rabe prostora
Zasnova namenske rabe prostora je prikazana na kar-

tografskih prilogah v merilu 1:25000 (karta št. 9). Za skle-
njena urbanizirana območja Občine Žiri, v katerih bomo
usmerjali razvoj ter urejali prostor na podlagi obveznih izho-
dišč in usmeritev urbanistične zasnove, so naselja: Žiri,
Stare Žiri, Selo, Dobračeva, Stara vas in Nova vas.

V kartografskem delu dolgoročnega plana so v merilu
1:5000 prikazane podrobnejše razmejitve, ki jih je potrebno
upoštevati pri izdelavi prostorsko izvedbenih aktov:

– trajno varovana kmetijska zemljišča (A)
– ostala kmetijska zemljišča (B)
– varovana območja, za katera so sprejeti odloki,
– varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom,

varstveni pasovi vodnih virov
– varstvena območja naravnih znamenitosti in kulturnih

spomenikov
– ureditvena območja naselij
– trase in varstvena območja infrastrukturnih objektov

in naprav
– in površine za vse ostale ureditve in posege izven

naselij, ki so že podrobneje preverjeni v prostoru.
V obdobju do leta 2000 se glede na predvidene pose-

ge v prostor ne bo bistveno spremenilo razmerje med gozd-
nimi, kmetijskimi, stavbnimi in nerodovitnimi površinami:
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– Za planirani dolgoročni razvoj poselitve (naselja in
infrastruktura) bo potrebno urediti 8 ha stavbnih zemljišč.
Del teh površin je mogoče pridobiti s prenovo in racionalnej-
šo ureditvijo sedanjih površin naselij.

– Površine, namenjene za dolgoročni razvoj naselij mo-
rajo biti praviloma manj kvalitetne kmetijske in gozdne povr-
šine.

– Pri urejanju in pridobivanju stavbnih zemljišč mora
biti temeljno vodilo racionalna raba površin znotraj obstoje-
čih naselij, s poudarkom na prenovi stavbnega fonda.

– Preobrazba kmetijskih in gozdnih površin za potrebe
počitniških objektov bo le še na območjih stavbnih zemljišč,
ki so bila namenjena za gradnjo teh naselij. Na nove površi-
ne ne posegamo.

– Pomembnejši posegi na gozdna zemljišča za potre-
be pridobivanja kamnitih agregatov – obsegajo skupaj 5 ha.

– Skupna naloga nosilcev razvoja kmetijstva in goz-
darstva je opredelitev območij zaraščanja in dolgoročne na-
menske rabe teh območij ter uskladitev optimalne strukture
oziroma bilance rabe.

– Za agro-operacije so določene naslednje površine v
občini: približno 104 ha je na območju Brekovice – Sovra,
68 ha na Žirovskem polju, 25 ha v Žireh z okolico in 23 ha v
Račevi je predvidenih za hidromelioracije.

– Agromelioracije so predvidene na naslednjih lokaci-
jah: Ravne, Goropeke, Izgorje, Breznica, Opale in Žirovski
vrh v skupni površini 500 ha.

– Zapuščanje kmetijske zemlje v hribovitih območjih
oziroma zaraščanje s slabimi gozdovi je potrebno prepreče-
vati s stimulativnimi ukrepi za ohranitev poselitve in nadalj-
njega razvoja kmetijskih gospodarstev v teh območjih.

– Površine, ki se bodo urejale za potrebe zimskih špor-
tov obsegajo, približno 5 ha in so v obveznih izhodiščih
opredeljene kot kmetijska zamljišča A območja, v naravi pa
predstavljajo zemljišča, ki se zaraščajo z nekvalitetnim goz-
dom.

– Za vsa degradirana območja (sanitarne deponije, pe-
skokopi, infrastrukturni koridorji...) je potrebno izdelati in
izvajati sanacijski program in rekultivirati območja po zaklju-
čeni uporabi v gozdne ali kmetijske površine.

1.3. Urbanistična zasnova (v nadaljevanju: UZ) Žiri
1.3.1. Prostorski obseg območja
Sklenjeno urbanizirano območje Občine Žiri v katerem

bomo usmerjali razvoj ter urejali prostor na podlagi obveznih
izhodišč in usmeritev urbanistične zasnove vključuje nase-
lja: Selo, Dobračeva, Žiri in Stare Žiri.

1.3.2. Cilji in skupni interesi
Temeljni cilji bodočega družbenogospodarskega raz-

voja, ter s tem povezane organizacije dejavnosti v naseljih in
urbanističnim urejanjem so:

– Razvoj kvalitetnejšega urbanega okolja kar pomeni
sedanjim in bodočim prebivalcem zagotoviti ustrezni oskrb-
ni, prometni in komunalni standard, humano in zdravo bival-
no okolje, bližino in dobro dostopnost do delovnih mest,
možnosti za razvijanje dejavnosti v prostem času itd.

– Sanacijo negativnih vplivov na bivalno in delovno oko-
lje in naravne vire bomo pospeševali z ureditvijo osnovnega
prometnega omrežja, kanalizacije, oskrbe z vodo, urejanje
vodotokov, varovanja pred poplavami, ogrevanja, zbiranja in
odvažanja odpadkov, preprečevanje nekontrolirane pozida-
ve kvalitetnih kmetijskih zemljišč itd.

– Zaustaviti dosedanji trend zraščanja obcestnih nase-
lij, zagotoviti uravnotežen razvoj med urbanimi naselji, obrob-
nimi pretežno ruralnimi naselji in krajino.

– Pri usmerjanju poselitve je pomembna racionalna izra-
ba površin znotraj ureditvenih območij naselij ter že zgrajene
infrastrukture.

