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MINISTRSTVA

3563. Odredba o spremembi odredbe o evidentiranju
in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in
drugih prejemkov in odhodkov in drugih
izdatkov, sredstev in obveznosti do virov
sredstev

Na podlagi 11. člena zakona o financiranju javne pora-
be (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-I, 30/92, 52/92 –
odločba US RS, 7/93 in 43/93 – odločba US RS), 4. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in
63., 64. in 65. člena zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97,
34/98 in 91/98) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o spremembi odredbe o evidentiranju

in izkazovanju javnofinančnih prihodkov
in drugih prejemkov in odhodkov in drugih

izdatkov, sredstev in obveznosti
do virov sredstev

1. člen
V odredbi o evidentiranju in izkazovanju javnofinančnih

prihodkov in drugih prejemkov in odhodkov in drugih izdat-
kov, sredstev in obveznosti do virov sredstev (Uradni list RS,
št. 1/99, 16/99 in 48/99) se v prilogi I. v RAZREDU 1:
KRATKOROČNA SREDSTVA RAZEN ZALOG IN AKTIVNE
ČASOVNE RAZMEJITVE, v okviru skupine 17: DRUGE
KRATKOROČNE TERJATVE dodajo naslednji konti:

174 TERJATVE ZA VSTOPNI DAVEK NA DODANO
VREDNOST

1740 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost v
prejetih računih,

1741 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost v
danih predplačilih,

1742 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost od
uporabe blaga za lastno rabo,

1743 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost od
uvoženega blaga,

1744 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost pri
prometu blaga in storitev davčnih zavezancev s sedežem v
tujini,

1745 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost iz
naslova pavšalnega nadomestila,

1746 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost, ki
še niso priznane,

1747 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost za
davčno obdobje,

1748 Terjatve za vračilo razlike med vstopnim in obra-
čunanim davkom na dodano vrednost za davčno obdobje.

2. člen
V prilogi I. se v RAZREDU 2: KRATKOROČNE OB-

VEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, v okviru
skupine 23: DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ
POSLOVANJA dodajo naslednji konti:

231 OBVEZNOSTI ZA DAVEK NA DODANO VRED-
NOST

2310 Obveznosti za davek na dodano vrednost, obra-
čunan v izdanih računih,

2311 Obveznosti za davek na dodano vrednost, obra-
čunan v prejetih predplačilih,

2312 Obveznosti za davek na dodano vrednost, obra-
čunan pri prometu za zasebne in neposlovne namene ter
lastno rabo,

2313 Davek na dodano vrednost, obračunan v poznej-
ših zmanjšanjih davčne osnove,

2314 Obveznosti za davek na dodano vrednost, obra-
čunan v računih,izdanih pred dobavami,

2315 Obveznosti za davek na dodano vrednost, obra-
čunan od nezaračunanih dobav,

2317 Obveznosti za obračunani davek na dodano vred-
nost za davčno obdobje,

2318 Obveznosti za plačilo razlike med obračunanim in
vstopnim davkom na dodano vrednost za davčno obdobje.

3. člen
Ta obredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 411-3/98
Ljubljana, dne 25. avgusta 1999.

Mitja Gaspari l. r.
Minister

za finance
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OBČINE

KRŠKO

3564. Odlok o kategorizaciji cest v Občini Krško

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 8. seji dne 29. 7. 1999 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji cest v Občini Krško

1. člen
Ta odlok določa občinske poti 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 (JP). Lokalne ceste v Krškem in

naseljih z uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne ceste (s skrajšano oznako LZ) v mestu Krško in v naseljih Brestanica, Leskovec pri Krškem, Kostanjevica in

Senovo,
– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu Krško in v naseljih Brestanica, Leskovec pri

Krškem, Kostanjevica in Senovo.

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Krško in ceste med naselji v Občini in naseljih v sosednjih občinah,
– ceste v mestu Krško in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec Dolžina Namen Dolžina
št. ali odseka ali odseka ceste ceste uporabe ceste v

ali odseka v občini drugi
(v m)  občini

1 24010 419 Cerklje-meja Br.-H1-Drnovo-191130 191130 1415 V 3184
24013 419 Cerklje-meja Br.-H1-Drnovo-191130 191130 1415 V

2 24030 419 Krška vas-meja Br.-Mrtvice-Leskovec 191150 7335 V 3594
24033 meja Brežice meja Brežice-Mrtvice-Brege-5 5 6435 V
24034  G 5 G 5-191140 191140 450 V
24035 191140 191140-191150 191150 450 V

3 24430 677 Zgornja Pohanca-Grad-Podsreda 181010 2000 V 6727
24431 677 Zgornja Pohanca-Zgornje Šapole 181012 2000 V

4 24440 24430 Ravne-Križe-Ravne pri Zdolah (Kostanj.) 24450 1450 V 4432
24442 24441 Križe-meja Brežice-Sp. Šapole-Ravne 191060 750 V
24443 24441 Križe-meja Brežice-Kostanjek 191060 700 V

5 24460 220 Spodnja Pohanca-Zgornja Pohanca 677 86 V 5829
24461 220 Sp.Pohanca-meja Brežice-Zg. Pohanca 677 86 V

6 24680 220 Trebež-meja Br.-Pesje-Dol. vas-220 220 1620 V 1405
7 191010 422 Senovo-Kališovec-meja Sev.-M. Planina 372130 9100 V 1750
8 191020 191010 Dovško-Dobrava-Plešivec-koča Bohor koča Bohor 9895 V -
9 191030 191010 Dovško-Šedem Šedem 2410 V -
10 191040 422 Senovo-Belo Belo 2690 V -
11 191050 422 Brest.-Armeško-V. Kamen-Starc-Toplice 181050 7156 V 2678

191051 422 Brestanice-Armeško-Veliki kamen 422 5970 V -
191052 422 Veliki kamen-Toplice-Vetrnik 181051 1186 V

12 191060 422 Brestanica-Anže-Kostanjek-Zdole 677 11775 V
13 191070 191061 Stolovnik-Raztez-Dobrava 191051 5780 V -
14 191080 677 Videm-Bučerca-Sremič-Videm 677 9180 V -
15 191090 220 Videm-Brestanica 422 4048 V -
16 191100 679 Rožno-Presladol 191010 5555 V -
17 191110 220 220-Krški most-Vrbina-Sp. Stari grad 220 8060 V

191111 220 Krški most-Vrbina-Sp.Stari grad 220 6380 V -
191112 220 Sp. Libna-Sp. Stari grad 191111 680 V -
191113 220 Stara vas-Vrbina 191111 1000 V
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Zap. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec Dolžina Namen Dolžina
št. ali odseka ali odseka ceste ceste uporabe ceste v

ali odseka v občini drugi
(v m)  občini

18 191120 191131 Brege-Leskovec 191150 5815 V -
19 191130 5 5-Drnovo-Mrtvice-LC 024030 24030 2430 V -
20 191140 5 Leskovec-Vel. vas-V. Podlog-meja Br. Črešnjice 10160 V 1605
21 191150 5 Leskovec-Senuše-Veliki Trn-Arto 5 13260 V -
22 191160 672 672-Zabukovje-meja Škocjan 674 3395 V 819
23 191170 191150 Leskovec-Golek-V. trn-meja Br.-Planina 672 13370 V 115
24 191180 5 Sr. Pijavško-Ženje-Sp. Dule-Golek 191170 5485 V -
25 191190 5 5-Cesta-Golek-Kobile-V. vas-191310 191310 11150 V

191191 5 Krško-Cesta-Golek 191170 6280 V -
191192 191170 Golek-Kobile-Brezje pri Senušah 191150 2670 V -
191193 191150 Brezje pri Senušah-Velika vas 191131 2200 V -

26 191200 671 Podbočje-Dobrava-Šutna-Vrhovska vas 671 4000 V 536
191201 671 671-Podbočje-Dobrava- 024069 24060 2300 V
191202 24069 024069-191205 (odcep meja Br.) 191205 650 V
191203 191205 191205-191210 191210 250 V
191204 101210 191210-Šutna-671 671 200 V
191205 191213 191213-meja Brežice meja Brežice 600 V

27 191210 671 Planina v Podbočju-Trebelnik-Šutna 191200 5305 V 1595
28 191220 419 Kostanjevica-Črn. vas-Vrbje-Pruš. vas 671 12005 V
29 191230 671 671-Podbočje-Žabjek-Kost.-LC191220 191220 4780 V

191231 671 Podbočje-Slivje-Kostanjevica 191220 4380 V -
191232 671 Brod-Žabjek 191231 400 V -

30 191240 671 Bočje-Žabjek v Podbočju 191231 3210 V -
31 191250 419 Kostanjevica-Ivanjše-V. Vodenice-V. Ban 395142 6210 V 750
32 191260 191250 Grad-Orehovec Orehovec 1400 V -
33 191270 220 220-Dol. vas pri Artičah-Čela-677 677 1928 V 1812
34 191280 422 Koprivnica-Leskovec-meja Brežice-Križe 24440 2090 V 1258
35 191290 422 422-Brestanica-Košeni vrh-Presladol 191010 4690 V
36 191300 672 Gmajna-Dol. vas pri Raki-Zabukovje 191160 5550 V
37 191310 5 Drnovo-Velika vas-Rimš-Zaloke-Smednik 671 8900 V
38 191320 672 Raka-Rimš-Straža pri Raki-Senuše 191150 6180 V
39 372130 191103 Zabukovje-meja Sevnica-Zalog-Dovško 191020 8084 V 3508
40 372160 679 Blanca-Poklek-meja Sevnica-191010 191010 1430 V 5288
41 394160 394160 (Ostrog)-D.Prekopa 419 100 V 2454

230482

5. člen
Lokalne ceste v mestu Krško in v naseljih z uvedenih uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije so:
– zbirne mestne in krajevne ceste (LZ)

Zap. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec Dolžina Namen Dolžina
št. ali odseka ali odseka ceste ceste uporabe ceste v

ali odseka v občini drugi
(v m)  občini

Ulice v Brestanici 1830

1 193310 od. z R2-422 Cesta prvih borcev Šolska cesta 180 V
2 193320 C. Prvih bor. Elektrarniška cesta KR c na Rib. 810 V
3 193370 Kr s Šol. c. Lovska cesta Lovska št.2 200 V
4 193390 KR s c. Izgn. Šutna Šutna št.8 240 V
5 193400 KR s c. Prv.b. Trg hiša Trg 1 400 V

Ulice v Kostanjevici 526
6 193501 Lj. cesta Gorjupova cesta Grajska c. 285 V
7 193511 Grajska c. Hmeljska cesta do konca 241 V

Ulice v Krškem 4108
8 192021 Dalmatinova Bohoričeva ulica Hočev. trg 683 V
9 192030 KR Zdolska Cankarjeva cesta KR C 4. julija 342 V
10 192210 KR Partizanska Kurirska ulica KR Zdolska 326 V
11 192310 KR CKŽ Narpel Narpel 52 500 V
12 192340 KR S.Rozmana Papirniška ulica KR Zdolska 465 V
13 192350 KR C 4. julija Partizanska pot Partiz. 11 227 V
14 192412 Strma pot Pot na Polšco 192411 429 V
15 192480 Zdolska Ulica S. Rožanca Kurirska 458 V
16 192521 O Šolska ul. Stritarjeva ulica Pot na Polšco 311 V
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Zap. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec Dolžina Namen Dolžina
št. ali odseka ali odseka ceste ceste uporabe ceste v

ali odseka v občini drugi
(v m)  občini

17 192531 KR C 4. julija Strma pot Lapajnetova 246  V
18 192551 KR Zdolska Šolska ulica Stritarjeva 121  V

Ulice v Leskovcu 2469
19 192751 KR Ul. A. SalmičGozdna pot KR Sejmiška 347  V
20 192771 KR Ul. A. SalmičGrebenčeva cesta KR na trgu 686  V
21 192810 O Wolfova u. Pod Goro KR Veniše 700  V
22 192830 O Ul. A. Salmič Sejmiška ulica KR c. na Gaj 223  V
23 192901 KR MDB-kap. Wolfova ulica KR A. Salmič 513  V

Ulice na Senovem 6086
24 193031 KR Titova 2 Cankarjeva cesta KR Titova 14 360  V
25 193036 Tomšičeva Cankarjeva cesta Pot na Armes 250  V
26 193060 KR Titova c. Cesta 1. maja KR Tomšičeva 500  V
27 103070 KR Ulica 1. majaUlica 3. julija C. Kozjan. odreda 300  V
28 193100 KR Titova Kajuhova ulica KR Bohorska 637  V
29 193131 KR Titova cesta Pot na Armes KR Kozjanska 1798  V
30 193151 KR Šercerjeva Rudarska cesta Ind. Tir-rudnik 790  V
31 193171 KR Titova cesta Tomšičeva cesta Tomšičeva 35 850  V
32 193174 Tomšičeva 22 Tomšičeva cesta Cesta 1. maja 200  V
33 193175 Tomšičeva 36 Tomšičeva cesta Cesta 1. maja 200  V
34 193200 KR Bohorska Ulica 9. februarja KR C. Sen. borcev 201  V

15019

– mestne in krajevne ceste (LK)

Zap. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec Dolžina Namen Dolžina
št. ali odseka ali odseka ceste ceste uporabe ceste v

ali odseka v občini drugi
(v m)  občini

Ulice v Brestanici 2845

1 193300 Žel. postaja Cesta Izgnancev Grad 705 V
2 193330 C. Prvih bor. Hlebčeva Ulica Na Dorcu 180 V
3 193341 191290 Šolska ulica Jeterno selo 280 V
4 193342 N Šolske c. Jetrno selo zadnja hiša 600 V
5 193350 KR s c.Izgn. Kantalon Kantalon št.10 190 V
6 193360 O pri Kozja. 2 Likarjeva ulica Ograja pri el. 320 V
7 193380 O pri Kozja. 2 Na Dorcu Ograja MRP 340 V
8 193410 O Koz.-Dular Vrtna ulica zadnja hiša 230 V

Ulice v Kostanjevici 4025
9 193502 Gorjupova c. Gorjupova cesta Gorjup. 11 36 V
10 193511 Grajska c. Hmeljska cesta do konca 241 V
11 193512 Gorjupova c. Hmeljska cesta 193511 86 V
12 193513 193511 Hmeljska cesta Grajska c. 115 V
13 193514 193511 Hmeljska cesta 193511 231 V
14 193515 193511 Hmeljska cesta do konca 150 V
15 193520 KR Grajska c. Kambičev trg Resljeva 15 1540 V
16 193530 Ljubljanska c. Ljubljanska cesta Zd.dom 30 V
17 193541 Oranžova 6 Oranžova ulica Ul. talcev 45 V
18 193542 Oranžova 12 Oranžova ulica Ul. talcev 66 V
19 193543 Oranžova 23 Oranžova ulica do Krke 55 V
20 193544 Oražnova Oražnova-Trcijalski most-Zd. dom ZD. dom 250 V
21 193550 191250 Resljeva cesta zadnja hiša 270 V
22 193561 Ul. talcev 14 Ulica talcev do Krke 150 V
23 193562 Ul. talcev 22 Ulica talcev do Krke 40 V
24 193563 Ul. Talcev Ulica Talcev-Colarič do Krke 100 V
25 193564 419 Žolnir-Petretič Petretič 200 V
26 193565 191220 Gorjanska-Božič-Slinovce Slinovce 420 V

Ulice v Krškem 21780
27 192010 KR C 4. julija Aškerčeva ulica ind. tir 431 V
28 192022 CKŽ Bohoričeva ulica Gasilska 188 V
29 192023 od.z 192022 Bohoričeva ulica Opus 103 V
30 192041 podmornica Cesta 4. julija C. 4. julija 47 250 V
31 192042 Aškerčeva Cesta 4. julija dom upokoj. 155 V
32 192043 od.z 193042 Cesta 4. julija Aškerčeva 90 V
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Zap. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec Dolžina Namen Dolžina
št. ali odseka ali odseka ceste ceste uporabe ceste v

ali odseka v občini drugi
(v m)  občini

33 192044 naspr. Krat. p. Cesta 4. julija C. 4. julija 87 78  V
34 192045 naspr. Erjavč. Cesta 4. julija Imperial 200  V
35 192046 C. 4. julija Cesta 4. julija C. 4. julija 50 125  V
36 192047 dom upokoj. Cesta 4. julija C. 4. julija 60 299  V
37 192051 G5 Cesta krških žrtev Hočev. trg 1018  V
38 192052 CKŽ 90 Cesta krških žrtev CKŽ 100 208  V
39 192053 CKŽ-nak. cen. Cesta krških žrtev Pionirska 496  V
40 192054 CKŽ-bencin. s. Cesta krških žrtev dom upokoj. 100  V
41 192055 CKŽ-nak. cen. Cesta krških žrtev kombinat 722  V
42 192056 od. z 192055 Cesta krških žrtev Transport 190  V
43 192057 od. z 192056 Cesta krških žrtev Mizar. del. 252  V
44 192058 od. s CKŽ Cesta krških žrtev za stadionom 1212  V
45 192059 od. z 192058 Cesta krških žrtev mimo pokop. 150  V
46 192060 KR CKŽ Dalmatinova ulica CKŽ 69 435  V
47 192071 Kurirska pot Delavska ulica Ul. S. Rožanca 155  V
48 192972 S. Rožanc Delavska ulica Cankarjeva 227  V
49 192080 KR C 4. julija Erjavčeva ulica zadnja hiša 219  V
50 192090 KR Bohorič. Gasilska ulica KR CKŽ 145  V
51 192100 Rostoharjeva Grunova ulica Rostohar. u. 251  V
52 192111 Leskovška c. Gubčeva ulica Gubčeva 1 78  V
53 192112 Leskovška c. Gubčeva ulica CKŽ 327  V
54 192131 O Dijaški d. Humekova ulica hišna št. 24 247  V
55 192132 od. z 192131 Humekova ulica hišna št. 33 90  V
56 192133 Dijaški dom Humekova ulica Dijaški d. 103  V
57 192134 CKŽ-pri Muri Humekova ulica Humekova 10 142  V
58 192140 220 Ilirska ulica Ilirska ul.9 104  V
59 192150 KR C 4. julija Jurčičeva pot Kratka pot 3 115  V
60 192160 KR Šolska u. Kajuhova ulica Kajuhova 16 266  V
61 192170 Kidričeva 23 Kidričeva ulica Kidričeva 2 350  V
62 192181 KR C 4. julija Kolodvorska ulica tržnica 480  V
63 192182 od. z 192181 Kolodvorska ulica BUS, bloki 186  V
64 192183 podmornica Kolodvorska ulica 192181 133  V
65 192184 od. z 192181 Kolodvorska ulica poti med bloki 545  V
66 192190 KR Leskovška Kovinarska ulica N ul. M. Kerin 386  V
67 192200 KR C 4. julija Kratka pot do konca 205  V
68 192220 KR Šolska ulica Kvedrova KR Majcnova 208  V
69 192230 KR Trdinova Lapajnetova KR Strma pot 301  V
70 192241 od. z 192241 Leskovška cesta-Pionirska do križišča 54  V
71 192242 od. z 192241 Leskovška cesta-Pionirska zadnja hiša 160  V
72 192250 KR C 4. julija Levstikova pot Levstikova 2 130  V
73 192260 KR Zdolska Majcnova ulica KR Strmec. 180  V
74 192270 KR Mencing. Mencingerjeva ulica KR M. Kerin 328  V
75 192280 N Kovinarske Ulica Milke Kerin KR Leskov. 434  V
76 192290 KR Papirniška Na Resi KR Cankarj. 165  V
77 192300 O Nikole Tesle Na Bregu Na Bregu 2 100  V
78 192320 KR Zdolska Naselje nuklearne elektrarne Zadnja hiša 359  V
79 192331 KR C 4. julija Ob potoku Ob potoku 16 341  V
80 192332 KR C 4. julija Ob potoku Ob potoku3 61  V
81 192360 KR Rostoh. Pavlinova ulica Pavlinova 2 330  V
82 192370 191190 Pod Goro-odcep Val.nabrežje 236  V
83 192380 Pod Pristavo2 Pod Pristavo Pod Prist. 8 91  V
84 192391 KR C 4. julija Poljska pot Poljska p. 10 178  V
85 192392 od. z 192391 Poljska pot Poljska p. 11 45  V
86 192400 O C 4. julija Pot na Libno Pot na Libno 3 326  V
87 192411 Stritarjeva Pot na Polšco Sremiška 337  V
88 192413 192412 Pot na Polšco Sremiška 217  V
89 192414 192412 Pot na Polšco Sremiška 164  V
90 192420 KR Savski m. Prešernova cesta Preš. 11 500  V
91 192430 N Tovarniške Ribiška ulica KR Tovar. 234  V
92 192440 191170 Rostoharjeva ulica-odcep 191170 283  V
93 192451 Zdolska Rozmanova ulica Rozmanova 17 185  V
94 192452 Del. dom Rozmanova ulica C4.julija 525  V
95 192461 KR Rostoh. Sadjarska ulica Sadjarska 6 193  V
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Zap. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec Dolžina Namen Dolžina
št. ali odseka ali odseka ceste ceste uporabe ceste v