– Z novogradnjami v prostoru (urbanem in odprtem) je
potrebno ohranjati tipiko krajine in varovati vedute na po-
membna območja naravne in kulturne dediščine.

1.3.3. Usmeritve in strategija organizacije dejavnosti v
prostoru ter rabe prostora

Pri urejanju prostora in usmerjanju dejavnosti v prosto-
ru se bo v prvi vrsti upoštevalo varovanje dobrin splošnega
pomena, racionalna izraba prostora in organizacija dejavno-
sti v prostoru ter varovanje in izboljševanje okolja s ciljem
zagotoviti vsem prebivalcem enakovredne pogoje bivanja in
dela.

Bistvene usmeritve za zasnovo prostorske organizacije
dejavnosti in namensko rabo površin Občine Žiri.

– Število prebivalcev v Občini Žiri naj bi doseglo leta
2000 predvidoma 5000.

– Za planirano povečanje števila gospodinjstev bomo v
obdobju 1996–2000 zgradili 25 stanovanj, ter obnavljali in
nadomestili del dotrajanih stanovanj.

– Za zagotovitev skladnejšega razvoja urbanih in kme-
tijskih dejavnosti bomo v pretežno ruralnih naseljih in delih
naselij prednostno razvijali kmečka gospodarstva, kmetijam
v urbanem območju pa bomo postopoma zagotovili primer-
ne nadomestne lokacije.

– Občina Žiri bo dajala prednost prenovi stavbnega
fonda pred posegi na nove površine.

– Naselja v območju UZ imajo zaradi lege sredi najkva-
litetnejših kmetijskih zemljišč omejene možnosti razvoja.

– Za razvoj “Gospodarske cone” je predvideno ob-
močje med reko Soro in obstoječo industrijo vzdolž regio-
nalne ceste. V ureditvena območja ostalih naselij bomo
usmerjali razvoj nemoteče obrti.

– Površine za rekreacijo so opredeljene na desnem
bregu Sore v območju SELA v dolini Sore na območju
“Podstotnika“, v dolini potoka Račevo in na območju Goro-
peškega Griča.

– Obstoječe pokopališče v Dobračevi ima predvidene
površine za nadaljnjo širitev.

1.3.4. Zasnova organizacije dejavnosti v prostoru in
namenska raba prostora

Centralna območja
– Sedanje osnovno centralno območje Žirov, kot uprav-

ni, kulturni, oskrbni in prometni center z možnostjo širitve v
južnem delu območja gospodarske cone.

– Drugi subcenter Žirov se bo razvijal ob Sori pod
Maršakom (gorvodno od mostu čez Soro) v stanovanjsko –
kulturno – rekreacijsko območje. Predvidena je izgradnja (in
preselitev) bencinskega servisa PETROL, doma starejših
občanov in športni objekti.

– V ureditvenih območjih ostalih naselij bodo posa-
mezne dejavnosti za dnevno  oskrbo prebivalcev.

Stanovanjska gradnja
– Razmerje med stanovanji v blokih in v enodružinskih

hišah bo v ureditvenem območju Žirov približno 20:80.
– V ostalih ureditvenih območjih bo prevladovala grad-

nja prostostoječih enodružinskih hiš.
Oskrbne (terciarne) dejavnosti
Trgovina:
Žiri se razvijajo v močnejše občinsko nakupovalno sre-

dišče.
Specializirane trgovine, tržnica in trgovina ipd. so v

mestnem središču (SC1, SC4, SC5).
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Grosistično trgovino, trgovino z gradbenim in reproma-
terialom in skladišča bomo razvijali v Gospodarski coni (P1).

Obrt
Specializirano obrt bomo usmerjali predvsem v central-

no območje Žirov (SC1, SC4, SO3).
Posebno pozornost bomo posvetili zagotovitvi poslov-

nih prostorov za razvoj obrti v gospodarski coni (P1). V
ostalih območjih Žirov in drugih ureditvenih območjih bomo
z lokacijsko politiko spodbujali razvoj obrti, vendar dosledno
usmerjali moteče dejavnosti v obrtno cono – gospodarska
cona (P1) in na območja, ki so opredeljena kot stanovanj-
sko-proizvodna (SO in P).

Gostinstvo in turizem
Pri razvijanju turizma bomo v največji meri podpirali

tiste programe, ki bodo vključevali lokalne resurse s ciljem
usklajevanja turističnih in sprostitvenih dejavnosti z ekološki-
mi in socialnimi zahtevami z omejevanjem takšnih, ki škodijo
okolju.

V ta namen bomo razvijali odgovarjajoče poti, način
doživljanja krajev ter možnosti potovanja in bivanja, ki so
usklajene z željo po kreativnem in sonaravnem preživljanju
prostega časa.

Turistično dejavnost bomo prednostno usmerjali in raz-
vijali v turističnih kmetijah in ob atraktivnih površinah in ob
površinah naravne in kulturne dediščine.

Usluge za potrebe prehodnih gostov in turistov bo pre-
težno pokrivala obstoječa gostinska dejavnost. V primeru
večjega razvoja turizma je smiselno v ponudbo vključevati
predvsem ustrezno obnovljeno kulturno dediščino.

Manjši gostinski lokali bodo predvsem v centralnih ob-
močjih naselij, v območjih rekreacijskih con in pri pomem-
bnejši naravni in kulturni dediščini (Goropeke, Breznica,
Selo, Dobračeva).

DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Otroško varstvo
Ob upoštevanju čimboljše dostopnosti do vrtcev, čim-

večjemu številu vključenih otrok, bomo v Žireh omogočali
dejavnost otroškega varstva v javnem zavodu in pri konce-
sionarjih.

Osnovno šolstvo
Težili bomo k temu, da bodo z obveznim in razširjenim

programom zagotovljene razvojne možnosti za vse učence.
Uvajali bomo tudi programe za prizadete otroke.

Kultura
Kot dopolnitev obstoječih zmogljivosti za kulturne de-

javnosti bomo v največji možni meri izkoristili obstoječo stavb-
no dediščino.

Zdravstveno varstvo
Obstoječi objekt zdravstvenega doma zagotavlja vse

potrebne površine (ambulante in lekarno).
Socialno skrbstvo
Dom starejših občanov bo dobil lokacijo na Maršaku –

CŠR1.
Upravne, javne in finančne službe
V okviru prenove obstoječega stavbnega fonda bomo

zagotavljali potrebne površine za razvoj teh služb.

ŠPORT IN REKREACIJA
Poleg sedanjih športnih igrišč bomo urejanje novih po-

vršin za šport in rekreacijo usmerjali v območju urejanja
CŠR1 – Maršak. Zimske športe bomo razvijali na Goropeš-
kem griču. V dolini potoka Račevo načrtujemo večjo rekrea-
cijsko cono z različno namembnostjo: kolesarjenje, rolka-
nje, skakalnica s spremljajočim programom, sprehajalne
poti – trim in konjeništvo.

Zelene površine
Poleg tega, da je Občina Žiri pretežno porasla z goz-

dom, bomo ohranjali sisteme zelenih površin v Žireh, ki jih
tvorijo zeleni pasovi ob vodotokih, sadovnjaki, parkovne ure-
ditve in zametki arboretuma na Kržišnikovem vrtu.

KOMUNALNE DEJAVNOSTI
Gospodarjenje z odpadki
S ciljem zagotavljanja zajemanja, predelave in odstra-

njevanja odpadkov, ki je prilagojeno potrebam okolja in s
posebnim upoštevanjem omejevanja odpadkov, za kar je
potrebno še posebej vztrajno izobraževalno delovati.

Organizirali smo sistem ločenega zbiranja odpadkov, v
opuščenem kamnolomu Osojnica, bo organizirana sortirni-
ca in prekladalna postaja. Prednostno bomo uredili tudi
kompostarno.

Odpadke, ki jih ni možno ponovno uporabiti bomo
vozili na regionalno deponijo.

CESTNO OMREŽJE
Nosilec cestnega prometa v območju občine je regio-

nalna cesta, ki poteka skozi Selo, in Žiri.
Predvidevamo izgradnjo obvoznice od Sela mimo indu-

strijske cone preko obstoječe R 378, mimo Maršaka do
priključka na regionalno cesto R 378. Trasa poteka ob
vodotoku Sore.

Na regionalni cesti R 378 od Sela do Trebije je predvi-
dena rekonstrukcija cestišča po obstoječi trasi.

Krajevne ceste
– Podklanec–Izgorje
– Žiri–Goropeke–Opale–Brekovice
– Žiri–Žirovski vrh po Plastuhovi grapi
Lokalne ceste
– Podklanec–Ravne–obč. meja
– Brekovice–Soura–Žirovnica
– Ledinica–Mrzli vrh
– Jarčja dolina–Lenarč–Zajc
– Selo–Zabrežnik
– Žiri–Breznica–Korita
– Žirovski vrh po Melcovi grapi
– Eržen–Bukovc po slemenu Žir. vrha
– Žiri–Račeva
bomo prioritetno rekonstruirali.
Lokalna cesta Žiri–Račeva je predvidena za prekvalifi-

kacijo v regionalno cesto.
Bencinski servis
Obstoječa črpalka PETROL se iz centra Žirov preseli v

center Maršak.
Avtobusna postajališča
Končna postaja javnega potniškega prometa je na lo-

kaciji nasproti cerkve Sv. Martina v Žireh, vmesna postajališ-
ča bodo urejena na približno 400 m v ureditvenem območju
Žirov in Sela.

Peščeve in kolesarske poti
V Žireh je prednostnega pomena povezava pešca in

kolesarja iz posameznih pretežno stanovanjskih območij s
centrom, ter z delovnimi mesti v gospodarski coni.

Pomembno je tudi vzdrževanje okoliških krajevnih poti
za kolesarjenje.

Cesta Žiri–Goropeke preko Pikreja je predvidena kot
kolesarska pot.

KOMUNALNA OSKRBA IN VODNOGOSPODARSKO
UREJANJE

Vodno gospodarstvo
S ciljem ohranjanja ali obnove zdravih vodnih sistemov,

še posebno ohranjanjem čistoče vodovja, sonaravno grad-
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njo hidroelektrarn in s takim izkoriščanjem vodne sile, ki v
enaki meri upošteva interese ohranjanja avtohtone flore in
favne in ohranjanja okolja.

Oskrba z vodo
V zadnjih letih se je v občini intenzivno pristopilo k

raziskavam vodnih virov ter opredeljevanju varstvenih pasov
na območjih vodnih virov ter njihovemu normativnemu zava-
rovanju, saj je bil z odloki zavarovan pretežni del vodnih virov
v občini.

Tudi v prihodnjih letih bomo nadaljevali z raziskavami za
zagotavljanje zadostnih količin pitne vode in njeno varovanje
in prioritetno zavarovali varstvena območja zajetij vaških vo-
dovodov Selo 1, Selo 2, Selo 3, Rakulk, Dobračeva, Be-
drih, Žirovski vrh 1.2.3., Nackova grapa, Tabor, Goropeke.

Z odlokom so zavarovani naslednji vodni viri:
Pod Klanom, Brekovice, Ledinica, nad Mlinarjem, nad

Rakulkom, Nova vas, Osojnica, črpališče pri šoli.
Odvajanje odpadnih voda
Glavna naloga je izgradnja manjkajočega kanalizacij-

skega omrežja v Žireh s priključitivijo na ČN območja Rakul-
ka, Dobračeve, Nove vasi in Račeve.