ali odseka v občini drugi
(v m)  občini

96 192462 Sadjarska 6 Sadjarska ulica Sadjarska 8 45  V
97 192470 KR C 4. julija Savska pot do žel. tirov 78  V
98 192490 Cankarjeva Sovretova ulica Rozmanova 152  V
99 192501 191080 Sremiška cesta-odcep 192521 187  V
100 192510 O Sremiška c. Stermeckijeva ulica Sterm. 2 240  V
101 192522 O Šolske Stritarjeva ulica Pot na Polšco 92 V
102 192532 Lapajnetova Strma pot Strma p. 24 166  V
103 192540 KR Bohoričeva Šoferska ulica KR CKŽ 117  V
104 192552 Stritarjeva Šolska ulica Otroški vrtec 133  V
105 192553 Šolska Šolska ulica-parkirišče OŠ Čebelnak 101  V
106 192560 Šolska Tomšičeva ulica Majcnova 203  V
107 192570 O Sremiška c. Ulica Tonke Čečeve KR Pot na Po. 333  V
108 192581 O Savski most Tovarniška ulica Gas.dom-Vi. 312  V
109 192582 191110 Tovarniška ulica Ribiška 206  V
110 192590 KR Kajuhova Trdinova ulica zadnja hiša 203  V
111 192610 KR Stritarjeva Trubarjeva ulica Trubarjeva13 157  V
112 192620 O Sremiška c. Ulica Ilije Gregorčiča zad. h. št. 21 220  V
113 192630 O Pot na Polšco Ulica Nikole Tesle zad. h. št. 15 200  V
114 192640 O ul. N. Tesle Vrtna ulica KR C 4. julija 150  V
115 192650 677 Zdolska ulica-odcep zadnja hiša 135 V
116 192660 Šolska Zupančičeva ulica Majcnova 229 V

Ulice v Leskovcu 3821
117 192710 O Sejmiška ul. Brezinska pot KR gozdna p. 156  V
118 192720 O Sejmiška ul. Cesta ob gaju 192830 172  V
119 192730 KR gozdna pot Cvetna pot KR Sejmiška 132  V
120 192741 KR Ul. 11 nov. Gasilska pot zadnja hiša 67  V
121 192742 192741 Gasilska pot zadnja hiša 47  V
122 192752 192751 Gozdna pot zadnja hiša 66  V
123 192760 Trg borcev Grajska pot zadnja hiša 297  V
124 192772 192771 Grebenčeva cesta do h. št. 56a 275  V
125 192773 192771 Grebenčeva cesta do h. št. 10 83  V
126 192781 KR z MDB Nova pot do h. št. 4 143  V
127 192782 KR z MDB Nova pot do h. št. 18 104  V
128 192790 KR Ul. 11. nov. Pekarska pot zadnja hiša 71  V
129 192801 od. s Pionir. Pionirska šola 140  V
130 192802 šola Pionirska vrtec 98  V
131 192821 O Ul. 11. nov. Pot na Črnile zadnja hiša 190  V
132 192822 192821 Pot na Črnile zadnja hiša 54  V
133 192850 KR Ul. 11. nov. Ulce Wolfova ulica 220  V
134 192861 Ul. A. Salmič Ulica Anke Salmičeve Vrtnarska pot 132  V
135 192862 191150 Ulica Anke Salmičeve do h. št. 17 a 63  V
136 192863 191150 Ulica Anke Salmičeve k Sveti Ani 68  V
137 192864 191150 Ulica Anke Salmičeve do h. št. 39 a, 43 a 83  V
138 192866 191150 Ulica Anke Salmičeve do h. št. 36 a 121  V
139 192870 Trg borcev Ulica Staneta Žagarja konec ul.-Mirt 238  V
140 192881 O Greben. Vejer zadnja hiša 210  V
141 192882 192881 Vejer zadnja hiša 97 V
142 192891 O Sejmiška ul. Vrtnarska pot zadnja hiša 296  V
143 192892 192891 Vrtnarska pot Cesta ob gaju 123  V
144 192902 192901 Wolfova ulica do h. št.22b 75  V

Ulice na Senovem 8386
145 193010 KR Titova Bračičeva ulica Bračičeva 5 229  V
146 193021 KR Tit.-metalna Bohoričeva cesta Jetrno selo 1127  V
147 193022 193021 Bohoričeva cesta Bohoričeva 40 c 100  V
148 193032 Titova Cankarjeva cesta 193031 100  V
149 193033 193031 Cankarjeva cesta do zadnje hiše 30  V
150 193034 Titova cesta Cankarjeva cesta Pot na Armes 1000  V
151 193035 193034 Cankarjeva cesta do h. št.54 60  V
152 193041 KR Titova cesta Cesta bratov Zorko C. B. Zorko 41 1200  V
153 193042 193041 Cesta bratov Zorko C. B. Zorko 16 c 200  V
154 193050 KR Tomšičeva Cesta Ilije Gregorčiča C. I. Gregor. 42 1155  V
155 193081 KR Kozj. odredaDelavska ulica Delavska 5 136  V
156 193082 Delavska 4 Delavska ulica Delavska 9 150  V
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157 193083 193081 Delavska ulica Delavska 15 100  V
158 193091 Titova cesta Gubčeva ulica Pot na Armes 200  V
159 193092 193091 Gubčeva ulica Cankarjeva 100  V
160 193110 KR C. 9. feb. Kvedrova ulica Kvedrova 14 180  V
161 193120 KR Titova cesta Partizanska cesta Slepa ulica 770  V
162 183132 Pot na Armes Pot na Armes Cankarjeva 100  V
163 193133 Pot na Armes Pot na Armes Cankarjeva 100  V
164 193140 KR C. 9. feb. Prešernova ulica KR Bohorska 226  V
165 193152 193152 Rudarska cesta Rudarska 27 a 180  V
166 193153 193152 Rudarska cesta Rudarska 21 c 90  V
167 193161 Titova Titova cesta separacija-rudnik 100  V
168 193162 Titova Titova cesta Titova3 166  V
169 193172 Tomšičeva 35 Tomšičeva cesta Tomšičeva 36 a 177  V
170 193210 KR C. 9. feb. Ulica Senovskih borcev NOB KR Kvedrova 180  V
171 193173 Tomšičeva 35 Tomšičeva cesta Tomšičeva 46 230  V

40857

6. člen
Javne poti v naseljih in med naselji so:

Zap. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec Dolžina Namen Dolžina
št. ali odseka ali odseka ceste ceste uporabe ceste v

ali odseka v občini drugi
(v m)  občini

Krajevna skupnost Senovo 83879
1 691001 193011 Božičnik-Koprivc Cankarjeva 75b 500 V JP 2
2 691002 193160 povezava-Titova-Ulica 9. februarja 193200 350 V JP 2
3 691010 191010 Zgornja Blanca-Sobnik Požun 2326 V JP 1
4 691021 191010 Kališovec-Trate-meja Sevnica-Presladol 691514 700 V JP 1
5 691023 691021 odcep Štraus Štraus 300 V JP 2
6 691031 191010 odcep Bavec, Ribič G. Leskovec 31 1400 V JP 2
7 691032 191010 odcep Šturbej 691031 1200 V JP 2
8 691033 691031 odcep Abram Rožno 41 380 V JP 2
9 691034 191010 odcep Radej Stranje 11 200 V JP 2
10 691035 191010 odcep Kočevar Stranje 17 300 V JP 2
11 691036 191010 odcep Kozole Kozole 880 V JP 2
12 691037 191010 odcep Povše Povše 370 V JP 2
13 691040 191010 odcep Štaucar Štaucar 620 V JP 2
14 691050 191010 odcep Remih Stranje 2 400 V JP 2
15 691061 191010 Sveti Anton-Pirc Pirc 100 V JP 2
16 691062 691061 Sveti Anton-Klenovšek G. Leskovec 11 100 V JP 2
17 691063 691061 odcep Povše G. Leskovec 16 380 V JP 2
18 691070 191010 Gorenc-Žvar Žvar 310 V JP 2
19 691080 191010 odcep Biderman G. Leskovec 37 100 V JP 2
20 691091 191010 Sotensko-Handija-Sveti Anton Sv. Anton 1950 V JP 1
21 691092 691091 odcep Krošelj G. Leskovec 6 400 V JP 2
22 691093 691091 odcep Kozmus G. Leskovec 4 200 V JP 2
23 691094 691091 Handija-Krošelj 691092 500 V JP 2
24 691101 191010 Kališovec-Presladol 191100 830 V JP 1
25 691102 691101 odcep Zakšek Šedem 40 300 V JP 2
26 691110 191010 Brezje pri Dovškem-Presladol 191100 2027 V JP 1
27 691121 191010 Brezje-Vrhe-Prebkovje 691132 2570 V JP 1
28 691122 691121 odcep Žveglič Žveglič 500 V JP 2
29 691123 691121 odcep Urh Urh 200 V JP 2
30 691131 372130 Prepkovje-Dobrava Dobrava 11 1057 V JP 2
31 691132 691010 Sobnik-Rupna Loka 691131 1327 V JP 2
32 691133 372130 Jablanca (Peruci)-Jug Jug 955 V JP 2
33 691141 191020 Srebotno-Šedem-Dol-Ravne 193151 3476 V JP 1
34 691142 691141 Ivačič-cesta do Jakoba 691150 586 V JP 2
35 691143 691142 odcep Kozole 191020 179 V JP 2
36 691144 691141 odcep vikend 230 V JP 2
37 691145 191030 povezava 691141 100 V JP 2
38 691146 191040 Dol (Grahovec)-Reštanj 691141 1000 V JP 2
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39 691150 191030 odcep cerkev Sv. Jakob cerkev 714 V JP 2
40 691160 191030 odcep Krajnc Šedem 4 720 V JP 2
41 691171 191040 Gače-Dovško Reberšak 370 V JP 2
42 691172 191030 odcep 691171 180 V JP 2
43 691173 191030 odcep 691171 150 V JP 2
44 691181 191040 Reštanj 15 Reštanj 15 416 V JP 2
45 691182 191040 Reštanj 23 Reštanj 23 140 V JP 2
46 691183 191040 Reštanj gobarna 273 V JP 2
47 691191 191040 Reštanj-Belo rudnik 1200 V JP 2
48 691192 691191 odcep Vinšek Kink M.Kamen 5 250 V JP 2
49 691193 422 Mali kamen-Belo 691191 662 V JP 1
50 691194 691193 Mali kamen-Plankar M. Kamen 54 400 V JP 2
51 691201 422 Mali kamen-Orešje zadnja hiša 465 V JP 2
52 691202 422 Mali kamen-gasilski dom gasilski dom 524 V JP 2
53 691210 422 odcep Nanut M. Kamen 10 180 V JP 2
54 691220 422 odcep Švigelj Švigelj 140 V JP 2
55 691230 422 odcep Margon M. Kamen 8 220 V JP 2
56 691241 422 Mali kamen-Ravni log 691261 3798 V JP 1
57 691242 691242 Mali kamen-Kozole M. Kamen 44 200 V JP 2
58 691243 691241 odcep Omerzu M. Kamen 41 280 V JP 2
59 691244 691621 odcep cerkev cerkev 250 V JP 2
60 691251 422 Mali kamen-Okrog Okrog 900 V JP 2
61 691252 691251 odcep lovska koča lovska koča 595 V JP 2
62 691253 691241 Mali kamen-Korito-Okrog 691251 750 V JP 2
63 691254 691253 odcep Zidar M. Kamen 24 220 V JP 2
64 691255 691253 odcep Glogovšek M. Kamen 45 250 V JP 2
65 691261 191040 Reštanj-Zakov-Ravni log-Jevše-Globoko Globoko 7230 V JP 1
66 691262 191040 odcep Smole Reštanj 23 385 V JP2
67 691263 691261 Reštanj 33-Čepin Reštanj 33 286 V JP 2
68 691264 691261 rudniško naselje-Reštanj 34,35 Reštanj 34,35 107 V JP 2
69 691265 691261 Razum Reštanj 62 890 V JP 2
70 691266 691261 Gabrič Reštanj 79 507 V JP 2
71 691267 691261 kamnolom kamnolom 253 V JP 2
72 691268 191020 spomenik-Reštanj-Oslica 691261 2149 V JP 2
73 691269 422 Mali kamen-Brljavec 191051 550 V JP 2
74 691271 191020 Klavžar-Šušteršič 691261 2425 V JP 2
75 691272 691271 povezava 691261 178 V JP 2
76 691280 191020 Hlastan 691261 1500 V JP 2
77 691291 191020 odcep Smole Smole 157 V JP 2
78 691292 191020 odcep Kozole Kozole 567 V JP 2
79 691293 691292 odcep Vovčko Vovčko 105 V JP 2
80 691294 191020 odcep Pretnač Pretnač 360 V JP 2
81 691295 191020 odcep Kozole Kozole 125 V JP 2
82 691296 191020 odcep Bohorč Šedem 8 360 V JP 2
83 691297 191020 Dobrava-rezervar rezervar 200 V JP 1
84 691301 372130 Graben-Dobrava LC 191020 3343 V JP 2
85 691302 691301 odcep Pretnač Dobrava 27 625 V JP 2
86 691303 691301 Dobrava zadnja hiša 305 V JP 2
87 691304 691301 Jablance zadnja hiša 166 V JP 2
88 691310 372130 odcep Požun Dobrava 16 714 V JP 2
89 691320 372130 odcep Dobrava Dobrava 19 143 V JP 2
90 691330 372130 odcep Županc Stranje 28 400 V JP 2
91 691341 372130 Zalog-meja Šentjur meja Šentjur 1350 V JP 1
92 691342 691343 Orstvenšek-Plahuta Plahuta 314 V JP 2
93 691343 691341 Orstvenšek-Tauzas Tauzas 417 V JP 2
94 691350 372130 odcep Žveglič 691341 690 V JP 2
95 691360 372130 odcep Kranjc Dobrava 24 564 V JP 2
96 691371 191020 Plešivec-Tovornik-Jelen Jelen 884 V JP 2
97 691372 691371 odcep Vovčko Vovčko 100 V JP 2
98 691373 691371 odcep Kozole Kozole 110 V JP 2
99 691374 691371 odcep zadnja hiša 264 V JP 2
100 691375 691371 odcep Budna Dobrova 51 939 V JP 2
101 691376 691301 Dobrova-Plešivica 691371 920 v JP 2
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102 691380 191020 odcep Perko Dobrova 46 1010 V JP 2
103 691390 191020 koča na Bohorju-do križišča za Jalovec križišče za Jal. 888 V JP 2
104 691401 191290 Dolenji Leskovec-Poreber-Kajuhova 193100 2052 V JP 1
105 691402 193401 Cesta bratov Zorko-Poreber 691401 861 V JP 2
106 691403 191290 Županc-Poreber 691402 642 V JP 2
107 691404 191290 Suhi Polč-Poreber 691405 1505 V JP 2
108 691405 691402 Dovško 40 Dovško 40 624 V JP 2
109 691406 691405 odcep Bohorč Bohorč 141 V JP 2
110 691407 691408 odcep Cehte Presladol 36 473 V JP 2
111 691408 691405 odcep 691407 400 V JP 2
112 691410 191290 Brezje-Poznič Poznič 450 V JP 2
113 691420 191290 Brezje-lovski dom lovski dom 701 V JP 2

Krajevna skupnost Rožno-Presladol 19475
114 691022 691021 odcep Baumkircher Baumkircher 1000 V JP 1
115 691500 679 Kancijan-Kranjc-meja Sevnica Rožno 56 770 V JP 1
116 691511 679 Rožno-Resa Žibert 2080 V JP 2
117 691512 691511 Gabrič-Ravne Remih 1700 V JP 2
118 691513 691514 odcep Ivačič Ivačič 1000 V JP 2
119 691514 191100 Srbotno-Ravne-Trate Remih 2000 V JP 1
120 691521 191100 Sedlo-Presladol Rožno 38 880 V JP 1
121 691522 691521 odcep Kozmus Kozmus 100 V JP 2
122 691523 691521 odcep Kranjc-Vovčko Vovčko 300 V JP 2
123 691524 191100 Presladol-Ferlin Presladol 60 250 V JP 2
124 691530 691570 Rožno-Peč-Senčar 692201 2550 V JP 1
125 691540 191100 Sluga-Kovačič Rožno 31 300 V JP 2
126 691550 191100 odcep Bohorč Vinko 691110 300 V JP 2
127 691560 679 Rožno-Hruševje Rožno 56 760 V JP 2
128 691570 692230 Vrh-Poznič Poznič 2750 V JP 2
129 691581 691110 Žvar-Gorenje veliko-povez.Brezje Mihelič 1000 V JP 1
130 691582 691110 Cehte-Flukna Flukna 250 V JP 2
131 691590 692290 Vrh-Kukovič Kukovič 1485 V JP 2