Za območje Sela, Ledinice, Goropek, Breznice, Bre-
kovic, Žirovskega vrha, Ravne, Opale in drugih predvideva-
mo izgradnjo malih čistilnih naprav.

Obstoječe in predvidene gradnje v območjih varovanj
vodnih virov morajo biti priključene na biološke ČN.

Sedanjo čistilno napravo Žiri, je potrebno vzdrževati,
po potrebi razširiti in sanirati tako, da bo stopnja očiščenja
večja.

Oskrba z električno energijo
Oskrba z električno energijo je zagotovljena iz obstoje-

če RTP Žiri. Po programu Elektro Ljubljana – okolica se
bodo gradile jamborske TP v ruralnem prostoru.

PTT promet
Pošta in ATC sta v Žireh. Del naselja Koprivnik je vezan

na pošto in ATC v Sovodnju. Vsi zračni telekomunikacijski
vodi se zamenjajo z zemeljskimi kabli.

Obramba pred visokimi vodami
Prioritetno bomo izvedli regulacijo potoka Osojnice in

dokončali ureditev hudournika Jezernica.
Pokopališča
Predvidena je širitev obstoječega pokopališča v Do-

bračevi.

KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO
Raba površin v odprtem prostoru je prav tako pomem-

bna in bistveni del usmeritev razvoja občine. Pri tem je
temeljna usmeritev varstvo najboljših kmetijskih zemljišč in
varstvo najboljših pašniških površin pred zaraščanjem, na-
dalje varstvo vodnih virov, sanacija vsled eksploatacij mine-
ralnih surovin in drugih posegov v prostor.

Podpirali bomo kmetijstvo s ciljem ohranjanja in pospe-
ševanja gospodarjenja tradicionalnih kulturnih krajin ter kra-
ju primernega in okolju znosnega kmetijstva v splošnem
interesu.

Pri tem bomo upoštevali otežene gospodarske pogoje
v hribovitem delu.

Kmetijska zemljišča
Kmetijska raba prostora še posebej tistega v dolinah,

je v bližini večjih naselij v nenehnih konfliktih z drugimi raba-
mi. V prvi vrsti je treba varovati vse kmetijske površine, ki so
razvrščene med najboljša kmetijska zemljišča in so primerne
za intenzivno kmetijsko proizvodnjo.

Za izboljševanje kmetijskih zemljišč predvidevamo na-
slednje posege

Osuševanje – hidromelioracija je predvidena na na-
slednjih lokacijah:

Brekovice–Sovra104 ha
Žirovsko polje (I. faza) – 68 ha
Žiri z okolico (II. faza) – 25 ha
Račeva (III. faza) – 23 ha
Pogoj za urejanje II. in III: faze območja Žirov bo ureje-

na osnovna odvodnja. Za projekte hidromelioracije se bomo
odločili le, kolikor površin na obravnavanih lokacijah ne bo
možno primerno urediti z agromelioracijami.

Agromelioracije – hribovite so predvidene na nasled-
njih lokacijah:

Ravne, Goropeke, Izgorje, Breznica, Opale, Žirovski
vrh, v skupni površini 500 ha.

Poleg okvirno naštetih se hribovske agromelioracije
glede na ugotovljene potrebe lahko izvajajo na celotnem
območju občine na I. in II. območju kmetijskih zemljišč.

Komasacije
Komasacije so predvidene na območju Žirov, in sicer

I. faza Žiri z okolico (25 ha), II. faza Račeva (23 ha) in na
območju Brekovice (104 ha).

Gozdovi
Gozdna zemljišča zajemajo pretežni del območja obči-

ne, t.j. 2.652,97ha. Večina gozdnih zemljišč ima lesnopro-
izvodno funkcijo.

Gozdovi s posebnim namenom so v okviru športno
rekreacijskih območij in gozdni rezervati. V kartnem delu
gradiva so posebej prikazani varovalni gozdovi.

Z gozdovi bo potrebno, skladno z zakonom o gozdo-
vih, gospodariti tako, da se zagotovijo trajno ohranjevanje in
izboljšanje gospodarskih in splošno koristnih funkcij goz-
dov. Skladno s sprejetimi smernicami se bodo varovali pred-
vsem gozdovi z varovalno, lesnoproizvodno in rekreacijsko
funkcijo, gozdove slabših kvalitet bo možno namenjati tudi
za potrebe bodoče poselitve. Dolgoročno bo potrebno po-
stopno dograjevati gozdne komunikacije ter z intenzivno
nego izboljšati malodonosne gozdove.

Kot dopolnitev prostorskega dela dolgoročnega plana
Občine Žiri, je potrebno zagotoviti izdelavo usklajene bilan-
ce rabe površin, predvsem podrobnejša opredelitev obmo-
čij zaraščanja in njihovo dolgoročno namembnost.

EKSPLOATACIJA KAMNITIH AGREGATOV
Črpanje kamnitih agregatov moramo omejiti predvsem

na urejene peskokope in kamnolome, pri opredelitvi lokacij
in črpanja pa je prednostnega pomena varovanje vodnih
virov, naravne in kulturne dediščine ter varovalnih gozdov.

Vsa obstoječa območja eksploatacije mineralnih agre-
gatov, je potrebno sanirati skladno s tehničnimi in pogoji
biološke sanacije.

V kamnolomih Soura in Plesk je možna eksploatacija
pod pogoji tehnične in biološke sanacije.

Sanacija degradiranih območij je obvezna za vse upo-
rabnike.