Krajevna skupnost Koprivnica 38445
132 681050 181052 Gračni vrh-Koprivnica 422 2300 V JP 1
133 691602 691601 odcep Histaler Koprivnica 27 300 V JP 2
134 691603 191052 Prevole-Starc Koprivnica 59 700 V JP 2
135 691604 691601 Prevole-Kostanjšek-Kunej Vojko Koprivnica 25 400 V JP 2
136 691611 191052 Klakočar-Medvešek Mrčna Sela 24 650 V JP 1
137 691612 691611 Medvešek-Brasčun(Gaj-Klavžar) Klavžar 680 V JP 1
138 691621 191052 Veliki kamen-Mrčna sela-Završe 691261 3366 V JP 1
139 691622 691621 Mrčna sela-Macur Mrčna Sela 8 200 V JP 2
140 691623 691621 Mrčna sela-Jazbec Jazbec 330 V JP 2
141 691624 691621 Mrčna sela-Cerjak Cerjak 300 V JP 2
142 691625 691621 odcep Umek Vel. Kamen 54 300 V JP 2
143 691626 691621 odcep Resnik Stanko Mrčna Sela 45 450 V JP 1
144 691627 691621 Mrčna sela-Drenovec Vel. Kamen 25 220 V JP 2
145 691631 691621 Velik kamen-Klavžar-Gorjup-Završče 691621 3447 V JP 1
146 691632 691631 Klavžar-Toplice Toplice 2200 V JP 1 (900)
147 691633 691631 Bohorč Viki-Možek Franc Glažuta 500 V JP 1
148 691634 691632 Gorjup-kamnolom-Lužar 691633 1950 V JP 2
149 691635 691631 Završe-Lipni vrh Šošterič Avgust 900 v JP 2
150 691636 691632 odcep Gorjup Lado Mrčna Sela 36 400 v JP 2
151 691637 691632 odcep Resnik Štefan Mrčna Sela 35 300 v JP 2
152 691640 422 Dornik-Župevc Vel. Kamen 4 402 V JP 2
153 691650 422 Polšak-Zrimšek Vel. Kamen 3 250 V JP 2
154 691660 422 Grmšek-Božičnik-Devce Devce 400 V JP 2
155 691670 422 Veliki kamen-Sveti Martin Sveti Martin 100 V JP 2
156 691681 422 Poznič-Rebuda-Radej 422 900 V JP 2
157 691682 422 Veliki Kamen-gostilna-Božičnik Vel.Kamen 69 320 v JP 2
158 691690 422 odcep Bračun zadnja hiša 500 V JP 2
159 691701 422 Vertovšek-Mirt Mirt 2100 V JP 1
160 691702 691701 Božičnik-Rupert Rupert 350 V JP 2
161 691703 422 odcep Poznič-Koren-Mirt Mirt 350 V JP 2
162 691711 422 Koprivnica-Gmajna-Koren-Bogovič Koprivnica 39a 800 V JP 1
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163 691712 422 avtobusna postaja-Bogovič-Bogolin Koprivnica 35 450 V JP 1
164 691713 691712 Šikovec-Mešiček Mešiček 430 V JP 2
165 691721 422 Kladje-Handeja Koprivnica 6 1230 V JP 1
166 691722 422 Koprivnica-Kladje zadnja hiša 590 V JP 1
167 691731 191280 Leskovce-Žvar Žvar 480 V JP 1
168 691732 191280 Leskovce-Kladivnik Kladivnik 1002 V JP 2
169 691738 691634 Lužar-Ferlin Ferlin 800 v JP 2
170 691741 191051 Veliki kamen-Čreta zadnja hiša 1945 V JP 1
171 691742 691741 Bogovič-Kozole Kozole 580 V JP 2
172 691743 691741 Čreta-Umek Umek 400 V JP 2
173 691750 422 Koprivnica-Jerič dol-Graben 191060 4173 V JP 1

Krajevna skupnost Zdole 28857
174 691760 191060 Anže-Gorica-Graben 191060 2828 V JP 1
175 691771 191060 Rožman-Dular Kostanjek 21 1490 V JP 2
176 691772 691771 Rožman-Borovinšek-meja Brežice-Sela meja Brežice 590 V JP 2
177 691773 24449 Ban-Sveti Vid Sveti Vid 200 V JP 2
178 691781 191060 odcep za Cerino-Graben Kostanjek 37 1460 V JP 2
179 691782 691781 Knapič-Hlupič Hlupič 440 V JP 2
180 691783 191060 Knez-Ogorevc-Omerzel Anton Omerzel 700 V JP 2
181 691784 191060 Ravne-avtobusna postaja Zdole AP Zdole 2005 V JP 2
182 691785 691784 Toplišek-Bahč V 691784 450 V JP 2
183 691786 691784 Ravne-Kovač-Žnideršič Žnideršič 100 V JP 2
184 691787 691784 Ravne-Toplišek-Debeljak Kostanjek 9 350 V JP 2
185 691790 191060 Krejan-Knez 191060 313 V JP 2
186 691800 191060 Ravne-Ban-Vrh Ravne pri Zd.22 1190 V JP 2
187 691811 191060 Vrh-rezervar rezervar 790 V JP 1
188 691812 691811 odcep Cerjak Cerjak 180 V JP 2
189 691813 191060 Ribič-Šoba 691821 230 V JP 2
190 691814 691811 odcep Vrh Vrh 190 V JP 2
191 691821 191060 Bahč-Živič-cesta na Vrh 191060 1037 V JP 2
192 691822 191060 odcep Bogovič Bogovič 120 V JP 2
193 691830 191060 odcep Omerzel Marjan Zdole 45 220 V JP 2
194 691841 191060 Špiler-Knez Knez 300 V JP 2
195 691842 677 Rožman-Špiler 191060 200 V JP 2
196 691850 677 odcep Umek Zdole 22 170 V JP 2
197 691860 677 Pavlič-Cizelj Cizelj 250 V JP 2
198 691871 677 Molan-Šinko 677 480 V JP 1
199 691872 677 odcep Molan Zdole 69 650 V JP 2
200 691873 691871 odcep Novak Novak 190 V JP 2
201 691874 691871 odcep Les Zdole 27 170 V JP 2
202 691881 677 Anovec-Loke 191080 3222 V JP 1
203 691882 691881 Anovec vas Anovec 643 V JP 1
204 691883 691881 Anovec-Sotošek Fani Sotošek Fani 489 V JP 2
205 691884 691883 Sotošek Fani-Ponikve 692010 1100 V JP 2
206 691885 691881 Loke-Bogovič Bogovič 300 V JP 2
207 691902 677 Podgoršek-Potoče-meja KS meja KS Krško 230 V JP 2
208 691901 677 obvoznica Pleterje 677 380 V JP 1
209 691910 677 Švajger-Zupančič Zupančič 500 V JP 2
210 691920 677 Pleterje-Živič-Golja Pleterje 20 250 V JP 2
211 691930 677 Planinc-Bahč Zdole 2 1000 V JP 2
212 691940 677 Zupan-Jamšek Jamšek 250 V JP 2
213 691951 24442 Zgornje Šapole zadnja hiša 700 V JP 1
214 691952 691951 meja Br.-Petan-Kerin-Vrh Kerin 1700 V JP 2
215 691953 691951 Odcep Ban Vojko zadnja hiša 200 V JP 2
216 691960 24442 Spodnje Šapole-Umek Umek 350 V JP 2
217 691970 24442 Debeljak-Grmovšek Grmovšek 250 V JP 2

Krajevna skupnost Brestanica 37989
218 692011 191050 odcep Ribič Ribič 370 V JP 2
219 692012 422 Gasilni dom-Avsenak-Elektrarna 193320 450 V JP 2
220 692013 191090 odcep železniška postaja-Pajk Pajk 130 V JP 2
221 692014 692202 odcep Potisk C. izgnancev 3a 110 V JP 2
222 692015 679 odcep Mikolavčič, Medvešek Dol. Leskovec 9 370 V JP 2
223 692016 679 odcep Zorko Dol. Leskov. 81a 150 V JP 2
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224 692021 691570 odcep Glas, Colner Colner 300 V JP 2
225 692022 692230 odcep Žibert Dol. Leskovec 32 300 V JP 2
226 692023 191290 odcep Žvar, Tomič Dol. Leskovec 63 155 V JP 2
227 692024 191290 odcep Hercigonja Hercigonja 700 V JP 2
228 692031 691760 Anže-Šalamon Šalamon 825 V JP 2
229 692032 691760 Gorica-pokopališče-Raztez 692042 450 V JP 2
230 692033 191060 Anže-rezervar rezervar 150 V JP 1
231 692041 191070 Golja-Ban-Anže 691760 2081 V JP 1
232 692042 692041 Kapelica-Župevec Župevec 1043 V JP 2
233 692043 692042 Bogovič-Pirnat Pirnat 398 V JP 2
234 692044 692042 odcep Bahčič Razstez 9 130 V JP 2
235 692050 191070 Raztez-Hictaler Raztez 14 660 V JP 2
236 692060 191070 Raztez-Armeško 191050 1918 V JP 1
237 692071 191050 Češek-Omrzel Omrzel 600 V JP 2
238 692072 191050 odcep Resnik Resnik 80 V JP 2
239 692080 191050 odcep Sveti Križ Sveti Križ 380 V JP 2
240 692090 191070 Ribnik-Černoga-Kovačič Stolovnik 21 476 V JP 2
241 692100 191070 Drnovšek-Koželj Stolovnik 23a 554 V JP 2
242 692110 191060 Bračun-Drnovšek 191070 600 V JP 2
243 692121 191060 Ilovec-Brezje-Krjan Anže 24 1628 V JP 2
244 692122 692121 (Ilovec-Brezje)-Mešiček Mešiček 1219 V JP 2
245 692123 191060 Koren-Miler 692122 333 V JP 2
246 692124 692122 odcep Ban Ban 135 V JP 2
247 692125 692122 (Ilovec-Brezje)-Slonjšak Anže 29 136 V JP 2
248 692126 692122 (Ilovec-Brezje)-Frlin Stolovnik 58 154 V JP 2
249 692130 191050 Gerzina-Mirt Mirt 733 V JP 2
250 692140 193131 odcep Hictaler Armeško 15 1620 V JP 2
251 692150 191051 Lokve 191070 1100 V JP 2
252 692160 191070 Mali Raztez-Kelhar Kelhar 1551 V JP 2
253 692170 191070 odcep Ferlan Raztez 19 387 V JP 2
254 692181 692182 odcep Romih Romih 458 V JP 2
255 692182 191070 odcep Resnik Resnik 163 V JP 2
256 692190 191050 Lokve-Zakšek Lokve 27 388 V JP 2
257 692201 679 Brestanica-Dolenji Leskovec 191290 4075 V JP 1
258 692202 692201 Agrokombinat-grad 193300 858 V JP 2
259 692203 692201 odcep Divjak C. Prvih borcev 8 152 V JP 2
260 692204 692201 lovska koča-Petrič Petrič 468 V JP 2
261 692205 692201 odcep Šoln Dol.Leskovec 75 580 V JP 2
262 692206 692201 odcep Škrbinek Škrbinek 443 V JP 2
263 692207 692201 odcep Ferlin Dol.Leskovec 80 569 V JP 2
264 692208 692201 odcep Klenovšek Dol.Leskovec 30 795 V JP 2
265 692210 679 odcep Hriberšek Hriberšek 560 V JP 2
266 692220 679 odcep Vovčak 692201 203 V JP 2
267 692230 191290 Košeni vrh-SajovecLevičar 692201 2000 V JP 1
268 692240 191290 Košeni vrh-Hriberšek Dol. Leskovec 48 1055 V JP 2
269 692250 191290 odcep Kukovičič Dol. Leskovec 71 590 V JP 2
270 692260 191290 Bohorc-Senica Senica 430 V JP 2
271 692270 191290 Košeni vrh-Brezje pri Dolškem 191010 1260 V JP 1
272 692280 191290 Košeni vrh-Moškon Dol. Leskovec 61 323 V JP 2
273 692290 191290 Košeni vrh-VoV-Vodopivec-Hrženjak Hrženjak 243 V JP 2

Krajevna skupnost Dolenja vas 16138
274 692300 692321 Zakšek-Libenšek-Pribovšek-Zorko 692321 1990 V JP 2
275 692310 692321 Sveta Marjeta-Planinc 692300 800 V JP 2
276 692321 220 Stari grad-lovski dom na Libni lovski dom 2535 V JP 1
277 692322 220 Sloka cesta 692321 1376 V JP 1
278 692323 220 odcep Špiler Maks 692321 456 V JP 2
279 692324 220 odcep Žura-Molan 692321 540 V JP 2
280 692325 692321 odcep Umek, Sotelšek Sotelšek 245 V JP 2
281 692326 692300 Libna-sp. rezervar rezervar 150 V JP 1
282 692331 220 Stari grad-Marof zadnja hiša 1005 V JP 1
283 692332 692321 Stari grad-Zupančič Zupančič 144 V JP 2
284 692340 220 odcep Gradišek Gradišek 168 V JP 1
285 692350 220 odcep Novak-Jordan Dol. v.pri K.25a 100 V JP 2
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286 692360 220 vaško središče-Črna mlaka-rezervar rezervar 1800 V JP 1
287 692371 220 Dolenja vas-Knez-Volčanjšek do razcepa 120 V JP 2
288 692372 220 odcep do hiš 150 V JP 2
289 692381 220 Pesje-naselje 24683 1430 V JP 1
290 692382 692381 Pesje-odcep 526420 520 V JP 2
291 692390 24683 potok Močnik Kopričnik 480 V JP 2
292 692401 24683 Pesje-Libna(železniška postaja) žel.postaja 550 V JP 1
293 692402 220 Libna-Tršelič 191111 280 V JP 2
294 692410 191112 podvoz-Jelič Jelič 310 V JP 2
295 692420 železniški tiri Cunk-Lončar Lončar 989 V JP 2

Krajevna skupnost Krško 26324
296 691892 677 Zdolska cesta-Potoče-meja KS Zdole meja KS Zdole 800 V JP 2
297 692471 G5 Narpel-Trška gora-Narpel 692472 4084 V JP 1
298 692472 692471 Trška gora-Glogovšek-Cener zadnja hiša 1106 V JP 1
299 692473 692476 Trška gora-lovski dom lovski dom 650 V JP 2
300 692474 692471 Narpel-Trška gora 692471 1626 V JP 1
301 692475 692471 Narpel Žigante 100 V JP 2
302 692476 692471 Narpel ulice zadnja hiša 450 V JP 1
303 692477 692476 Narpel-odcep Lavrinšek Lavrinšek 290 V JP 2
304 692481 192022 Rozalija-Žvika Komočar 600 V JP 2
305 692482 192022 Bohoričeva-Sveta Rozalija cerkev 490 V JP 2
306 692491 191113 Vrbina-desni krak zadnja hiša 200 V JP 1
307 692492 191113 Vrbina-levi krak 191111 250 V JP 1
308 692500 220 Pot na Libno Ob potoku zadnja hiša 700 V JP 2
309 692510 677 Ribnik-Poljanc Zdolska 39 200 V JP 2
310 692520 677 Zdolska cesta-Smonkar Smonkar 244 V JP 2
311 692530 691881 Kremen zadnja hiša 690 V JP 1
312 692541 191080 Kremen-Pleterski Pleterski 343 V JP 2
313 692542 191080 odcep Škoberne Resnik 350 V JP 2
314 692543 191080 odcep Pleterski Pleterski 350 V JP 2
315 692551 191080 Sremiška-Preskar Preskar 291 V JP 2
316 692552 191080 Sremiška-Mirt Mirt 490 V JP 2
317 692553 191080 Sremiška-Grmada Stolp 400 V JP 1
318 692554 191080 Sremič-Sveti Mohor Sv. Mohor 1070 V JP 2
319 692555 191080 Sremič-Andrejaš Andrejaš 550 V JP 2
320 692556 191080 Sremiška-Tri Lučke-Bartolič Bartolič 630 V JP 2
321 692557 191080 Sremiška-Ban Sremič 20 570 V JP 2
322 692558 191080 Sremiška-Grajžl Grajžl 190 V JP 2
323 692559 191080 Sremiška-Geršak Geršak 180 V JP 2
324 692561 192412 odcep Krošelj Krošelj 200 V JP 2
325 692562 191090 C.4.julija-Bogovič Bogovič 300 V JP 2
326 692571 191090 Sotelsko-Sremič čokoladnica 670 V JP 1
327 692572 692571 odcep Sotelsko zadnja hiša 450 V JP 2
328 692581 G5 Spodnje Pijavško zadnja hiša 100 V JP 1
329 692582 G5 Spodnje Pijavško zadnja hiša 295 V JP 1
330 692591 G5 Srednje Pijavško zadnja hiša 180 V JP 1
331 692592 191180 Srednje Pijavško-odcep zadnja hiša 250 V JP 1
332 692601 G5 Gorenje Pijavško 692601 201 V JP 1
333 692602 691601 Gorenje Pijavško zadnja hiša 100 V JP1
334 692603 692601 Gorenje Pijavško zadnja hiša 180 V JP 1
335 692604 692601 Gorenje Pijavško zadnja hiša 66 V JP 1
336 692610 191111 odcep Blaževič čistilnica 230 V JP 2
337 692620 191080 odcep Fornazarič Fornazarič 300 V JP 2
338 692630 191080 Bučerca-Ponikve-Anže 191060 2299 V JP 1
339 692641 692021 Koritno-Bučerca 191080 2239 V JP 1
340 692642 692021 Koritno-Lopatno zadnja hiša 370 V JP 2

Krajevna skupnost Krško Polje 32911
341 692770 191120 Drnovo-Petrol Petrol 1080 V JP 2
342 692781 191120 Beli Breg-Drnovo 692782 1120 V JP 2
343 692782 191130 Drnovo-Brege 24030 1100 V JP 2
344 692783 692782 Vene-Jordan Jordan 101 V JP 2
345 692791 24013 naselje Kot-Urbanč 191130 900 V JP 1
346 692792 692791 Groblje zadnja hiša 120 V JP 2
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347 692801 692802 Brege-Žadovinek 24030 1500 V JP 2
348 692802 24030 Brege-Vrti 692781 1100 V JP 2
349 692803 24030 Brege-Žadovinek 693811 1400 V  JP 1 (500m)
350 692804 692803 Brege-Mala Vrbina-Vrbina 693811 1700 V JP 2
351 692805 692803 Brege-črpališče črpališče 200 V JP 1
352 692811 24030 Belovar-Mala Vrbina 692804 1250 V JP 2
353 692812 692821 Mrtvice-Brege 692811 850 V JP 2
354 692821 24030 Mrtvice-ulice 24030 600 V JP 1
355 692822 692821 Mrtvice-Podornice-Široka 693811 3060 V JP 2
356 692831 24030 Mrtvice-Vihre(Urbenica) 692832 1200 V JP 2
357 692832 692841 Vihre-Mrtvice 692822 2500 V JP 2
358 692841 692843 Vihre vas-do Save reka Sava 2200 V JP 2
359 692842 692843 Vihre-meja-Brežice polje do mostu 850 V JP 2
360 692843 24030 Vihre-naselje 24030 1080 V JP 1
361 692851 24030 Vihre-meja Brežice H1 205 V JP 2
362 692852 692851 Vihre-odcep desno H1 250 V JP 2
363 692853 24030 Vihre-odcep levo 692851 580 V JP 2
364 692860 24030 Brege-Mrtvice 24030 690 V JP 2
365 692871 24030 Judež-Lekše 692873 390 V JP 2
366 692872 692873 Drnovo-Brege-odcep 692873 300 V JP 2
367 692873 191130 Drnovo-Brege 24030 950 V JP 2
368 692881 191130 Drnovo-gramozna jama-H1 H1 1800 V JP 2
369 692882 692881 Brege-H1 H1 700 V JP 2
370 692883 24013 Pasovšče 692881 750 V JP 2
371 692884 24013 Velike Lapte 692881 790 V JP 2
372 692885 24013 Mala 692881 800 V JP 2
373 692891 191130 Drnovo-Brege 24033 562 V JP 1
374 692892 692891 Brege-spodnji odcep 692891 233 V JP 1