Na lokacijah pritokov Sore: Račeva, Osojnica in Ra-
kulk bomo skladno s pogoji naravovarstvenikov čistili pro-
dišča.

5. člen
Obvezna izhodišča iz dolgoročnega plana Republike

Slovenije za obdobje od leta 1986–2000, dopolnjenega
1989, 1990, 1995.

– Kmetijstvo
najkvalitetnejša kmetijska zemljišča (1. območje kme-

tijskih zemljišč)
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– Gozdarstvo
varovalni gozdovi
– Vodno gospodarstvo
pomembnejši izvir – zajetje Pod Klanom
– Sanacija onesnaženega zraka
sanacija onesnaženega zraka III Žiri
– Kulturna dediščina
Žirovski vrh
– Cestno omrežje
regionalna cesta Žiri–Trebija
– Elektroenergetsko omrežje
DV 110 kV 1058 Idrija–Žiri
9 RTP 110/35 kV Žiri.

6. člen
Družbeni plan Občine Škofja Loka za obdobje 1986–

1990 se spremeni in dopolni tako, da glasi:
Srednjeročni plan Občine Škofja Loka za obdobje

1986–2000 za območje Občine Žiri
1. Prostorske sestavine družbenega plana
1.1. Cilji in usmeritve v zvezi z urejanjem prostora in

varstvom okolja
Temeljni cilji, ki jih moramo doseči z načrtnim ureja-

njem prostora in varstvom okolja so:
– smotrna organizacija dejavnosti v prostoru in raba

prostora,
– varovanje naravnih virov, naravnih in ustvarjenih vred-

not,
– varovanje in izboljšanje človekovega okolja, dolgo-

ročni plan občine, ki vsebuje usmeritve za uresničevanje teh
ciljev, je osnovno vodilo za opredelitev posegov v prostor in
za njegovo urejanje.

(1) Sprejeta zasnova poselitve in izhodišče za usmerja-
nje novih dejavnosti in širitev sedanjih zmogljivosti.

– Razvoj naselij bomo usmerjali na površine, ki so v ta
namen opredeljene v dolgoročnem planu. Učinkovito komu-
nalno in stanovanjsko gospodarstvo bomo zagotovili z večjo
koncentracijo stanovanj in delovnih mest v naseljih, ki so
komunalno vsaj delno že opremljena.

– Trend stihijskega poseljevanja v dobro dostopnih na-
seljih bomo ustavili z doslednim izvajanjem urbanistične,
zemljiške in komunalne politike.

– V ruralnih in pretežno ruralnih naseljih bomo razpo-
ložljiva stavbna zemljišča prednostno namenjali gradnji za
potrebe kmečkih in polkmečkih gospodarstev.

– Zagotovitev poseljenosti v hribovitih območjih bomo
dosegli z zavestnimi ukrepi kot so dobra cestna in prometna
povezanost, osnovni komunalni standard in  bližina osnov-
nega izobraževanja.

(2) Globalna namenska raba površin in usmeritve za
njeno preobrazbo so določene z dolgoročnim planom. Pri
vseh posegih v prostor, ki so vezani na spremembo namen-
ske rabe zemljišč bomo dosledno upoštevali usklajen razvoj
vseh dejavnosti v prostoru, še zlasti pa uveljavitev širših
družbenih interesov pred lokalnimi in sektorskimi.

– Varovanje vodnih virov je prednostnega pomena pri
namenski rabi površin in  urejanju prostora, zato zahteva
poleg doslednega upoštevanja režimov varstvenih območij
tudi, glede na kraški teren, stalno spremljanje možnih vpli-
vov iz širšega območja.

– Učinkovito gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in z
gozdom bo mogoče ne samo z uskladitvijo namenske rabe
površin, temveč predvsem z uresničevanjem dolgoročnih
razvojnih programov in z razvojem sistema poselitve, ki bo
zagotavljal aktiviranje vsega prostora.

– Črpanje kamnitih agregatov moramo omejiti pred-
vsem na urejene peskokope in kamnolome, pri opredelitvi
lokacij in načina črpanja pa je prednostnega pomena varo-
vanje vodnih virov, naravne in kulturne dediščine ter varova-
nih gozdov. Sanacija degradiranih območij je obvezna za
vse uporabnike.

– Naravno in kulturno dediščino moramo vključiti v ce-
lovito urejanje prostora. Pri tem moramo preseči današnji
predvsem konzervatorski pristop ter povezati interese druž-
benega in gospodarskega razvoja s potrebami po njeni ohra-
nitvi in vzdrževanju.

– Naravne razmere s krajinsko pestrostjo in bogato
dediščino moramo bolje izkoristiti pri razvijanju turizma ter za
rekreacijske potrebe prebivalcev občine in širšega zaledja.

(3) Izboljšanje in varovanje okolja mora biti učinkovita
kurativna in preventivna dejavnost, ki mora biti povezana
predvsem z naslednjimi nalogami:

– primerna razmestitev in izbor proizvodnih in drugih
dejavnosti v prostoru,

– razvoj tehnologije čiščenja onesnaženja, ki nastaja v
proizvodnih procesih,

– načrtno vlaganje v čistilne naprave in v izgradnjo
kanalizacijskega omrežja,

– organizirano zbiranje in ravnanje z odpadki,
– pravočasna presoja vplivov posameznih posegov v

prostor,
– ustrezna organizacija prometa in drugih dejavnosti, ki

povzročajo hrup in onesnaževanje.
Varstvo okolja in izboljšanje njegove kvalitete mora biti

sestavni del ravnanja organizacij in skupnosti ter občanov pri
sprejemanju odločitev, pri delu in v prostem času.

(4) Na podlagi določil dolgoročnega plana bomo spre-
jeli prostorske izvedbene akte kot podlago za operativno
uresničevanje dogovorjenih nalog.