Krajevna skupnost Kostanjevica 58597
375 693010 191200 Črneča vas-Črešnjevec Črešnjevec 950 V JP 1
376 693020 191220 Oštrc-Prelom-Mirčev križ-Male Vodenice 693032 13600 V JP 2
377 693031 191250 Vodenice-Gmajna-Sveta Marija Sveta Marija 400 V JP 2
378 693032 693031 Kočarija-Vidmar Male Vodenice 10 350 V JP 2
379 693040 191250 Velike Vodenice-Sela-meja Šentjernej meja Šentjernej 1000 V JP 2
380 693050 191250 Ržišče Cerkev 180 V JP 2
381 693060 191250 Ržišče bazen 617 V JP 2
382 693071 191250 Kočarija-Velike Vodenice 191250 870 V JP 2
383 693072 693071 Vodenice-Kroglang 693071 990 V JP 2
384 693073 693130 Ivanjše-Blatnik-Kralj Kralj 570 V JP2
385 693074 693130 Kočarija-Božič Božič 100 V JP 2
386 693080 191250 Velike Vodenice-Mihel Mihel 210 V JP 2
387 693090 191250 Kočarija-Vegelj-Hodnik Hodnik 300 V JP 2
388 693100 191250 Kočarija-Kovenško Kovenško 220 V JP 2
389 693110 191250 Kočarija-Palčič-Jordan Jordan 200 V JP 2
390 693120 191250 Kočarija-Štefanič Štefanič 250 V JP 2
391 693130 191250 Kočarija-Ivajše-Podstrm-Male Vodenice M.Vodenice 2200 V JP 2
392 693140 191250 Ivanjše-Dolmoč Dolmoč 300 V JP 2
393 693150 191250 Zaboršt-Kuhar Zaboršt 4 300 V JP 2
394 693160 191250 Unetič-Bandelj-Pustoslemšek Pustoslemšek 222 V JP 2
395 693170 191260 Orehovec-Grič-Vodeniška 191250 1606 V JP 2
396 693180 191250 Kostanjevica-Zaboršt-Stopar zadnja hiša 855 V JP 2
397 693190 191260 Orehovec-Marolt-Božič Božič 1000 V JP 2
398 693201 693202 Orehovec-Dolnji Orehovec 693202 851 V JP 1
399 693202 693210 Dolšce-Orehovec Orehovec 2306 V JP 2
400 693203 693202 Orehovec-Zagorc-Dolšce Dolšce 930 V JP 2
401 693204 191260 Orehovec-kapelica-Korene-Gal Gal 500 V JP 1
402 693205 191250 Orehovec-1.odcep 693201 600 V JP 1
403 693206 693202 Orehovec-Pisek-vodohram Pisek 510 V JP1
404 693207 191260 Orehovec-Kavčič-Kozole Kozole 300 V JP 2
405 693208 191260 Orehovec-Kvartuh Kvartuh 150 V JP 2
406 693209 693205 Orehovec-Kamence-Radkovič Radkovič 600 V JP 2
407 693210 191220 Vas Dolšce zadnja hiša 1350 V JP 1
408 693221 191220 Oštrc-Avguštine-vodohram vodohram 600 V JP 2
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409 693222 693221 Avguštine-Sveti Mohor-Oštrc 693230 700 V JP 2
410 693223 191220 Črneča vas-Črneški vrh Zad. hiša 600 V JP 2
411 693224 191220 Globočice-vodohran vodohran 400 V JP 1
412 693225 191220 Oštrc-Zavode 693240 1000 V JP 2
413 693226 693222 Bizjak-Sintič-Avguštine zidanica 685 V JP 2
414 693227 693221 Bizjak-Smole Smole 390 V JP 2
415 693228 191220 Kostanjevica-jama jama 1000 V JP 1
416 693230 693240 Žolnir-Črneča vas 191220 2100 V JP 2
417 693240 191220 Globočice-Zavode Žolnir 1150 V JP 1
418 693251 191220 Globočice-Slivje 693252 1480 V JP 2
419 693252 693251 Slinovce-Karlče 191230 985 V JP 2
420 693253 693252 Slinovce-Zavode 693350 1295 V JP 2
421 693254 191230 Karlče do Krke 240 V JP 2
422 693255 693253 Slinovce-Gunde-Zavode Colarič 590 V JP 2
423 693256 693253 Slinovce-Kodrič Kodrič 300 V JP 2
424 693261 191231 Slivje-Zavode 693350 900 V JP 2
425 693262 693261 odcep Slivje Jerovc 480 V JP 2
426 693271 419 Dobrava-do gradu grad 210 V JP 2
427 693272 419 Dobrava-Abram Abram 290 V JP 2
428 693273 419 Dolnja Prekopa-vas potok 200 V JP 2
429 693274 419 Dolnja Prekopa-Gorenc zadnja hiša 250 V JP 2
430 693275 419 Prekopa-Drmaž Drmaž 100 V JP 2
431 693276 419 Donja Prekopa-Završek zadnja hiša 150 V JP 2
432 693281 419 Prekopa-Ostrog zadnja hiša 1155 V JP 1
433 693282 693281 Ostrog-odcep 1 zadnja hiša 200 V JP 1
434 693283 693281 Ostrog-odcep2 zadnja hiša 250 V JP 1
435 693291 419 Gornja Prekopa zadnja hiša 634 V JP 2
436 693292 693291 Gornja Prekopa-naselje 693293 106 V JP 1
437 693293 419 Gornja Prekopa-odcep 1 V 693291 130 V JP 2
438 693294 693291 Gornja Prekopa-odcep2 Brilj 300 V JP 2
439 693311 419 Dobe-naselje 693312 2650 V JP 1
440 693321 672 Koprivnik-vas Dojmoč 600 V JP 2
441 693322 672 Malence-Čukanje Čukanje 190 V JP 2
442 693330 193564 Žolnir-Dornik-Polane Polane 900 V JP 2

Krajevna skupnost Podbočje 42587
443 693350 693240 Jablance-Zavode-Stari grad 191240 3434 V JP 1
444 693360 671 Mladje-Gradnje Gradnje 1423 V JP 1
445 693370 671 Brezovica-Gradec 693390 1700 V JP 2
446 693380 671 Mladje-Brlog-Hrastek-Šutna 671 4153 V JP 1
447 693390 191203 Gradišče-Šutenski vrh-Banovec Banovec 1850 V JP 2
448 693400 671 Jarek-Gradišče-Brezovica Brezovica 2200 V JP 1
449 693410 191210 Gradišče-Brezovica Brezovica 1200 V JP 2
450 693421 671 Gradec-gramozna jama gramozna jama 1050 V JP 2
451 693422 671 Gradec-rezervar rezervar 500 V JP1
452 693430 24070 Gadova Peč-meja Brežice-Premagovci Premagovci 1900 V JP 1
453 693440 191201 Dobrava-Pristava Krka 691 V JP 1
454 693450 671 Šutna-Gornja Šutna 191203 380 V JP 2
455 693460 671 Podbočje-odcep desno zadnja hiša 500 V JP 1
456 693470 671 Podbočje-Mlin Mlin 250 V JP 2
457 693480 671 Podbočje-Kerin zadnja hiša 550 V JP 2
458 693491 191231 Žabjek-Zagrad Bruder 440 V JP 2
459 693492 693491 Žabjek-Štihe Štihe 420 V JP 2
460 693501 191231 Goričar-Slivje Goričar 250 V JP 2
461 693502 191230 Odcep Slivje zadnja hiša 180 V JP 2
462 693510 419 Brod zadnja hiša 120 V JP 2
463 693520 419 Brod-Jarkovič Brod v Pod. 23 290 V JP 2
464 693531 419 Brod-Veliko Mraševo 693532 2400 V JP 2
465 693532 419 Veliko Mraševo-vas do Krke 1800 V JP 1
466 693533 693532 Veliko Mraševo-Gazice meja Brežice 2200 V JP 2
467 693540 419 Veliko Mraševo-Globelg Graščina 600 V JP 2
468 693550 419 Veliko Mraševo-Pristava 692771 1600 V JP 2
469 693560 419 Veliko Mraševo-Kalce-Naklo 673 1320 V JP 2
470 693571 671 Malo Mraševo-Pristava farma 920 V JP 2
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471 693572 693571 Malo Mraševo odvodnik 500 V JP 1
472 693573 693572 Malo Mraševo-odcep zadnja hiša 1500 V JP 2
473 693580 671 Naklo 671 520 V JP 1
474 693591 671 Kalce-Farma odvodnik 1500 V JP 2
475 693592 671 Kalce 693591 1040 V JP 1
476 693593 671 Kalce 693591 120 V JP 2
477 693594 671 Kalce 693591 160 V JP 2
478 693601 693602 odcep Dol Dol 706 V JP 2
479 693602 671 Planinska cesta-Dol Dol 1220 V JP 2
480 693603 671 Planinska cesta-pl.koča pl. koča 400 V JP 1
481 693610 24060 Bušeča vas-meja Brežice-Znanovce 191200 600 V JP 2

Krajevna skupnost Veliki Podlog 18880
482 693700 191140 Jelše-odcep desno Konec ceste 400 V JP 2
483 693710 191140 Jelše-avtocesta 673 1310 V JP 2
484 693721 191140 Gorica-odcep desno 191120 110 V JP 2
485 693722 191140 Gorica-naselje zadnja hiša 750 V JP 1
486 693731 191140 Veliki Podlog-Velika vas 191140 1630 V JP 2
487 693732 673 odcep 1 693731 405 V JP 2
488 693733 673 odcep 2 693731 610 V JP 2
489 693734 673 odcep 3 693731 946 V JP 2
490 693735 673 odcep 4 693731 850 V JP 2
491 693740 191140 Mali Podlog-Veliki Podlog 191140 1134 V JP 1
492 693750 673 Veliki Podlog 191140 570 V JP 2
493 693761 191140 Vel. Podlog-Štokar-Kuščar-potok Senuša potok Senuša 2200 V JP 2
494 693762 693761 odcep zadnja hiša 150 V JP 2
495 693763 673 Pristava farma 693761 1210 V JP 2
496 693764 191140 Gržeča vas-Sveti Miklavž cerkev 450 V JP 2
497 693765 191140 Gržeča vas-Prusija Prusija 700 V JP 2
498 693766 693765 Gržeča vas-Nečimer Nečimer 100 V JP 2
499 693767 191140 Gržeča vas-odcep desno do potoka Senuša 1400 V JP 2
500 693768 191140 Gržeča vas-H1 H1 700 V JP 2
501 693771 673 Pristava-Globel lovski dom 1425 V JP 2
502 693772 191140 Jelše-Pristava 693771 1100 V JP 2
503 693773 673 Pristava vas zadnja hiša 200 V JP 1
504 693780 191140 Gasilski dom-Pavlin 673 530 V JP 1

Krajevna skupnost Leskovec 22630
505 693801 191150 Leskovec-Volovnik Volovnik 1817 V JP 1
506 693802 693801 Leskovec-Loke Resnik 1054 V JP 1
507 693811 G5 Žadovinek-reka Sava NEK 2987 V JP 1 (1000)
508 693812 G5 pokopališče-Žadovinek 693811 1570 V JP 2
509 693813 693811 Žadovinek-plinska postaja plinska postaja 680 V JP 2
510 693821 191140 Leskovec-Veniše-Velika vas 191140 2375 V JP 1
511 693822 693821 Veniše- levi odcep zadnja hiša 550 V JP 1
512 693823 693821 Veniše-desni odcep zadnja hiša 430 V JP 1
513 693824 693821 kapelica-Gorenja vas odcep 225 V JP 2
514 693825 693821 Zajčki-Gmajna 191150 1860 V JP 2
515 693826 693821 Žužemberk-Tičnica Tičnica 644 V JP 2
516 693827 693826 Žužemberk-Gorenja vas 693828 350 V JP 1
517 693828 693821 Gorenja vas zadnja hiša 300 V JP 2
518 693831 191140 Veniše 1 693821 200 V JP 2
519 693832 191140 Veniše 2 693821 210 V JP 2
520 693841 G5 Beli breg-Veniše 1 191140 780 V JP 2
521 693842 G5 Beli breg-Veniše 2 191140 620 V JP 2
522 693850 G5 Pot na Črnile 192821 550 V JP 2
523 693860 191319 Velika vas-Sv.Martin cerkev 416 V JP 1
524 693870 191170 Ivandol-Kobile 191190 950 V JP 2
525 693981 191150 Brezje-Kobile 191190 2350 V JP 2
526 693982 191170 Ivandol-Hrib zadnja hiša 530 V JP 2
527 693891 192866 ul. Anke Salmič-sv. Ana sveta Ana 240 V JP 2
528 693892 191150 odcep Anke Salmič zadnja hiša 150 V JP 2
529 693911 191150 Brezje-Selce-Volovnik Volovnik 792 V JP 1

Krajevna skupnost Senuše 15966
530 693881 191190 Brezje-Brezovska gora 694471 1121 V JP 1
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531 693921 191329 Senuše Križe 191150 1223 V JP 2
532 693922 693921 Senuše-Križe (Štajner) 693925 890 V JP 1
533 693923 693922 odcep Brodnik Brodnik 300 V JP 2
534 693924 693922 Križe-Srvin 693925 350 V JP 2
535 693925 191320 Ladna-Kurja vas 191150 1200 V JP 1
536 693926 191320 Ladna-Voglar Senuše 19 250 V JP 2
537 693927 691271 Straža-Dedni vrh Senuše 30a 1076 V JP 1
538 693928 691271 Loke-Lošce Pirc 850 V JP 2
539 693931 191320 Straža-Straški vrh 191320 700 V JP 2
540 693932 191320 odcep Kerin Kerin 250 V JP 2
541 693933 191320 odcep Bizjak Bizjak 180 V JP 2
542 693941 191150 Senuše-Rantovec-Drenovec 191150 1780 V JP 2
543 693942 191320 Senuše-Drenovec 191150 1140 V JP 1
544 693951 191150 Senuše-do cerkve Sveti Jurij 136 V JP 2
545 693952 191320 Senuše-Brezovska gora 694471 1190 V JP 2
546 693960 191320 vas Brezje 191190 220 V JP 1
547 693971 191190 Brezje-Dolenje Dolenje 1120 V JP 2
548 693972 191320 Senuše-Dolenje Dimc 600 V JP 2
549 693882 693881 Brezovska gora-Nemška gora 191170 1390 V JP 1

Krajevna skupnost Raka 46211
550 694001 191170 Planina-Bedenk Bedenk 710 V JP 1 (500)
551 694002 694001 odcep Šribar Šribar 300 V JP 2
552 694003 694001 odcep Povhe Povhe 250 V JP 2
553 694011 672 Jelenik-Žibert Žibert 950 V JP 2
554 694012 694011 Jelenik-Mikulič-Černe Černe 590 V JP 2
555 694021 672 Sveti Peter-Černe Černe 1210 V JP 2
556 694022 672 Koritnica-Janc Jnac 300 V JP 2
557 694023 672 Koritnica-Gorenc Gorenc 150 V JP 2
558 694031 671 Podulce-Felicijan 694032 250 V JP 2
559 694032 672 Podulce-Gorenjc Gorenjc 300 V JP 2
560 694041 672 Celinski hrib-Urško Urško 590 V JP 2
561 694042 694043 Jelenik-Celine 694041 550 V JP 2
562 694043 672 Jelenik-Prah Prah 530 V JP 2
563 694051 672 Raka-Humek-Celine 672 700 V JP 2
564 694052 694053 Humek-Bedenik Bedenik 510 V JP 2
565 694053 694051 odcep zadnja hiša 180 V JP 2
566 694054 694051 odcep Senice Senice 790 V JP 1
567 694055 672 bloki-šola 694051 290 V JP 2
568 694056 191320 odcep Tratnik Tratnik 200 V JP 2
569 694057 694054 odcep rezervar rezervar 500 V JP 1
570 694061 672 pokopališče-Kralj zadnja hiša 400 V JP 2
571 694062 694061 fara-gostilna Bon gostilna Bon 180 V JP 2
572 694063 691062 Bon-Slinovce Žabkar 150 V JP 2
573 694071 672 Šolen-Narat Narat 253 V JP 2
574 694072 672 Cirje-Krošelj-Češnovar Češnovar 400 V JP 2
575 694073 672 vas Cirje-Žabkar Žabkar 720 V JP 1
576 694074 694073 Cirje-Rihtar Rihtar 350 V JP 2
577 694075 672 Cirje-Kostrevc Kostrevc 300 V JP 2
578 694081 672 Dolga Raka-Mikote-Zaloke 191310 2780 V JP 1
579 694082 672 Dolga Raka-Mikote Erceg 710 V JP 2
580 694083 191310 Kržišče-Mikote 694081 1020 V JP 2
581 694090 672 Dolga Raka-Pristava Rabzel 690 V JP 2
582 694100 672 Podlipa-Dobrava Žabkar 600 V JP 2
583 694111 672 Podlipa-Goli vrh Bajc 400 V JP 2
584 694112 191310 Kržišče-Goli vrh Bajc 450 V JP 2
585 694113 694112 Kržišče-Goli vrh Pečarič 150 V JP 2
586 694120 191310 Kržišče-Ravno do cerkve 390 V JP 2
587 694131 672 Gmajna-Ravno Bajc 1100 V JP 2
588 694132 191310 Kržišče-Gornje Ravno 694131 600 V JP 2
589 694133 694131 Ravno-Mali koren Novak 220 V JP 2
590 694134 694131 Ravno-Mali koren Kukec 450 V JP 2
591 694135 694134 Ravno-Janškovec Janškovec 200 V JP 2
592 694136 R 672 odcep Duh Duh 300 V JP 2
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593 694141 191310 Kržišče-lovski dom lovski dom 450 V JP 2
594 694142 191310 Kržišče-Kerin Kerin 320 V JP 2
595 694150 191310 Zaloke-Grozina Grozina 330 V JP 2
596 694160 191300 Gmajna-pralnica pralnica 200 V JP 2
597 694170 191300 Gmajna-Čolnišče Čolnišče 620 V JP 2
598 694180 191300 Gmajna-kmet Rudi kmet Rudi 1100 V JP 2
599 694190 672 Smednik-Dolenja vas 191300 980 V JP 1
600 694201 191160 Dolenja vas Podulce 191300 1570 V JP 1
601 694202 694201 Kralj-Metelko Metelko 540 V JP 2
602 694203 191300 Površje-Račno 694202 840 V JP 2
603 694204 694201 Dolenja vas-Luzar Zorko 450 V JP 2
604 694205 191300 Dolenja vas-Bračun Bračun 450 V JP 2
605 694211 191160 Podulce(stara cesta) 191160 595 V JP 2
606 694212 191160 Podulce(nova cesta) Gabrič 504 V JP 1
607 694213 694212 Podulce(nova cesta)-Popovič Popovič 200 V JP 2
608 694214 191160 Podulce-Tomažin Tomažin 300 V JP 2
609 694215 694216 Sveta Neža-Jelovšek Jelovšek 318 V JP 1
610 694216 672 Podulce-Videm zadnja hiša 575 V JP 1
611 694220 672 Vinji vrh 672 920 V JP 2
612 694230 672 Kiler-Tomše Tomše 240 V JP 2
613 694241 191160 Zabukovje-meja Sevnica 191160 720 V JP 1
614 694242 191160 Brezje-Raški vrh-meja Sevnica meja Sevnica 970 V JP 1(500)
615 694243 191160 Brezje-Dovjak Dovjak 206 V JP 2
616 694244 694241 Zabukovje-Grobelnik Grobelnik 320 V JP 2
617 694250 191160 Opalk(avtobusna postaja)-Brezje Žabkar 1010 V JP 1
618 694271 191150 Straža-Ardro-Raka 191320 1950 V JP 1
619 694272 191320 Krepsor-Lošce Žabkar 1950 V JP 1
620 694273 694271 Ardro-Pekel 694272 850 V JP 1
621 694274 694271 Ardro-Sjel 694271 420 V JP 2
622 694275 191320 Jelšina-Ardro 694271 1250 V JP 2
623 694276 191320 Štoke-Ardro 694271 200 V JP 2
624 694277 191320 Sovinek 191320 1200 V JP 2
625 694278 191320 Sela-Šinko Šinko 600 V JP 2
626 694279 191320 Jelšina-Župančič Župančič 400 V JP 2

Krajevna skupnost Veliki Trn 41882
627 694280 694272 odcep črpališče črpališče 300 V JP 1
628 694471 694481 Vrhule-Brezovska gora Brez. Gora 1260 V JP 2
629 694472 694471 Vrhule-odcep desno zadnja hiša 300 V JP 2
630 694481 191170 Nemška vas-Vrhule-Ravni 191150 2680 V JP 1
631 694482 191170 Nemška vas-Frankovič Frankovič 900 V JP 2
632 694483 694482 Nemška vas-Radič Radič 350 V JP 2
633 694491 191170 Kalce-Hrastelj-vodohram vodohram 880 V JP 1
634 694492 191180 Gorenja Lepa vas-Kalce Božič 700 V JP 1
635 694501 694492 Kočno-Bizjak-Dolenja Lepa vas 694502 1210 V JP 2
636 694502 191180 Gorenja Lepa vas-Dolenja Lepa vas 694501 751 V JP 1
637 694503 191180 Gorenja Lepa vas-Levičar Levičar 200 V JP 2
638 694504 191180 Kerin-Vajdič Vajdič 150 V JP 2
639 694505 191180 Gabrič-Dolenja Lepa vas 694506 700 V JP 2
640 694506 191180 Ženje-Dolenja Lepa vas 694505 590 V JP 2
641 694507 191180 Gabrič-Lukanc-Mavsar 191180 1100 V JP 2
642 694511 G5 Gorenje Pijavško-Črešnjice-Veliki Trn 191150 4971 V JP 1
643 694512 694511 Črešnjice-Srednje Arto Srednje Arto 320 V JP 2
644 694513 694511 Spodnje Dule-Cerovšek G. Dule 24 630 V JP 2
645 694514 191150 Lomno-Drnovšek-Brinovčar-Črešnjice 694511 1190 V JP 2
646 694515 694511 Črešnjice-Kočno-Kalce Kalce 1400 V JP 2
647 694520 191150 Lomno-Požun-Štegina Štegina 1300 V JP 2
648 694531 191150 vas Dalce zadnja hiša 400 V JP 1
649 694532 191150 Pungaršič Pungaršič 100 V JP 2
650 694533 191150 Veliki Trn-Lakner Vel. Trn 14 190 V JP 2
651 694534 191150 Veliki Trn-Češnovar-Cerovec Cerovec 1300 V JP 2
652 694540 191170 Jelševce-Štegina Štegina 2100 V JP 2
653 694550 191170 Mali Trn-Globoko Globoko 600 V JP 1
654 694561 191150 Ravni-Janc-Zorko Zorko 880 V JP 2
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655 694562 191150 Drenovec-Janc-Rantovec 694561 450 V JP 2
656 694571 191150 Apnenik-Nova Gora-Ravni 191150 2350 V JP 2
657 694572 191150 Ravni-Kerin 191150 250 V JP 2
658 694573 694571 Ravni-Pirc Pirc 250 V JP 2
659 694574 191150 Nova Gora (povezava) 694571 300 V JP 2
660 694575 191150 Nova Gora-Češnovar 694574 710 V JP 2
661 694576 694571 Ravni-Češnovar Nova Gora 13 100 V JP 2
662 694577 191150 Kovačič-Rak 694571 300 V JP 2
663 694578 694571 Apnenik-Kapler Kapler 400 V JP 2
664 694581 694571 Ravni-Pijana Gora Novak 2350 V JP 2
665 694582 694581 Pijana gora-Ardro 694272 1000 V JP 2
666 694591 191150 Veliki Trn-Metelko 694592 390 V JP 2
667 694592 191150 Veliki Trn-cerkev-transformator 191150 320 V JP 1
668 694593 694591 Veliki Trn-transformator-kapelica kapelica 200 V JP 2
669 694601 191170 Ardro-Povhe Ard. pod Vel. T. 17 190 V JP 2
670 694602 694601 Veliki Trn-Vajdič Vajdič 850 V JP 2
671 694611 191170 Vajdič-Srednje Ardro Srednje Ardro 1190 V JP 2
672 694612 694613 Jelševec-Srednje Ardro 694611 580 V JP 2
673 694613 694611 Jelševec-Janc Jelševec 3 800 V JP 2
674 694621 191170 Nova Gora-Mali Trn 191150 1300 V JP 2
675 694622 191170 Mali Trn-Urbanč Urbanč 150 V JP 2

Krajevna skupnost Gora 19157
676 694810 191180 Spodnje Dule-Pavlin SP.Dule 8 300 V JP 2
677 694821 694830 Spodnje Dule-Senožete Bogolin 1353 V JP 2
678 694822 694821 Şpodnje Dule-Lepa vas zadnja hiša 120 V JP 2
679 694823 191180 Spodnje Dule-Krpeličnik Krpeličnik 800 V JP 2
680 694830 191190 Ravne Njive-Senožete Senožete 1273 V JP 1
681 694840 191170 Golek-Gora(obvoznica) 191190 190 V JP 2
682 694851 191170 Golek-Rostohar Rostohar 515 V JP 2
683 694852 694851 Golek-Levičar Golek 16 250 V JP 2
684 694853 694851 Golek-Rostohar(odcep) 191170 310 V JP 2
685 694860 191170 Golek-Volovnik 693801 1745 V JP 2
686 694871 191170 Golek-Osredek Osr.pri Tr.G.2 957 V JP 1
687 694872 191170 Osredek-Volovnik zadnja hiša 200 V JP 2
688 694873 191170 Osredek-Spodnji Osredek Sp.Osredek 800 V JP 2
689 694880 191190 Ravne Njive-Veliki Rt zadnja hiša 500 V JP 2
690 694890 191190 Gora-Artiče zadnja hiša 300 V JP 2
691 694901 191190 Gora-Drgače dom Drgače 350 V JP 2
692 694902 694901 Čretež-Dulner Cener 250 V JP 2
693 694903 694901 Drgače-Marof 694904 350 V JP 2
694 694904 694901 Gora-Čretež-Trška gora 692471 1800 V JP 1
695 694911 191190 Gora-Dunaj Dunaj 11 907 V JP 1
696 694912 191190 Gora-Straža-Strmo Rebro Strmo Rebro 3 1961 V JP 1
697 694913 694912 Straža-dvoriški gozd Goričar 1000 V JP 2
698 694914 694911 Dunaj-Pavlin Dunaj 4 300 V JP 2
699 694920 191190 Gora-cerkev 191190 150 V JP 2
700 694930 191190 Ceste-Gunte Gunte 11 876 V JP 1
701 694941 191190 Ceste-Štrlek Štrlek 250 V JP 2
702 694942 191190 Ceste-Češki graben bazen 350 V JP 2
703 694950 G5 Spodnje Gunte-Gunte 694930 1000 V JP 2

549928

7. 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 z dne 10. 9. 1998.
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8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se skladno z določbami

tega odloka uporabljajo 9. in 10. točka 3. člena, drugi
odstavek 6. člena ter 7. in 8. člen odloka o komunalnih
dejavnostih (Uradni list SRS, št. 30/88).

9. člen
Za potrebe vzdrževanja občinskih cest so po odloku o

kategorizaciji občinskih cest v Občini Krško merodajne
dolžine cest od začetka ceste in ne konec ceste, ki ga
ponekod ni bilo mogoče natančno definirati.

10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 347-24/99-212
Krško, dne 29. julija 1999.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

LOŠKA DOLINA

3565. Pravilnik o višini in načinu določanja plač
oziroma dela plač funkcionarjem Občine Loška
dolina, nagradah članom delovnih teles
občinskega sveta in drugih organov Občine
Loška dolina ter o povračilih stroškov

Na podlagi 20. člena statuta Občine Loška dolina
(Uradni list RS, št. 55/95, 4/97, 13/97 in 21/97) ter v
skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98) je Občinski svet občine Loška dolina na 5. redni
seji dne 10. 6. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o višini in načinu določanja plač oziroma dela

plač funkcionarjem Občine Loška dolina,
nagradah članom delovnih teles občinskega
sveta in drugih organov Občine Loška dolina

ter o povračilih stroškov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določa višina in način določitve

plač oziroma dela plač (denarnih prejemkov) in nagrad ob-
činskim funkcionarjem, članom delovnih teles občinskega
sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzorne-
ga odbora in volilne komisije in drugih organov Občine Loš-
ka dolina.

2. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcio-

narji pravico do plače, če funkcijo opravljajo profesionalno
oziroma do dela plače ali nagrade, če funkcijo opravljajo
neprofesionalno.

Članom nadzornega odbora in volilne komisije ter
članom delovnih teles občinskega sveta (ter drugih orga-

nov) pripadajo nagrade za njihovo delo v skladu s tem
pravilnikom.

3. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani ob-

činskega sveta.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal

poklicno. Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno.
Podžupan lahko poklicno opravlja svojo funkcijo, če se v
soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občin-
ski svet.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ

4. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine

Loška dolina, ki sodi v šesto skupino občin, določen količ-
nik osnovne plače v višini 5,0. Županu pripada funkcijski
dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo
v skladu z zakonom.

Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače oblikovane na podlagi zakona.

Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80%
plače župana (brez županove delovne dobe) iz prvega od-
stavka tega člena, če funkcijo opravlja poklicno.

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
50% plače, določene v prejšnjem odstavku tega člena.

V primeru predčasnega prenehanja funkcije župana,
ko podžupan opravlja funkcijo župana, mu pripada plača
župana, določena v 4. členu tega pravilnika, povečana za
dodatek za delovno dobo. Za nepoklicno opravljanje funkci-
je mu za ta čas pripada 50% županove plače.

Plača podžupana znaša po tem pravilniku največ 65%
plače za nepoklicno opravljanje funkcije, določene s tem
pravilnikom, in sicer za:

– opravljanje funkcije podžupana, koordinacijo delov-
nih teles ter opravljanje nalog po pooblastilu župana 50%
oziroma količnik 1,625,

– dodatek zaradi možnosti vstopa v funkcijo župana
15% oziroma količnik 0,375.

Podžupanu za udeležbo na sejah občinskega sveta in
delovnih teles ne pripada sejnina ali nagrada.

Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače
določa ta pravilnik.

5. člen
Del plače ali nagrade za opravljanje funkcije člana ob-

činskega sveta znaša največ 15% plače župana, določene v
4. členu tega pravilnika. Določa pa se po naslednjih kriteri-
jih, in sicer za:

– članstvo v občinskem svetu količnik 0,6 županove
plače,

– predsedovanje delovnemu telesu občinskega sveta
količnik 0,05,

– članstvo v delovnem telesu občinskega sveta količ-
nik 0,025.

Skupen količnik za določanje plače člana občinskega
sveta ne more biti višji od količnika 0,8 županove plače.

V mesecih, ko ni seje občinskega sveta, se zgoraj
navedeni količniki oziroma del plače zmanjša za 50%.

V primeru izostanka s seje občinskega sveta, se količ-
nik za članstvo v občinskem svetu zmanjša za 50% (0,3), za
neudeležbo na seji delovnega telesa pa se dodatek, dolo-
čen v tem členu, ne izplača.

V primeru, ko sta v enem mesecu dve ali več sej občin-
skega sveta, se obračun plače, ki presega zakonsko višino
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izplačila, prenese v naslednji mesec, ko ni seje občinskega
sveta.

Evidenco o prisotnostih na sejah vodi občinska uprava.

6. člen
Osnova za obračun plače, dela plače oziroma nagrade

na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna
plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s
kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.

7. člen
Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je

pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delov-
nega razmerja. Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu
plače izda za funkcionarje občine komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.

Funkcionarji, ki ne žele skleniti delovnega razmerja na
podlagi 47. člena zakona o delovnih razmerjih ali niso v
rednem delovnem razmerju pri drugem delodajalcu in ne
žele skleniti delovnega razmerja, prejemajo del plače v obliki
nagrade na podlagi mandatne pogodbe.

Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona.
Z odločbo o plači oziroma delu plače podžupana se izvršijo
določbe tega začasnega sklepa. Z odločbo o delu plače
člana občinskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev
mesečnega izplačila dela plače.

8. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja

funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uve-
ljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski
funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko funk-
cijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo
izplačuje za redni delovni čas.

III. NAGRADE

9. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani

občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odbo-
ru občinskega sveta izplača 10% najvišjega možnega zne-
ska, ki bi pripadal od 15% županove plače (količnik 0,1125),
za vsako udeležbo na seji.

10. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo

pravico do nagrade v višini največ 10% županove plače za
predsednika oziroma največ 7,5% županove plače za člana.
Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega
možnega zneska. Kadar se predsednik in člani nadzornega
odbora udeležijo sej drugih organov, jim pripada plačilo po
5. členu.

11. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije

imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referen-
dumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.

Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega od-
stavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpi-
su referenduma ali volitev.

Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade posameznim članom volilne komisije, v okviru

sredstev za nagrade, ki jih je opredelil občinski svet s skle-

pom, se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi s sklepom
volilna komisija in izplačujejo na podlagi pogodbe o delu,
sklenjene za posamezne volitve oziroma referendum.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nado-

mestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkci-
je ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko
občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje
izven območja Občine Loška dolina. Stroški prevoza se
povrnejo v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za služ-
beno potovanje v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški preno-
čevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skla-
du s predpisi.

13. člen
Pravice iz 12. člena tega začasnega sklepa uveljav-

lja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno
potovanje.

Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za
službeno potovanje župana, izda nalog pooblaščeni podžu-
pan ali tajnik občine (direktor občinske uprave).

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

14. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroš-

kov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sred-
stev proračuna.

15. člen
Plače funkcionarjev in nagrade funkcionarjev se izpla-

čujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v
tekočem mesecu.

Prejemki, določeni v 12. členu tega pravilnika, se izpla-
čajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.

16. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo

zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za
polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za ne-
gospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom
pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim

funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora
ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj in sicer od
dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.

Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za
prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektiv-
no pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v
posameznem mesecu.
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18. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komi-

sij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin čla-
nom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom
drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje
občinski svet ali župan.

Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem
znesku.

19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati začasni

sklep o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov v Občini Loška dolina,
sprejet na 2. redni seji Občinskega sveta občine Loška
dolina dne 18. 3. 1999.

20. člen
Ta pravilnik velja od 1. 6. 1999 dalje, objavi pa se v

Uradnem listu RS.

Loška dolina, dne 10. junija 1999.

Župan
Občine Loška dolina

Jožef Gorše l. r.

POLZELA

3566. Odlok o grbu in zastavi Občine Polzela

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in na podlagi
6. člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je
Občinski svet občine Polzela na 7. redni seji dne 24. 8.
1999 sprejel

O D L O K
o grbu in zastavi Občine Polzela

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Simbola se uporabljata v skladu z določbami tega odlo-

ka, z njuno uporabo se na ta odlok ureja grb in zastavo
Občine Polzela (v nadaljevanju: simboli), ki predstavljata
istovetnostna simbola občine in označujeta pripadnost lo-
kalni skupnosti.

Simbola se uporabljata v skladu z določbami tega odlo-
ka, z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu in dosto-
janstvu Občine Polzela

2. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov se hranijo:
– v HVS registru (Heraldično veksilološki in sigilograf-

ski register) pod nadzorom Arhiva Republike Slovenije,
– v registru HGV društva Heraldica Slovenica, ki je

simbole ustvarila,
– v arhivu občine.

3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih ose-

bah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko,
model ali vzorec za označevanje blaga in storitev. Kot izjem-
no pa so simboli avtorsko zavarovani pred nedovoljenimi
posegi v njihovo slikovno vsebino in videz po ustanovi oziro-
ma osebi, ki je simbole ustvarila.

4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega

odloka je odgovoren tajnik občinske uprave, ki daje potreb-
na pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izvaja
odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb
ter opravlja druga strokovno-administrativna opravila.

5. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora

biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in
namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebova-
ti ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito
tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehni-
ka, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre
za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti
idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi,
da se dovoli uporaba simbolov.

Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka
tega člena predložiti pri Občinski upravi občine Polzela v
dveh izvodih.

6. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se

določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba samo za
določen namen ali določen rok do katerega je uporaba
dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekli-
če, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navede-
nih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren
videz simbolov ali, če s svojim ravnanjem škoduje ugledu
občine.

O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena
odloča župan Očine Polzela.

7. člen
Gospodarske družbe, zavoda, društva, ustanove in dru-

ge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki
imajo sedež v Občini Polzela lahko zaprosijo, da se jim
dovoli uporaba simbolov oziroma njihovih atributov v okviru
njihove dejavnosti in to:

1. v njihovi firmi ali imenu,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikaci-

je na raznovrstnih osnovah, samostojni bedži, našitki na
oblačilih),

3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in

prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih name-
nih v sredstvih javnega obveščanja.

O primernosti, časovnem veku ter o pogojih uporabe
simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča Občina
Polzela.

Uporaba simbola (grba) Občine Polzela v njegovi celoti
se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno
pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti Obči-
ne Polzela.
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II. GRB

8. člen
Opis grba, splošno:
V deljenem ščitu zgoraj srebrn malteški križ na rdečem

polju, spodaj na srebrnem polju črn ležeči lev s pridvignje-
nim repom.