Vse predvidene investicije, ki še niso podrobno prever-
jene v fazi vključevanja v planske akte, bomo preverili ob
izdelavi prostorskih izvedbenih aktov.

Pri urejanju naselij bo v obdobju 1996–2000 pouda-
rek na zapolnitvah in kvalitetnemu urejanju pretežno že pozi-
danih območij, zato moramo naseljem in delom naselij, kjer
bo prevladovala prenova in nadomestna gradnja posvetiti
enako urejevalsko pozornost kot urejanju novih območij.

Podrobne strokovne presoje in sprejetje ustreznih pro-
storskih izvedbenih aktov moramo zagotoviti tudi za posege
v prostor izven naselij: črpanju kamnitih agregatov, urejanju
odlagališč odpadkov, izgradnji zadrževalnikov.

1.2. Prostorska organizacija dejavnosti in namenska
raba prostora v območjih, kjer so predvidene naloge v zvezi
z urejanjem prostora.

Organizacija dejavnosti v prostoru, sprememba namem-
bnosti prostora in določila za izvajanje nalog v planskem
obdobju 1996–2000 temeljijo na usmeritvah dolgoročnega
plana.

Gradnja posameznih objektov (zapolnitve) v ureditvenih
območjih bo opredeljena z določili PUP in LD.

Za območja z razpršeno gradnjo so v kartografskem
delu plana označena obstoječa stavbna zemljišča. Ta nase-
lja so prednostno namenjena razvoju in obnovi kmečkih in
polkmečkih gospodarstev. Gradnja in obnova je mogoča na
obstoječih stavbnih zemljiščih ali na mejnih parcelah, če ni v
nasprotju z omejitvami, ki so prikazane v kartografskem delu
plana.

1.2.1. Stanovanjska gradnja
Stanovanjska gradnja se bo urejala z določili PUP.
Dopolnilna gradnja v vasi Breznica bo možna po izgrad-

nji čistilne naprave.
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1.2.2. Centralne dejavnosti
Ob omejenih materialnih možnostih je v tem planskem

obdobju prednostnega pomena pomoč potencialnim zaseb-
nim vlagateljem v centralne dejavnosti.

Za območje CŠR 1 – Maršak je predvidena izdelava
zazidalnega načrta.

1.2.3. Proizvodne in servisne dejavnosti
Razvoj proizvodnih dejavnosti bo v obdobju 1990–

2000 usmerjen predvsem v širitev in tehnološko izboljšavo
sedanjih proizvodnih organizacij, in sicer pretežno na seda-
njih zemljiščih podjetij.

V obdobju do leta 2000 bomo zagotovili za prostorski
razvoj proizvodnih dejavnosti stavbna zemljišča, opredeljena
v ta namen na območju urejanja P1. Območje urejanja P1
(obstoječi industrijski kompleksi), se ureja s PUP, za zahod-
ni nepozidani del se izdela zazidalni načrt.

1.2.4. Kmetijske površine
Učinkovito gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči bo

možno ne samo z uskladitvijo namenske rabe površin, tem-
več predvsem z uresničevanjem dolgoročnih razvojnih pro-
gramov in z razvojem sistema poselitve, ki bo zagotavljal
aktiviranje vsega prostora.

1.2.5. Gozdne površine
Gospodarske gozdove bomo izkoriščali in urejali na

podlagi veljavnih gozdnogospodarskih načrtov.
Upoštevali bomo omejene pogoje gospodarjenja v va-

rovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim pomenom, ki so
opredeljeni v dolgoročnem planu.

Za območja zaraščanja, katera se bodo namensko
opredelila za gozdarstvo bo Zavod za gozdove pripravil pro-
grame vlaganja v pospešeno vključevanje teh območij v
gozdno proizvodnjo.

1.2.6. Območja za pridobivanje mineralnih surovin
Pridobivanje kamnitih agregatov predvsem pa sanacijo

izkoriščenih površin bomo zagotovili na podlagi izdelanih
izvedbenih aktov v območjih kamnolomov Sovra in Plesk.

1.3. Naloge v zvezi z urejanjem prostora
1.3.1. Izdelava prostorskih planskih in izvedbenih aktov
V obdobju do leta 2000 bomo dopolnili prostorske

planske akte in izvedbene akte.
Realizacija nalog v zvezi z urejanjem prostora zahteva

pripravo in sprejem ustreznih PIN za vsa območja, kjer so
predvideni pomembnejši posegi v prostor razen za območ-
ja, za katera obstajajo veljavni (PIN).

Sprejeti PIN do leta 1996 in usklajeni z DP in SP
1996–2000:

– odlok v ZN za stanovanjsko naselje S7 v Žireh (Urad-
ni v. Gorenjske, št. 26/83)

– odlok v ZN industrijske cone Žiri (Uradni v. Gorenj-
ske, št. 17/78)

– odlok v ZN pokopališča v Žireh (Uradni v. Gorenjske,
št. 6/79)

– odlok v ZN Plastuhova grapa Žiri (Uradni v. Gorenj-
ske, št. 15/89, 1/90)

Za PIN, ki se bodo izdelali in sprejeli v tem planskem
obdobju bomo PZ (programske zasnove) sprejemali soča-
sno s PIN.

Dinamika in zaporednosti izdelave PZ in PIN bo opre-
deljena v programu, ki ga sprejema Občinski svet občine
Žiri. V programu bo določen tudi obseg in dinamika pri-
prave geodetskih in drugih podlog in način financiranja
izdelave PIN.

Za celotno območje občine in naselja oziroma dele
naselij, za katere se ne bodo izdelali PIN, oziroma se
bodo obstoječi PIN ukinili, bomo zagotovili pripravo in
sprejem PUP.