Predstavitev grba – blazon:
Grb Občine Polzela je upodobljen na deljenem ščitu

poznogotskega stila, sanitske oblike; na prvem rdečem po-
lju je predstavljen malteški križ, na drugem srebrnem pa črn,
ležeči lev z nad hrbet zavihanim repom.

Višina križa mora presegati 8/10 višine prvega polja in
sme dosegati le 9/10 imenovane višine.

Podoba atributa v drugem polju mora imeti 6/10 višine
med kotom dna ščita in delilno črto.

Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih,
lahko služi le kot grbovni okras.

Upodobitev grba v izrisu, črno-belem odtisu, v pečatni
grafiki (in miniaturi), v heraldični šrafuri in v barvah skupaj z
barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka.

9. člen
Grb občine se uporablja:
1. v štampiljkah, v žigu in pečatu ter v ostalih oznakah

občinskih organov na območju Občine Polzela,
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na sveče-

nih sejah občinskega sveta se uporablja z grbovnim okras-
jem, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izka-
zih, ki jih za službene namene uporablja župan Občine Polze-
la (z grbovnim okrasjem se uporablja ob svečanih priložno-
stih),

3. na plaketah in drugih priznanjih Občine Polzela se
uporablja z grbovnim okrasjem,

4. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.

10. člen
Grb občine se lahko uporablja:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih sreča-

njih; športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih
in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina
predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in
običaji takih shodov,

2. na neprometnih znakih, ki označujejo območje ob-
čine,

3. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s
tem odlokom.

11. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti,

gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti
na desni strani grba druge slovenske občine ali tuje države
ali občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku
predstavnika druge slovenske občine ali tuje države ali obči-
ne.

Ko se grb uporablja skupaj z drugima grboma oziroma
oznakoma, mora biti na sredini.

Ko se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je
praviloma:

1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
krogu,

2. v sredini polkroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni
v polkrogu,

3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
koloni,

4. na prvem mestu oziroma, gledano od spredaj, na
levi strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,

5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
skupine.

Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se
uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Re-
publike Slovenije, ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list
RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).

12. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan ali po

zunanjosti neprimeren za uporabo. Ni dovoljeno uporabljati
v nasprotju z javnim mirom, tako, da se kvari ugled Občine
Polzela.

III. ZASTAVA

13. člen
Splošno
Zastava Občine Polzela je rdeče barve z belim mal-

teškim križem na prvem delu polja, ter z belo progo v sredini
preostalega dela zastave.

Opis
Zastava občine Polzela je pravokotne oblike, razmerje

njene višine “V“ proti dolžini “L“ je 1: 2,5 s tem, da ima njena
ruta namišljeno vertikalno delitev na dva po višini enaka po
dolžini pa neenaka dela, od katerih je prvi del kvadratne
oblike njen drugi, preostali del rute pa pravokotne oblike.

Na prvem rdečem kvadratu rute je upodobljen bel mal-
teški križ, katerega velikost mara biti v mejah med osmimi
desetinami in devetimi desetinami višine zastavine rute.

Drugi del zastavine rute je krojno deljen tretjinsko hori-
zontalno na enako rdečo in belo barvo kot so v prvem delu s
tem, da na sredini srednjega belega polja leži drugi atribut iz
grba, črna podoba ležečega leva.

Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih
barv, so sestavni del tega odloka.

14. člen
Zastava je stalno izvešena na poslopju sedeža Občine

Polzela.
Zastava se izvesi:
1. ob prazniku občine,
2. ob jubilejih, komemoracijah, pomembnejših kultur-

nih in športnih prireditvah občinskega pomena,
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in doma-

čih organizacij in lokalnih skupnosti,
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V primerih navedenih v drugem odstavku tega člena se

zastava izvesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih,
kjer je prireditev.

Župan občine lahko odredi, da se zastave občine izve-
sijo tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinske-
ga sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi po-
membni za občino ali kadar predstavniki občine sprejmejo
uradne obiske.

Zastava občine se izvesi tudi v času sklepanja zakon-
skih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze; v
primeru žalovanja pa se zastava izvesi na pol droga.

Zastava se lahko izvesi tudi ob državnih praznikih sku-
paj z zastavo Republike Slovenjije na način, ki ga določa
zakon.

15. člen
Zastave se izvesijo v času praznikov in prireditev nave-

denih v 14. členu tega odloka in se odstranijo najkasneje 24
ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile
izvešene.
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16. člen
Ko je zastava Občine Polzela izvešena poleg kakšne

druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi
strani, izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni
strani zastave druge slovenske občine, zastave tuje države
ali občine, kadar je ta zastava izvešena ob uradnem obisku
predstavnika druge občine oziroma države.

Ko je zastava izvešena skupaj z dvema ali več zastava-
mi na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj,
drog z zastavo občine postavljen pred drogovi teh zastav.

Ko je zastava izvešena skupaj z drugima dvema zasta-
vama, mora biti zastava Občine Polzela v sredini.

Ko je zastava Občine Polzela izvešena z več drugimi
zastavami, je zastava Občine Polzela:

1. ko so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga,
2. ko so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini

polkroga,
3. ko so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone,
4. ko so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu

oziroma gledano od spredaj, na levi strani,
5. ko so zastave razvrščene v skupini – na čelu

skupine.
Določbe o izvešanju veljajo le za izvešanje zastav na

območju občine.
Ko se zastava izveša skupaj z zastavo Republike Slove-

nije, veljajo za način izvešanja določbe zakona.

17. člen
Horizontalna zastava je tista, ki ima na vodoravno polo-

ženi zastavini ruti, na njenem začetku beli malteški križ na
rdečem polju, njen preostali del pa sestavljajo vodoravne
rdeča, bela in rdeča barvne proge, položene vertikalno dru-
ga na drugo. Na sredini bele proge leži atribut črnega leže-
čega leva tako, da njegova podoba izraža naravni položaj
živali – simbola.

Horizontalno zastavo izvešamo na vertikalni drog, ozi-
roma na njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen,
vendar kot med drogom in ravnino (horizontalo) ne sme biti
manjši od 45 kotnih stopinj.

Vertikalna zastava je tista, ki ima v obešenem položaju
pokončno podobo, torej je zastavina ruta ozka in visoka.
Malteški križ je zgoraj nad vertikalno sredinsko belo progo,
na sredini le-te je atribut podoba črnega ležečega leva v
horizontalni legi, torej v naravnem položaju živali – simbola.

Temu primerna je tudi njena uporaba, analogna upora-
bi horizontalne zastavine rute.

18. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana,

obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na na-
čin, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled
Občine Polzela.

IV. NADZOR

19. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje tajnik občinske

uprave občine in inšpekcijske službe.

V. KAZENSKA DOLOČBA

20. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za

prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi z opravljanjem
svoje dejavnosti, ki:

1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjo-

sti neprimerni za uporabo,
4. uporablja grb ali zastavo v nasprotju s tem odlokom

ali tako, da kvari ugled Občine Polzela.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje od-

govorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje fizič-

na oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

21. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo

različne upodobitve simbola Občine Polzela, morajo v roku
enega leta videz in uporabo simbola prilagoditi določilom
tega odloka.

22. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem sprejema v občinskem svetu.

Št. 001-04/001/99
Polzela, dne 24. avgusta 1999.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gr. l. r.

3567. Odlok o občinskem prazniku

Na podlagi 6. in 16. člena statuta Občine Polzela (Urad-
ni list RS, št. 34/99), je Občinski svet občine Polzela na
7. redni seji dne 24. 8. 1999 sprejel

O D L O K
o občinskem prazniku

1. člen
Občina Polzela ima svoj občinski praznik.

2. člen
Praznik Občine Polzela je 2. oktober.

3. člen
Občina Polzela obeležuje svoj občinski praznik s slav-

nostno osrednjo prireditvijo, na kateri se podeljujejo prizna-
nja Občine Polzela ter s prireditvami in programom skozi ves
teden.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 001-08/001/99
Polzela, dne 24. avgusta 1999.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gr. l. r.
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3568. Odlok o priznanjih Občine Polzela

Na podlagi 6. in 16. člena statuta Občine Polzela (Urad-
ni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Polzela na
7. seji dne 24. 8. 1999 sprejel

O D L O K
o priznanjih Občine Polzela

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Polzela ter ureja

postopek za njihovo podeljevanje.

2. člen
Priznanja Občine Polzela so:
1. naziv častni občan Občine Polzela,
2. grb Občine Polzela,
3. plaketa Občine Polzela,
4. priznanje “Inovator“.

NAZIV ČASTNI OBČAN

3. člen
Naziv častni občan Občine Polzela se podeljuje posa-

meznikom za posebno pomembna dejanja, delo in zasluge,
ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljav-
ljanju Občine Polzela v Republiki Sloveniji ali na mednarod-
nem področju.

4. člen
Ob podelitvi naziva častni občan se izdela umetniško

izdelana listina z besedilom sklepa, s katerim je priznanje
podeljeno.

5. člen
Grb Občine Polzela
Grb Občine Polzela se podeljuje posameznikom, druž-

bam zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim
osebam za izredno življenjsko delo ali vrhunske uspehe in
dosežke, ki so pomembni za ugled in razvoj Občine Polzela.

V koledarskem letu se lahko podeli največ en grb Obči-
ne Polzela.

6. člen
Plaketa Občine Polzela
Plaketa Občine Polzela se podeljuje posameznikom,

družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim prav-
nim osebam za pomembne dosežke v krajšem obdobju in
kot vzpodbuda za nadaljnje delo. V koledarskem letu se
podelijo praviloma največ tri plakete.

7. člen
Priznanji iz 5. in 6. člena sta umetniško oblikovani s

podobo grba v sredini.
Priznanje se podeli z listino. Listino podpiše župan.

8. člen
Podelitev nagrade inovator
Priznanje “Inovator“ se lahko podeli posamezniku ali

skupini posameznikov za dosežke na področju inventivne
dejavnosti.

9. člen
Ob podelitvi priznanja “Inovator“ izda župan listino, iz

katere je razvidno, za katero inovacijo, je bilo priznanje
“Inovator“ podeljeno.

10. člen
Sprejetje pokroviteljstva
Pokroviteljstvo prireditve sprejme občinski svet, kolikor

posamezne organizacije zaprosijo za prevzem pokrovi-
teljstva.

Občinski svet lahko sprejme pokroviteljstvo prireditve
ob visokih jubilejih, podjetij, skupnosti, organizacij in dru-
štev ter ob pomembnih prireditvah, ki predstavljajo promoci-
jo občine.

11. člen
Postopek za podeljevanje priznanj
Priznanja se podelijo na svečan način ob posebnih

slovesnostih, ob svečanem sprejemu, ob dogodkih ali datu-
mih, pomembnih za občino ali dobitnike priznanj.

Priznanja se podelijo praviloma na podlagi razpisa, iz-
vedenega na krajevno običajen način.

12. člen
Če se podelitev priznanja predlaga za izkazano izredno

požrtvovalnost, hrabrost ali človekoljubnost, se priznanje
podeli brez razpisa takoj, ko je to mogoče.

Brez razpisa se lahko priznanje podeli tudi posamezni-
ku, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim
pravnim osebam ob določeni svečani priložnosti, jubileju ali
prazniku.

13. člen
Razpis o podelitvi priznanj mora vsebovati:
– organ, ki podeljuje priznanje,
– število podeljenih priznanj,
– komu se lahko podeli priznanje,
– kdo je lahko predlagatelj,
– katere podatke mora vsebovati predlog,
– rok za predložitev predlogov.
Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične ali

pravne osebe. Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za
podelitev priznanja.

Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v
pisni obliki z obrazložitvijo in mora vsebovati podatke o kan-
didatu.

14. člen
Predlog za podelitev priznanj iz 3., 5., 6. in 8. člena

poda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Odločitev o podelitvi priznanj sprejme občinski svet s

sklepom.
Sklep mora biti obrazložen.

15. člen
Priznanja praviloma izroča župan.

16. člen
Sredstva za priznanja se zagotovijo v proračunu obči-

ne. Evidenco o podeljenih priznanjih Občine Polzela vodi
občinska uprava.

KONČNE DOLOČBE

17. člen
Do sedaj podeljena priznanja Občine Žalec do 31. 12.

1998 ustrezajo priznanjem Občine Polzela.
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18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

podeljevanju priznanj Občine Žalec (Uradni list RS, št.
15/90).

19. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 001-08/002-99
Polzela, dne 24. avgusta 1999.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gr. l. r.

3569. Odredba o razporeditvi delovnega časa v
občinski upravi

Na podlagi 6. člena uredbe o razporeditvi delovnega
časa v upravnih organih (Uradni list RS, št. 72/93) in 16.
člena statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je
Občinski svet občine Polzela na 7. seji dne 24. 8. 1999
sprejel

O D R E D B O
o razporeditvi delovnega časa

v občinski upravi

1. člen
Odredba določa začetek, konec, trajanje, razporeditev

delovnega časa ter čas za neposredno poslovanje s stran-
kami v Občinski upravi občine Polzela.

2. člen
Delovni čas v občinski upravi se razporedi tako, da

traja:
– ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 7. do 15. ure,
– ob sredah od 7. do 17. ure,
– ob petkih od 7. do 13. ure.

3. člen
Uradne ure za neposredno poslovanje s strankami so:
– ob ponedeljkih od 7.30 do 10. ure in do 10.30 do

14.30,
– ob sredah od 7.30 do 12. ure in od 13. ure do

16.30,
– ob petkih od 7.30 do 12. ure.
Ob torkih in četrtkih uradnih ur za poslovanje s stranka-

mi ni.
Zdravstvene izkaznice se potrjujejo v času uradnih ur.

4. člen
Razporeditev delovnega časa občinske uprave za ne-

posredno poslovanje s strankami mora biti objavljena in na
primeren način označena v poslovnih prostorih občinske
uprave.

5. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 7/92).

6. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. sep-
tembra 1999 dalje.

Št. 080-05/001-99
Polzela, dne 24. avgusta 1999.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gr. l. r.

3570. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) je Občinski svet občine
Polzela na seji dne 11. 5. 1999 sprejel

S K L E P

o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Polzela znaša
0,0566 SIT.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in velja od 1. 1. 1999 dalje do določitve nove vrednosti
točke.

Št. 465-01/001/99
Polzela, dne 25. avgusta 1999.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gr. l. r.

RIBNICA NA POHORJU

3571. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Ribnica na Pohorju

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 117. člena statuta
Občine Ribnica na Pohorju (Uradni list RS, št. 44/99) je
Občinski svet občine Ribnica na Pohorju dne 25. 8. 1999
sprejel

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

na Pohorju
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1. člen
Ta odlok določa ceste po njihovih kategorijah in na-

menu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga pre-
vzamejo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste

(s skrajšano oznako: LC) in javne poti (s skrajšano ozna-
ko: JP).

3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Ribnica na

Pohorju in ceste med naselji v Občini Ribnica na Pohorju in
naseljih v sosednjih občinah.

4. člen
Lokalne ceste (LC) me naselji v občini ter med naselji v

občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek enote Konec Dolžina Namen Preostala dolžina
št. ali ceste ali ceste ali ceste v uporabe ceste v sosednji

odseka odseka odseka občini (v m) občini

1. 319830 R704 Lehen – Josipdol IV. Lom 3.400
2. 319850 R704 Švičeva Ravna – cerkev 4.708

Sv. Bolfenk
3. 319860 R 704 Ribnica – Janževski cerkev 4.470 2.790

Vrh
4. 319530 R 704 Pokopališče 400

5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek enote Konec Dolžina Preostala dolžina
št. ali ceste ali ceste ali ceste v ceste v sosednji

odseka odseka odseka občini (v m) občini

1. 819040 R 704 Iršičev Jarek 1.547 2.683
2. 819060 R 704 Slivniški Jarek 5.400 560
3. 819070 319830 Škrabl – Ambrož 2.020
4. 819080 R 704 Pogačnikova Vila 1.652 1.040
5. 819090 319530 Ribnica – Sliv. Jarek 319890 1.760
6. 819230 R 704 Robnikov Jarek 2.410
7. 819240 319520 Ribnica – Smovnik Smovnik 1073
8. 819250 819090 Keber – Rot Rot 836
9. 819260 319890 Odcep – Strunčnik Strunčnik 1.460
10. 819400 R 931 Gosak – Jakob Jakob 1.120
11. 819390 R 704 Kogelnik Kogelnik 740
12. 840130 Meja Ušman – Pušnik 319060 2.201 7.010

občine
13. 820000 R 704 Ribnica 54 – 21 Ribnica 21 419
14. 820010 R 704 Ribnica trg Ribnica 138 141
15. 820020 R 704 Ribnica-novo naselje Ribnica 80 192
16. 820030 319830 Ovčar Ovčar 264
17. 820040 319830 Sp. Naselje 319830 450
18. 820050 319830 Josipdol 8 – 53 319830 343
19. 820060 319590 Josipdol 54 – 47 319830 149
20. 820070 319830 Josipdol 46 – 48 Josipdol 46 99
21. 820080 319830 Josipdol 17 – 61 319830 587
22. 820090 319620 Josipdol 66 – 68 319620 124
23. 820100 319830 Josipdol – Grad Grum 198
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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. 347-05-44/98-03/Brank od 12. 8.
1999.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

kategorizaciji občinskih cest v Občini Podvelka–Ribnica
(MUV, št. 16/98), in sicer v delu, ki se nanaša na ceste na
območju Občine Ribnica na Pohorju.

8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 344-01-1/99-01
Županja

Občine Ribnica na Pohorju
Marija Sgerm, univ. dipl. ek. l. r.

ROGAŠKA SLATINA

3572. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi OKP Javnega podjetja za komunalne
storitve Rogaška Slatina, d.o.o.

Na podlagi 25. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93) in v skladu z določili
zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93
in 29/94) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli dne 5. 3.
1999, Občinski svet občine Kozje dne 4. 3. 1999, Občin-
ski svet občine Podčetrtek dne 4. 3. 1999, Občinski svet
občine Rogatec dne 1. 3. 1999, Občinski svet občine
Rogaška dne 24. 2. 1999 in Občinski svet občine Šmarje
pri Jelšah dne 25. 2. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi OKP Javnega podjetja

za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.

1. člen
V odloku o ustanovitvi OKP Javnega podjetje za komu-

nalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o. (Uradni list RS, št.
73/98) se v 1. členu črta vrstica za besedo “zato”, doda
“Občina Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 9, Bistrica ob
Sotli”.

2. člen
V 4. členu se v peti alinei besedilo “ekonomska propa-

ganda” nadomesti z besedilom “oglaševanje”, v šesti alinei
se besedilo “storitve javne higiene” nadomesti z besedilom
“odstranjevanje odpadkov in odplak: druge dejavnosti javne
higiene”.

3. člen
V 8. členu se doda nova 1. točka, ki glasi:
“1. Občina Bistrica ob Sotli osnovni vložek 752.415

SIT, poslovni delež 4,1%”.
Dosedanje 1. do 5. točka postanejo 2. do 6. točka.

3. točka se spremeni tako, da glasi:
“3. Občina Podčetrtek osnovni vložek 1,945.524 SIT,

poslovni delež 10,6%”.

4. člen
18. člen se spremeni tako, da glasi:
“V nadzornem svetu je devet članov, od tega je šest

članov predstavnikov občin ustanoviteljic tako, da je iz ob-
močja vsake občine ustanoviteljice en predstavnik in trije
člani predstavnikov delavcev”.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-3-8/99
Rogaška Slatina, dne 12. marca 1999.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Jože Pregrad l. r.

Župan
Občine Kozje

Jože Planinc l. r.

Župan
 Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik l. r.

Župan
 Občine Rogatec

Martin Mikolič l. r.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jože Čakš l. r.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

ROGAŠOVCI

3573. Poslovnik Občinskega sveta občine Rogašovci

Na podlagi 17. člena statuta Občine Rogašovci (Urad-
ni list RS, št. 66/99) je Občinski svet občine Rogašovci na
seji dne 23. 7. 1999 sprejel

P O S L O V N I K
Občinskega sveta občine Rogašovci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinske-

ga sveta (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja pravic
in dolžnosti članov občinskega sveta (v nadaljevanju: člani).

Za člane občinskega sveta se na podlagi tega poslovni-
ka uporablja naziv član (članica) občinskega sveta oziroma
občinski svetnik (svetnica).
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2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi

za delovanje delovnih teles občinskega sveta in njihovih
članov. Način dela delovnih teles se lahko v skladu s tem
poslovnikom ureja tudi v aktih o ustanovitvi delovnih teles,
lahko pa tudi s poslovniki delovnih teles.

3. člen
Občinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v

slovenskem jeziku.

4. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo

razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv,
ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim
predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne
ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna,
vojaška ali uradna tajnost.

Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve jav-
nosti dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles dolo-
ča ta poslovnik.

5. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redno sejo sveta skliče župan najmanj štirikrat na leto.

6. člen
Svet predstavlja župan, delovno telo občinskega sveta

pa predsednik delovnega telesa.

7. člen
Svet uporablja pečat občine, ki je določen s statutom

občine.
Svet uporablja pečat na vabilih za seje, na splošnih

aktih in aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.
Pečat sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delov-

na telesa sveta.
Pečat sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo tajnik

občine.

II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA

8. člen
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je

potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan 20 dni po

izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot poteče njegov man-
dat. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče pred-
sednik volilne komisije.

Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kan-
didatnih list, s katerih so bili izvoljeni svetniki.

9. člen
Prvo sejo sveta vodi župan.
Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej imenuje

tričlansko mandatno komisijo. Člane komisije predlaga žu-
pan, lahko pa tudi vsak član. Svet glasuje najprej o župano-
vem predlogu, če ta ni izglasovan pa o predlogih članov po
vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije
člani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča.

Mandatna komisija na podlagi poročila in potrdil o izvo-
litvi volilne komisije pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni
za člane občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu od-
ločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občin-

skega sveta ali predstavnikov kandidatnih list in predlaga
potrditev mandatov za člane.

Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije
in potrdila o izvolitvi župana predlaga občinskemu svetu tudi
odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župa-
na ali predstavnikov kandidatur.

10. člen
Mandate članov občinskega sveta potrdi svet na pred-

log mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o
pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti more-
bitnih pritožb kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma
kandidatnih list.

Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni,
o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.

Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne
sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je
svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi
kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne
liste.

Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o
izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije pose-
bej odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana,
predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.

11. člen
Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, na-

stopijo mandat novoizvoljeni člani občinskega sveta in novi
župan, mandat dotedanjim članom občinskega sveta in žu-
panu pa preneha.

S prenehanjem mandata članov občinskega sveta pre-
neha članstvo vsem članom v nadzornem odboru občine ter
stalnih in občasnih delovnih telesih občinskega sveta.

Članom občinskega sveta, ki jim je prenehal mandat,
preneha članstvo v vseh občinskih organih in organih javnih
zavodov, javnih podjetij ter skladov, v katera so bili imenova-
ni kot predstavniki občinskega sveta.

12. člen
Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih

članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja kot svoje stalno delovno telo. Komisija mora do prve
naslednje seje sveta pregledati članstvo v občinskih organih
in delovnih telesih ter organih javnih zavodov, javnih podjetij
in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je ob-
čina ter pripraviti poročilo in predloge za imenovanje novih
članov.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA
SVETA

1. Splošne določbe

13. člen
Pravice in dolžnosti članov občinskega sveta so dolo-

čene z zakonom, statutom občine in tem poslovnikom.
Člani občinskega sveta imajo pravico in dolžnost ude-

leževati se sej in sodelovati pri delu občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, katerih člani so. Člani občinskega
sveta se lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in
imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pra-
vice glasovanja.

Član občinskega sveta ima pravico:
– predlagati občinskemu svetu v sprejem odloke in

druge akte, razen proračuna, zaključnega računa in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih
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sprejme občinski svet na predlog župana, ter obravnavo
vprašanj iz njegove pristojnosti;

– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih
aktov in odločitev občinskega sveta ter predlagati dopolnila
(amandmaje) teh predlogov;

– sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej občin-
skega sveta;

– predlagati kandidate za člane občinskih organov, de-
lovnih teles občinskega sveta in organov javnih zavodov,
javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali sousta-
noviteljica je občina oziroma v katerih ima občina v skladu z
zakonom svoje predstavnike.

Član občinskega sveta ima dolžnost varovati podatke
zaupne narave, ki so kot osebni podatki, državne, uradne in
poslovne skrivnosti opredeljene z zakonom, drugim predpi-
som ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov
proračunskih sredstev, za katere zve pri svojem delu.

Član občinskega sveta ima pravico do povračila strošk-
ov v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu z zakonom in
posebnim aktom občinskega sveta do dela plače za nepo-
klicno opravljanje funkcije občinskega funkcionarja.

14. člen
Član občinskega sveta ne more biti klican na odgovor-

nost zaradi mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z
opravljanjem svoje funkcije.

Član občinskega sveta nima imunitete ter je za svoja
dejanja, ki niso povezana s pravicami in dolžnostmi člana
občinskega sveta, odškodninsko in kazensko odgovoren.

15. člen
Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani občinskega

sveta izvoljeni z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih
list, imajo le pravice, ki gredo posameznemu svetniku.

2. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

16. člen
Član občinskega sveta ima pravico zahtevati od župa-

na, podžupana, drugih občinskih organov in občinske upra-
ve obvestila in pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v
občinskem svetu in njegovih delovnih telesih.

Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgo-
voriti na vprašanja članov občinskega sveta in jim posredo-
vati zahtevana pojasnila. Če član občinskega sveta to pose-
bej zahteva, mu je treba odgovoriti oziroma posredovati
pojasnila tudi v pisni obliki.

Član občinskega sveta ima pravico županu, podžupa-
nu ali tajniku občine postaviti vprašanje ter jima lahko da
pobudo za ureditev določenih vprašanj ali za sprejem dolo-
čenih ukrepov iz njune pristojnosti.

17. člen
Član občinskega sveta zastavlja vprašanja in daje po-

bude v pisni obliki ali ustno.
Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna

točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.
Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postav-

ljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprot-
nem primeru župan ali za vodenje seje pooblaščeni podžu-
pan oziroma član občinskega sveta na to opozori in člana
občinskega sveta pozove, da vprašanje oziroma pobudo
ustrezno dopolni.

Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot 3
minute, obrazložitev pobude pa ne več kot 5 minut.

Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredova-
no tistemu, na katerega je naslovljeno.

Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji ob-
vezno prisotna župan in tajnik občine. Če sta župan ali tajnik
občine zadržana, določita, kdo ju bo nadomeščal in odgo-
varjal na vprašanja in pobude. V primeru opravičene zadrža-
nosti se zadeve obravnavajo na naslednji seji.

Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so
bila oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja dana ob
obravnavi vprašanj in pobud članov občinskega sveta. Če
zahteva odgovor na vprašanje podrobnejši pregled doku-
mentacije oziroma proučitev, lahko župan ali tajnik občine
oziroma njun namestnik odgovori na naslednji seji.

Župan ali tajnik občine oziroma njun namestnik lahko
na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita pisno, pisno
morata odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere
tako zahteva vlagatelj. Pisni odgovor mora biti posredovan
vsem članom občinskega sveta s sklicem, najkasneje pa na
prvi naslednji redni seji.

18. člen
Če član občinskega sveta ni zadovoljen z odgovorom

na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno
pojasnilo. Če tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga
občinskemu svetu, da se o zadevi opravi razprava, o čemer
odloči svet z glasovanjem.

Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne
seje.

3. Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene
odsotnosti s sej sveta in delovnih teles

19. člen
Član občinskega sveta se je dolžan udeleževati sej

sveta in delovnih teles, katerih član je.
Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa,

katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti
župana oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje
do začetka seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne
more obvestiti župana oziroma predsednika delovnega tele-
sa o svoji odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj,
ko je to mogoče.

Članu sveta, ki se neupravičeno ne udeleži redne seje
občinskega sveta, ne pripada del plače za nepoklicno oprav-
ljanje funkcije za mesec, v katerem je bila ta seja.

Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov
ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu,
lahko predsednik delovnega telesa predlaga občinskemu
svetu njegovo razrešitev.

IV. DELOVNO PODROČJE SVETA

20. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zade-

vah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Svet opravlja zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo določa

na podlagi ustave in zakona statut občine.

V. SEJE SVETA

1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji

21. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Seje sveta sklicuje župan.
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Župan sklicuje seje občinskega sveta po potrebi, po
sklepu sveta in na predlog drugih predlagateljev določenih s
statutom občine, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.

22. člen
Vabilo za redno sejo občinskega sveta s predlogom

dnevnega reda se pošlje članom najkasneje 7 dni pred
dnem, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi
gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.

Vabilo na sejo občinskega sveta se pošlje županu,
podžupanu, predsednikom drugih organov, če so vabljeni
na sejo in tajniku občine.

23. člen
Izredna seja občinskega sveta se skliče za obravnava-

nje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic
redne seje.

Izredno sejo občinskega sveta lahko skliče župan na
predlog delovnega telesa sveta ali na zahtevo ene četrtine
članov sveta ali na lastno pobudo.

V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo
biti navedeni razlogi za njen sklic. Predlogu oziroma zahtevi
mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj občinski
svet odloča. Če seja sveta ni sklicana v roku sedem dni od
predložitve pisnega obrazloženega predloga oziroma zahte-
ve za sklic s priloženim ustreznim gradivom, jo lahko skliče
tisti upravičeni predlagatelj, ki je sklic zahteval. V tem prime-
ru lahko predlagatelj sejo tudi vodi.

Vabilo za izredno sejo občinskega sveta z gradivom
mora biti vročeno članom občinskega sveta najkasneje tri
dni pred sejo.

Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja ob-
činskega sveta skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so
s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeleži-
jo. V tem primeru se lahko dnevni red seje predlaga na sami
seji, na sami seji pa se lahko predloži svetnikom tudi gradivo
za sejo. Občinski svet pred sprejemom dnevnega reda tako
sklicane izredne seje ugotovi utemeljenost razlogov za sklic.
Če občinski svet ugotovi, da ni bilo razlogov, se seja ne
opravi in se skliče nova izredna ali redna seja v skladu s tem
poslovnikom.

24. člen
Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne

točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma tajnik
občine.

Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je glede
na dnevni red seje potrebna.

25. člen
Predlog dnevnega reda seje občinskega sveta pripravi

župan.
Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki

imajo pravico zahtevati sklic seje sveta.
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le

točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so dolo-
čeni s tem poslovnikom.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so
pripravljeni za drugo obravnavo.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na
začetku seje.

Svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo
zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo oziroma h
katerim ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan,
kadar ta ni bil predlagatelj, razen v primerih, ki jih določa ta
poslovnik.

26. člen
Sejo občinskega sveta vodi župan. Župan lahko za

vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali dru-
gega člana občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: pred-
sedujoči).

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedu-
joči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa
tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.

27. člen
Seje občinskega sveta so javne.
Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in

predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah občin-
skega sveta.

Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini se
obvesti o seji z vabilom.

Župan ali predsedujoči mora poskrbeti, da delo občin-
skega sveta ni moteno, v nasprotnem primeru je dolžan
ukrepati.

Župan predlaga občinskemu svetu, da s sklepom za-
pre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne
točke dnevnega reda, če to terjajo zagotovitve varstva oseb-
nih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke,
ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim
aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne ose-
be, zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna taj-
nost.

Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako
točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti,
odloči, kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in čla-
nov občinskega sveta navzoč na seji.

2. Potek seje

28. člen
Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed

članov občinskega sveta mu je sporočil, da je zadržan in se
seje ne more udeležiti.

Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Pred-
sedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.

Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v
zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji.

29. člen
Svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o

predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega
reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o
morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav
ali hitri postopek.

Zadeve, za katere kot predlagatelj utemeljeno tako
predlaga župan, se brez razprave in glasovanja umaknejo z
dnevnega reda.

Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejme-
jo le, če so razlogi nastali po sklicu seje. O predlogih za
razširitev dnevnega reda svet razpravlja in glasuje.

Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za
razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje pred-
log dnevnega reda v celoti.

30. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po

določenem (sprejetem) vrstnem redu.
Med sejo lahko svet spremeni vrstni red obravnave

posameznih točk dnevnega reda.
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31. člen
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lah-

ko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predla-
gatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnil-
na obrazložitev sme trajati največ petnajst minut, če ni s tem
poslovnikom drugače določeno. Kadar svet tako sklene, je
predlagatelj dolžan podati dopolnilno obrazložitev.

Če ni župan predlagatelj, poda župan ali od njega
pooblaščeni podžupan oziroma tajnik občine mnenje k
obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik delov-
nega telesa občinskega sveta, ki je zadevo obravnavalo.
Obrazložitev županovega mnenja in beseda predsednika
delovnega telesa lahko trajata največ po deset minut.

Po tem dobijo besedo člani občinskega sveta po vrst-
nem redu, kakor so se priglasili k razpravi. Razprava posa-
meznega člana lahko traja največ pet minut. Svet lahko
sklene, da posamezen član iz utemeljenih razlogov lahko
razpravlja dalj časa, vendar ne več kot deset minut.

Razpravljavec lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima
pa pravico do ene replike po razpravi vsakega drugega
razpravljavca. Replika mora biti konkretna in se nanašati na
napovedi replike označeno razpravo, sicer jo lahko predse-
dujoči prepove. Replike smejo trajati največ tri minute.

Ko je vrstni red priglašenih razpravljavcev izčrpan, pred-
sedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razpra-
ve lahko trajajo le po tri minute.

32. člen
Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na

dnevnem redu in o katerem teče razprava, h kateri je pred-
sedujoči pozval.

Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali prekorači
čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po
drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z
razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper od-
vzem besede lahko razpravljavec ugovarja. O ugovoru odlo-
či svet brez razprave.

33. člen
Članu občinskega sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslov-

nika oziroma o kršitvi dnevnega reda, da predsedujoči bese-
do takoj, ko jo zahteva o proceduralnih zadevah.

Nato poda predsedujoči pojasnilo glede navedb raz-
pravljavca. Če le-ta ni zadovoljen s pojasnilom, odloči svet o
tem vprašanju brez razprave.

Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je
povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu,
mu da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se
mora član omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati
več kot pet minut.

34. člen
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k raz-

pravi, sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda.
Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odloči-
tev ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda preki-
ne in nadaljuje po predložitvi teh predlogov.

Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi,
če je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po
zaključeni razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve do-
datnih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči
določi, kdaj se bo seja nadaljevala.

Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni
več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem
telesu in v drugih utemeljenih primerih. Če je delo sveta
prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni
niti v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.

35. člen
Seje občinskega sveta se sklicujejo predvidoma v pe-

tek ali soboto in morajo biti načrtovane tako, da praviloma
ne trajajo več kot štiri ure.

Predsedujoči odredi petnajstminutni odmor vsaj po
dveh urah neprekinjenega dela.

Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen
predlog posameznega ali skupine članov občinskega sveta,
župana ali predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave
dopolnil (amandmajev), mnenj, stališč, dodatnih obrazloži-
tev ali odgovorov oziroma pridobitve zahtevanih podatkov.
Odmor lahko traja največ trideset minut, odredi pa se ga
lahko pred oziroma v okviru posamezne točke največ dva-
krat.

Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po
izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, odloči občinski
svet, ali se lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in
nadaljuje drugič.

36. člen
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave

ali če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi
odločiti na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi
preloži na eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odlo-
či, če časovno ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega
reda.

Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, občinski svet
konča sejo.

3. Vzdrževanje reda na seji

37. člen
Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme

nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.
Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med

govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v
besedo le predsedujoči.

38. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči

naslednje ukrepe:
– opomin,
– odvzem besede,
– odstranitev s seje ali z dela seje.

39. člen
Opomin se lahko izreče članu občinskega sveta, če

govori, čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v besedo
ali če na kak drug način krši red na seji.

Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim
govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil
na tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe
tega poslovnika.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu
občinskega sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali
odvzemu besede krši red na seji, tako da onemogoča delo
sveta.

Član občinskega sveta oziroma govornik, ki mu je izre-
čen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj
zapustiti prostor, v katerem je seja.

40. člen
Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz

poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši
red na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemo-
ten potek seje.
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Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da
se odstranijo vsi poslušalci.

41. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda

na seji sveta, jo prekine.

4. Odločanje

42. člen
Svet veljavno odloča, če je na seji navzočih večina

vseh članov sveta.
Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim

glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru
oziroma prekinitvi.

Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov
občinskega sveta v sejni sobi (dvorani).

Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvetretjinska
večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj
dve tretjini vseh članov občinskega sveta.

43. člen
Občinski svet sprejema odločitve z večino glasov nav-

zočih članov, razen če zakon ali statut določata drugačno
večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je zahtevana
večina navzočih članov izrekla “ZA“ njen sprejem.

44. člen
Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene

pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju.
Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali najmanj ena
četrtina vseh članov sveta.

45. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o

katerem se odloča.
Član občinskega sveta ima pravico obrazložiti svoj glas,

razen če ta poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu
se v okviru posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme
trajati največ dve minuti.

Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugo-
tovi in objavi izid glasovanja.

46. člen
Člani občinskega sveta glasujejo tako, da se opredelijo

“ZA“ ali “PROTI“ sprejemu predlagane odločitve.

47. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali kartonov,

pri čemer je karton zelene barve “ZA”, karton rdeče barve
“PROTI” ter karton bele barve “NE GLASUJEM”. Javno gla-
sovanje se lahko izvede s poimenskim izjavljanjem.

Poimensko glasujejo člani občinskega sveta, če svet
tako odloči na predlog predsedujočega ali najmanj ene četr-
tine vseh članov sveta.

Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abe-
cednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako,
da glasno izjavi “ZA“, “PROTI“ ali “NE GLASUJEM”.

48. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komi-

sija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi občinski svet
na predlog predsedujočega. Administrativno-tehnična opra-
vila v zvezi s tajnim glasovanjem opravlja tajnik občine ali
delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik.

Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je
prisotnih članov sveta.

Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga uporab-
lja občinski svet.

Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas gla-
sovanja.