1.3.2. Usmeritve za pripravo prostorskih izvedbenih
aktov

Pri pripravi PIA bomo upoštevali naslednje usmeritve:
– podrobno bomo razčlenili namensko rabo skladno s

planirano organizacijo dejavnosti na posameznem območju;
pri tem bomo zavarovali lokacije za objekte in naprave širše-
ga družbenega pomena, ki bodo gradili v kasnejših fazah;

– izboljšali bomo sedanje in uredili nove prometne ure-
ditve in povezave, ki bodo omogočale varen promet in v
največji možni meri zaščito okolja pred hrupom;

– zmanjšali bomo komunalne probleme z načrtovanjem
komunalnega omrežja in naprav, ki ga bo mogoče postopo-
ma izgrajevati in izboljševati;

– upoštevali bomo vsa v dolgoročnem planu opredelje-
na varstvena in zavarovana območja ter usmeritve o možnih
posegih in ureditvah na teh območjih;

– upoštevali bomo omejitve, opredeljene v odloku o
varstvu vodnih virov;

– pooblaščena organizacija za varstvo narave in kultur-
ne dediščine je dolžna pravočasno pripraviti smernice in
pogoje za aktivno varovanje dediščine;

– prednostno bomo pripravili načrte sanacij degradaci-
je okolja in škodljivih vplivov v varovanih območjih;

– pri urbanističnem načrtovanju in ureditvah bomo po-
leg funkcionalnih vidikov enakovredno upoštevali merila za
oblikovanje kulturnega in humanega bivalnega ter delovne-
ga okolja, pri tem bomo urejevalsko pozornost enakovredno
posvečali urbanim in ruralnim naseljem;

– pri urejanju krajine bomo poleg funkcionalnih vidikov
enakovredno upoštevali ohranitev značilne krajinske podo-
be ter ekološkega ravnotežja;

– za vse peskokope in kamnolome se izdelajo rudarski
načrti; sanacija se izvaja sočasno z eksploatacijo;

– ureditveni načrti in sprotna sanacija se izvaja tudi na
vseh odlagališčih;

– pri melioracijskih posegih je potrebno paziti na kom-
pleksno ovrednotenje s krajinskega in ekološkega vidika;
skladno z ugotovljeno problematiko se po potrebi izdela
uradni N;

– pri urejanju vodotokov je treba uskladiti akcije vodne-
ga gospodarstva, kmetijstva, ribištva in krajinskega varstva,
prednost pred gradnjo kanalov naj ima povečanje kapacite-
te rečne struge in ohranjanje obrečne vegetacije;

– oblikovalno pozornost bomo posvečali tudi vključe-
vanju naselij v kulturno krajino, predvsem oblikovanju robov
naselij (arhitektonski in krajinski vidik);

– preverili bomo vse oblike ogroženosti prebivalcev ter
materialnih dobrin ter vključili v PIA določila v zvezi z grad-
njo, tehničnimi in obrambno zaščitnimi ukrepi na obravnava-
nem območju.

1.3.3. Usmeritve za urejanje posameznih območij
– Odprt prostor in posamezna naselja bomo urejali

skladno z zasnovo posameznih krajinskih sistemov.
– Pospeševali bomo aktiviranje vseh primarnih pro-

izvodnih potencialov v prostoru, ter selektivno vnašanje ne-
agrarnih funkcij za pridobitev novih razvojnih možnostih in
kakovosti.

– Razmerje med primarnimi in urbanimi dejavnostmi
bomo razvijali tako na ravni posameznih naselij kot program-
skih zasnov v smeri komplementarnega prepleta dejavnosti
in njihove ekološko skladne vgraditve v krajino.
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194. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Žiri v letu 1999

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98) in 69. člena statuta Občine Žiri
(Uraddni vestnik Gorenjske, št. 1/95) je župan Občine Žiri
sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Občine Žiri v letu 1999

1. člen
V obdobju od 1. 1. 1999 do 31. 3. 1999 se do

sprejetja proračuna Občine Žiri za leto 1999 zakonsko do-
ločene obveznosti do porabnikov proračunskih sredstev fi-
nancirajo na podlagi proračuna občine za leto 1998.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko mesečna fi-

nančna realizacija nakazil posameznim porabnikom prora-
čunskih sredstev dosega največ eno dvanajstino sredstev,
ki so bila za te namene razporejena v proračunu Občine Žiri
za leto 1998.

3. člen
Prihodki in njihova razporeditev po tem sklepu so se-

stavni del proračuna Občine Žiri za leto 1999.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se vključno od 1. januarja 1999
dalje.

Žiri, dne 14. januarja 1999.

Župan
Občine Žiri

Bojan Starman l. r.

– Razvoj poselitvenih zasnov, posameznih naselij in
spremljajočih dejavnosti bomo usmerjali skladno z merili
posameznega kulturnega krajinskega sistema.

– V območjih, kjer bi širitev gradbenih površin pred-
stavljala potencialni higienski ali komunalni problem, ali kjer
že obstoječe gradnje predstavljajo tak problem, ni mogoče
graditi, dokler se stanje ne sanira.

7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 327-68/98
Žiri, dne 1. decembra 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žiri
Marijan Žakelj, dipl. inž. l. r.

VLADA

195. Uredba o geografski označbi Lipicanec

Na podlagi prvega odstavka 22. člena sporazuma o
trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Uradni list
RS-MP, št. 10/95) in prvega odstavka 21. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o geografski označbi Lipicanec

1. člen
(geografska označba)

V skladu s prvim odstavkom 22. člena Sporazuma o
trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Uradni list
RS-MP, št. 10/95) se ime geografskega porekla Lipicanec
zavaruje kot geografska označba za avtohtono plemenito
pasmo konjev svetovnega ugleda, ki izvirajo z območja Lipi-
ce in jih odlikujejo značilnosti po 3. členu te uredbe.

Varstvo geografske označbe Lipicanec iz prvega od-
stavka tega člena vključuje tudi krajevno ime Lipica ter njune
izpeljanke in prevode v druge jezike.

2. člen
(uporaba geografske označbe)

Geografska označba Lipicanec se uporablja izključno
za zaznamovanje konjev, za katere so hkrati izpolnjeni na-
slednji pogoji:

– ustrezajo značilnostim, navedenim v 3. členu te
uredbe;

– so vpisani v rodovniške knjige, ki jih neposredno
vodijo pristojne službe v Republiki Sloveniji, ali jih vodijo od
teh služb pooblaščene organizacije oziroma osebe;

– so žigosani z enim od uradnih znakov iz priloge k tej
uredbi, ki je njen sestavni del.

3. člen
(značilnosti)

Značilnosti konja, na katerega se geografska označba
nanaša, so naslednje:

– je srednjega okvira v formatu položenega pravokot-
nika;

– glava je nekoliko večja, suha in plemenita, bolj ali
manj konveksnega profila;

– vrat je visoko nasajen, pogosto labodji, viher je neko-
liko nižji;

– hrbet je daljši, vendar širok in čvrst;
– ledja so ravna in široka, križ je raven z visoko nasaje-

nim repom;
– pleče je nekoliko strmo, dovolj dolgo in dobro omiši-

čeno;
– prsa so globoka in široka, rebra dobro obokana;
– stegno je dobro omišičeno, noge so močne z dobro

izraženimi sklepi in srednje velikimi kopiti;
– stoja je korektna, hodi visoki in dovolj izdatni;
– višina vihra (palica/trak) je pri kobilah od 148 do

165 cm in pri žrebcih od 150 do 168 cm;
– povprečna teža odrasle živali je približno 500 kg;
– barva je siva ali bela, ki se doseže med 6. in

10. letom starosti, oziroma redkeje se pojavljata rjava ali
črna barva.
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4. člen
(vpis v register)

Geografska označba Lipicanec se vpiše v register oz-
načb porekla blaga pri Uradu Republike Slovenije za intelek-
tualno lastnino z dnem uveljavitve te uredbe.

5. člen
(uradna znaka)

Uradna znaka iz priloge te uredbe sta uradna znaka za
kontrolo in garancijo za označevanje konjev, na katere se
nanaša geografska označba Lipicanec.

Oba uradna znaka se mednarodno zavarujeta v skladu
s 6. členom ter Pariške konvencije za varstvo industrijske
lastnine (Uradni list SFRJ-MP, št. 5/74 in 7/86, Uradni list
RS-MP, št. 9/92).

6. člen
(zavrnitev znamke po uradni dolžnosti)

Vsako zahtevo za registracijo znamke, ki vsebuje ali je
sestavljena iz geografske označbe Lipicanec, imena kraja
Lipica, izpeljank ter prevodov geografske označbe in krajev-
nega imena, Urad Republike Slovenije za intelektualno last-
nino zavrne oziroma razglasi za nično po uradni dolžnosti za
katerokoli vrsto blaga ali storitev, ki ne izvira z območja
Lipice.

7. člen
(notifikacija)

Ta uredba se notificira pri Svetu za trgovinske vidike
pravic intelektualne lastnine pri Svetovni trgovinski organiza-
ciji v Ženevi.

8. člen
(izvedba postopkov)

Postopek za pridobitev mednarodnega varstva uradnih
znakov iz drugega odstavka 5. člena te uredbe in postopek
za notifikacijo po 7. členu te uredbe izvede Urad Republike
Slovenije za intelektualno lastnino.

9. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 391-01/99-1
Ljubljana, dne 21. januarja 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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196. Odlok o naročilih zaupne narave

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 55. člena zakona
o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na
92. seji 14. januarja 1999 sprejela

O D L O K
o naročilih zaupne narave

1. člen
Vsi posli, povezani z dotiskavanjem bankovcev ali tiska-

njem novega apoena in kovanjem tečajnih oziroma prilož-
nostnih kovancev, so posli zaupne narave, za katere lahko
Banka Slovenije odda javno naročilo izvajalcu z neposredno
pogodbo brez javnega razpisa.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 414-08/98-1
Ljubljana, dne 14. januarja 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q OBLIGACIJSKA RAZMERJA I število izvodov

OBLIGACIJSKA RAZMERJA II število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

Pravkar izšlo

dr. Boris Strohsack

OBLIGACIJSKA RAZMERJA I
OBLIGACIJSKA RAZMERJA II
(Odškodninsko pravo in druge neposlovne obveznosti)

Vse tri knjige o obligacijskih razmerjih pokojnega sodnika slovenskega vrhovnega sodišča prof. dr.
Borisa Strohsacka so dragoceno študijsko gradivo za vse, ki želijo na hitro obnoviti ali pridobiti temeljna
znanja o obligacijskem pravu.

V letih, ko je avtor sproti dopolnjeval svoje knjige z novimi pravnimi viri in sodno prakso, je nastajal prvi
slovenski zakonik o obligacijah. S svojim obsežnim znanjem je vplival na njegovo vsebino, žal pa mu ni bilo
dano, da bi doživel trenutek njegove uveljavitve. Nanj se je že pripravljal in v njegovem računalniku je ostala
zasnova nove knjige. Ker je ne bomo nikoli dočakali, je založba Uradni list RS združila prvi dve knjigi
obligacijskih razmerij. Ponastili smo ju v skupni knjigi z dvema deloma.

Cena 4410 SIT 10480
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