Komisija vroči glasovnice članom občinskega sveta in
sproti označi, kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na
prostoru, ki je določen za glasovanje in na katerem je zago-
tovljena tajnost glasovanja.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in
praviloma opredelitev “ZA“ in “PROTI“. “ZA“ je na dnu gla-
sovnice za besedilom predloga na desni strani, “PROTI“ pa
na levi. Glasuje se tako, da se obkroži besedo “ZA“ ali
besedo “PROTI“.

Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke,

imena in priimke kandidatov, če jih je več po abecednem
redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se
obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandi-
data, za katerega se želi glasovati in največ toliko zapored-
nih številk, kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na
glasovnici treba imenovati.

Ko član občinskega sveta izpolni glasovnico, odda gla-
sovnico v glasovalno skrinjico.

49. člen
Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glaso-

vanja.
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
– število razdeljenih glasovnic,
– število oddanih glasovnic,
– število neveljavnih glasovnic,
– število veljavnih glasovnic,
– število glasov “ZA“ in število glasov “PROTI“, oziroma

pri glasovanju o kandidatih število glasov, ki jih je dobil
posamezni kandidat,

– ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano
večino ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandida-
tih pa katerih kandidat je imenovan.

O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki
ga podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.

Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.

50. člen
Če član občinskega sveta utemeljeno ugovarja poteku

glasovanja ali ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasova-
nje ponovi.

O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na
predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasova-
nja, ali na predlog predsedujočega.

5. Zapisnik seje občinskega sveta

51. člen
O vsaki seji občinskega sveta se piše zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti

pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasova-
nja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti.
Zapisniku je treba predložiti original ali kopijo gradiva, ki je
bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.

Za zapisnik seje občinskega sveta skrbi tajnik občine.
Tajnik občine lahko za vodenje zapisnika seje občinskega
sveta pooblasti drugega ustrezno usposobljenega delavca
občinske uprave.
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Na vsaki redni seji občinskega sveta se obravnavajo in
potrdijo zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih
sej občinskega sveta. Vsak član občinskega sveta ima pravi-
co podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb
odloči občinski svet. Če so pripombe sprejete, se zapišejo v
zapisnik ustrezne spremembe.

Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je
sejo vodil, in tajnik občine oziroma pooblaščeni delavec
občinske uprave, ki je vodil zapisnik.

Zapisniki vseh sej so sestavni del arhiva o delu občin-
skega sveta in se hranijo v skladu s predpisi.

52. člen
Potek seje občinskega sveta se lahko snema na mag-

netofonski trak, ki se hrani še eno leto po koncu mandata
članov občinskega sveta, ki so sestavljali občinski svet,
katerega seja je bila snemana.

Magnetogram seje se hrani skupaj z zapisnikom in
drugim gradivom s seje.

Član občinskega sveta in drug udeleženec seje, če je
za to dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico posluša-
ti magnetogram. Poslušanje se opravi v prostorih občinske
uprave.

Član občinskega sveta lahko zahteva, da se del po-
snetka dobesedno prepiše. Zahtevo, v kateri navede del
seje, za katerega zahteva prepis, razlog in utemeljitev, vloži
pisno pri županu. Župan odloči o zahtevi in naroči prepis, če
ugotovi, da so razlogi utemeljeni.

53. člen
Ravnanje z gradivom občinskega sveta, ki je zaupne

narave, določi občinski svet na podlagi zakona s posebnim
aktom.

Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov občinskega
sveta, zapisniki sej ter vse gradivo občinskega sveta in nje-
govih delovnih teles se hrani v arhivu občinske uprave.

O arhiviranju in rokih hranjenja dokumentarnega gradi-
va izda natančnejša navodila župan v skladu s predpisi, ki
urejajo pisarniško poslovanje in dokumentacijsko gradivo.

54. člen
Član občinskega sveta ima pravico vpogleda v vse

spise in gradivo, ki se hrani v arhivu ali je pri pristojnih
organih občinske uprave, če je to potrebno zaradi izvrševa-
nja njegove funkcije. Vpogled odredi tajnik občine na podla-
gi pisne zahteve člana občinskega sveta. Original zahteve,
odredba oziroma sklep o zavrnitvi se hrani pri gradivu, ki je
bilo vpogledano.

V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave, od-
loči o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom občin-
skega sveta.

6. Strokovna in administrativno-tehnična opravila
za svet

55. člen
Strokovno in administrativno delo za občinski svet in za

delovna telesa občinskega sveta zagotavlja tajnik občine z
zaposlenimi v občinski upravi.

Tajnik občine določi delavca v občinski upravi, ki po-
maga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila
potrebna za nemoteno delo občinskega sveta in njegovih
delovnih teles, če ni za to s sistemizacijo delovnih mest v
občinski upravi določeno posebno delovno mesto.

Za zapisnik občinskega sveta in delovnih teles občin-
skega sveta skrbi tajnik občine. Tajnik občine lahko za vode-
nje zapisnikov pooblasti druge delavce občinske uprave.

7. Delovna telesa občinskega sveta

56. člen
Občinski svet ustanovi stalne ali občasne komisije in

odbore kot svoja delovna telesa. Komisije in odbori občin-
skega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s
tem poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve
iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu
mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proraču-
na in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

57. člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s

statutom občine so:
1. Odbor za urbanizem in urejanje prostora ter komu-

nalno infrastrukturo
2. Odbor za gospodarstvo, podjetništvo, drobno go-

spodarstvo in turizem
3. Odbor za kmetijstvo in prehrano
4. Odbor za proračun, finance in premoženje
5. Odbor za družbene dejavnosti
6. Odbor za civilno zaščito, požarno varnost in re-

darstvo
7. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova-

nja
8. Komisija za statut in pravna vprašanja.

58. člen
Odbor za urbanizem in urejanje prostora ter komunal-

no infrastrukturo ima pet članov.
Odbor za urbanizem in urejanje prostora ter komunal-

no infrastrukturo obravnava predloge aktov in druga vpraša-
nja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na:

– prostorsko planiranje in druge posege v prostor,
– varstvo okolja in ekologijo,
– delovanje gospodarskih javnih služb,
– graditev in vzdrževanje vodovodnih, energetskih in

drugih komunalnih objektov,
– graditev in vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti,
– rekreacijske in druge površine,
– varstvo pred hrupom,
– in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet.

59. člen
Odbor za gospodarstvo, podjetništvo, drobno gospo-

darstvo in turizem ima šest članov.
Odbor za gospodarstvo, podjetništvo, drobno gospo-

darstvo in turizem obravnava predloge aktov in druga vpra-
šanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na:

– gospodarski razvoj občine,
– razvoj podjetništva in drobnega gospodarstva,
– razvoja turizma,
– ustanavljanje in delovanje skladov za razvoj podjet-

ništva in drobnega gospodarstva,
– in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet.

60. člen
Odbor za kmetijstvo in prehrano ima šest članov.
Odbor za kmetijstvo in prehrano obravnava predloge

aktov in druga vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanaša-
jo na:
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– razvoj kmetijstva in pridelave hrane,
– razvoj gozdarstva,
– lovstvo in ribištva,
– in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet.

61. člen
Odbor za proračun, finance in premoženja ima pet

članov.
Odbor za proračun, finance in premoženja obravnava

predloge aktov in druga vprašanja iz pristojnosti občine, ki
se nanašajo na:

– proračun občine in zaključni račun proračuna ob-
čine,

– premoženje občine, njegovo pridobitev oziroma od-
tujitev,

– predpisovanje in izvajanje lokalnih davkov, prispev-
kov, taks in drugih prihodkov občine,

– in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet.

62. člen
Odbor za družbene dejavnosti ima šest članov.
Odbor za družbene dejavnosti obravnava predloge

aktov in druga vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nana-
šajo na:

– otroško varstvo in varstvo predšolskih otrok,
– vzgojo in izobraževanje,
– zdravstveno dejavnost,
– socialno problematiko,
– kulturno dejavnost,
– šport in rekreacijo,
– zaposlovanje in štipendijsko politiko,
– in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet.

63. člen
Odbor za civilno zaščito, požarno varnost in redarstvo

ima šest članov.
Odbor za civilno zaščito, požarno varnost in redarstvo

obravnava predloge aktov in druga vprašanja iz pristojnosti
občine, ki se nanašajo na:

– razvoj civilne zaščite,
– razvoj požarnega varstva,
– javni red in mir ter redarsko službo,
– razporejanje sredstev požarnega sklada,
– in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli občinski svet.

64. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

ima tri člane.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

obravnava predloge aktov in druga vprašanja iz pristojnosti
občine, ki se nanašajo na:

– predlaganje kandidatov za delovna telesa občinske-
ga sveta,

– predlaganje kandidatov drugih organov, ki jih imenu-
je občinski svet,

– pristojnosti občinskega sveta, ki so povezana z voli-
tvami, imenovanja oziroma razrešitve v občini,

– odločitve občinskega sveta, skladne z zakonom in
predpisom, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih
funkcionarjev,

– in ostalo problematiko, ki ji dodeli občinski svet.

65. člen
Komisija za statut in pravna vprašanja ima pet članov.
Komisija za statut in pravna vprašanja:
– obravnava predlog statuta in poslovnika ter njune

spremembe in dopolnitve,

– pripravlja obvezno razlago statuta, poslovnika in od-
lokov občinskega sveta,

– obravnava statute javnih podjetij, zavodov in skladov,
katere potrjuje ali katerim daje soglasje občinski svet,

– na zahtevo občinskega sveta daje mnenja o zakoni-
tosti aktov, ki jih obravnava in sprejema občinski svet,

– obravnava predloge in druga vprašanja iz pristojnosti
občine, ki ji jih dodeli občinski svet.

66. člen
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-

pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.

67. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet na pred-

log komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih
občanov, če ta poslovnik ne določa drugače.

Predsednika odbora imenuje občinski svet izmed svo-
jih članov.

Prvo sejo odbora skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združ-

ljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.

68. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posamezne-

ga člana odbora občinskega sveta ali odbor v celoti na
predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog
novih kandidatov za člane odborov pripravi komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje
seje občinskega sveta.

69. člen
Občinski svet in župan lahko ustanovita skupna delov-

na telesa. V aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se
določi njihova sestava in naloge.

70. člen
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo,

organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove
seje in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v ob-
činskem svetu.

Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih
zadev po sklepu občinskega sveta, na podlagi dnevnega
reda redne seje sveta ali na zahtevo župana.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovne-
ga telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.

Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno
sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina nje-
govih članov in je med navzočimi člani večina tistih, ki so
člani občinskega sveta. Delovno telo sprejema svoje odloči-
tve – mnenja, stališča in predloge z večino glasov navzočih
članov.

Glasovanje v delovnem telesu je javno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila

tega poslovnika, ki se nanašajo na delo občinskega sveta.

71. člen
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni strokov-

ni delavci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in
drugih odločitev občinskega sveta, ki jih določi predlagatelj,
lahko pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov,
podjetij in skladov, katerih delo je neposredno povezano z
obravnavano problematiko.
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VI. AKTI OBČINSKEGA SVETA

1. Splošne določbe

72. člen
Občinski svet sprejema statut občine in v skladu z

zakonom in statutom naslednje akte:
– poslovnik o delu občinskega sveta, z dvetretjinsko

večino prisotnih članov,
– proračun občine in zaključni račun, z dvetretjinsko

večino vseh članov,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izved-

bene akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
Občinski svet sprejema tudi stališča, priporočila, poro-

čila, obvezne razlage določb statuta občine in drugih splo-
šnih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali
statutom občine.

Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom
in statutom občine.

73. člen
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun

občine in zaključni račun proračuna, odloke ter druge splo-
šne akte, za katere je v zakonu ali tem statutu določeno, da
jih predlaga župan.

Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član ob-
činskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v spre-
jem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen prora-
čuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za
katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprej-
me občinski svet na predlog župana.

Najmanj deset odstotkov volivcev v občini lahko poda
zahtevo občinskemu svetu za izdajo ali razveljavitev splošne-
ga akta.

74. člen
Akte, ki jih sprejema občinski svet, podpisuje župan.
Izvirnike aktov občinskega sveta se pečati in shrani v

arhivu občinske uprave.

2. Postopek za sprejem odloka

75. člen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno sta-

nja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih
posledic, ki jih bo imelo sprejetje odloka.

Če je predlagatelj odloka delovno telo občinskega sve-
ta ali član občinskega sveta, pošlje predlog odloka županu
ali podžupanu oziroma članu občinskega sveta, ki je poob-
laščen za vodenje sej občinskega sveta (v nadaljnjem bese-
dilu: predsedujoči).

76. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sode-

loval v obravnavah predloga odloka na sejah občinskega
sveta.

Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga
odloka na sejah občinskega sveta, tudi kadar on ni predla-
gatelj.

77. člen
Predsedujoči občinskega sveta pošlje predlog odloka

članom občinskega sveta in županu, kadar ta ni predlagatelj
odloka, najmanj 7 dni pred dnem, določenim za sejo sveta,
na kateri bo obravnavan predlog odloka.

Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh
obravnavah.

78. člen
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlo-

gih, ki zahtevajo sprejem odloka, o ciljih in načelih ter te-
meljnih rešitvah predloga odloka.

Če občinski svet meni, da odlok ni potreben, ga s
sklepom zavrne.

Odlok je sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih
članov občinskega sveta, razen ko zakon ali občinski statut
določata drugačno večino.

Pred začetkom druge obravnave predlagatelj odloka
dopolni predlog odloka na podlagi stališč in sklepov, ki so
bili sprejeti ob prvi obravnavi predloga odloka.

79. člen
V drugi obravnavi razpravlja občinski svet po vrstnem

redu o vsakem členu predloga odloka. Ko občinski svet
konča razpravo o posameznem členu predloga odloka, gla-
suje o predlogu odloka v celoti.

Predlagatelj lahko predlaga umik predloga odloka po
končani prvi ali drugi obravnavi. O predlogu umika odloči
občinski svet.

Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih
vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi
obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obrav-
navi, lahko občinski svet na predlog predlagatelja sprejme
predlog odloka na isti seji, tako da se prva in druga obravna-
va predloga odloka združita.

80. člen
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo

njegove spremembe in dopolnitve člani občinskega sveta in
predlagatelj z amandmaji.

Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam
predlagatelj odloka.

Amandma mora biti predložen članom občinskega
sveta v pisni obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred
dnem, določenim za sejo občinskega sveta, na kateri bo
obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan
amandma, ali na sami seji, na kateri lahko predlaga amand-
ma najmanj ena četrtina vseh članov občinskega sveta in
predlagatelj odloka.

Župan lahko pove mnenje k amandmaju tudi kadar on
ni predlagatelj odloka.

Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca
obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga
umakniti.

81. člen
Amandma, člen odloka in odlok v celoti so sprejeti, če

zanje na seji občinskega sveta glasuje večina navzočih čla-
nov, razen kadar z drugim aktom ni določena drugačna
večina.

O vsakem amandmaju se glasuje posebej.

82. člen
Statut občine in poslovnik o delu občinskega sveta se

sprejemata po enakem postopku, kot velja za sprejemanje
odloka.
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O predlogih drugih splošnih aktov, če zakon ne določa
drugače, odloča občinski svet na eni obravnavi.

83. člen
Občinski svet mora do prenehanja mandata svojih čla-

nov praviloma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih
aktih občine.

V primeru, da postopki niso zaključeni, občinski svet v
novi sestavi na predlog župana odloči, o katerih predlogih za
sprejem občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval,
katere začel obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval.

Občinski svet lahko nadaljuje obravnavo predloga splo-
šnega akta oziroma obravnavo začne znova, če je predlaga-
telj župan, ki je na volitvah znova pridobil mandat (isti predla-
gatelj). Če predlagatelj ni več občinski funkcionar, se pred-
log ne obravnava.

3. Hitri postopek za sprejem odlokov

84. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne

nesreče, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem po-
stopku. Po hitrem postopku sprejema občinski svet tudi
obvezne razlage določb splošnih aktov občine.

Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.

Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje
na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.

Amandma lahko predlaga tudi župan, kadar ni predla-
gatelj odloka.

O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na
začetku seje pri določanju dnevnega reda. Hitri postopek
lahko predlaga vsak predlagatelj odloka.

Če občinski svet ne sprejme predloga za sprejetje od-
loka po hitrem postopku, se uporabljajo določbe statuta, ki
veljajo za prvo obravnavo predloga odloka.

Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja od-
loka.

4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov

85. člen
Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagate-

lja odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi odlokov ali
drugih aktov, ki se sprejemajo po dvofaznem postopku, če
gre za:

– za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov,
– prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali njiho-

vih posameznih določb v skladu z zakonom,
– uskladitve odlokov z zakoni, državnim proračunom,

drugimi predpisi Državnega zbora in ministrstev ali odloki
občinskega sveta,

– spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločba-
mi ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov.

V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k
členom sprememb in dopolnitev odloka. Amandmaji se lah-
ko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.

Odločitev iz prvega odstavka tega člena ne more biti
sprejeta, če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih čla-
nov občinskega sveta.

Po končani prvi obravnavi lahko vsak član občinskega
sveta predlaga, da občinski svet spremeni svojo odločitev iz
prvega odstavka tega člena in da se druga obravnava opravi
po rednem postopku. O tem odloči občinski svet takoj po
vložitvi predloga.

86. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objav-

ljeni v uradnem glasilu, ki ga določi statut občine in pričnejo
veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet ali župan.

5. Postopek za sprejem proračuna

87. člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe
občini.

Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki
se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni
proračun.

88. člen
Predlog proračuna občine za posamezno proračunsko

leto mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje do
konca novembra predhodnega leta. V letu rednih lokalnih
volitev predloži župan občinskemu svetu proračun v treh
mesecih po začetku mandata.

Župan predloži skupaj s predlogom proračuna občine
tudi izhodišča za sestavo proračuna.

Župan pošlje predsednikom delovnih teles in vsem
članom občinskega sveta predlog proračuna občine in iz-
hodišča za sestavo proračuna ter sklic seje, na kateri bo
občinski svet opravil splošno razpravo o predlogu proraču-
na občine.

Na seji občinskega sveta župan predstavi predlog pro-
računa občine. Predstavitev ni časovno omejena. O pred-
stavitvi ni razprave.

89. člen
Predsedniki delovnih teles lahko v petnajstih dneh od

vložitve predloga proračuna občine skličejo seje delovnih
teles, na katerih župan in predstavniki občinske uprave poja-
snijo predlog proračuna občine. Občinski svet opravi splo-
šno razpravo o predlogu proračuna občine najkasneje v
petnajstih dneh po preteku roka iz prejšnjega odstavka tega
člena.

Občinski svet po končani splošni razpravi sklene, da
nadaljuje postopek sprejemanja predloga proračuna obči-
ne, v skladu s tem statutom in poslovnikom občinskega
sveta, ali da predlog proračuna občine ne sprejme in hkrati
določi rok, v katerem mora župan pripraviti nov predlog
proračuna občine.

90. člen
V desetih dneh po opravljeni splošni razpravi lahko

člani občinskega sveta k predlogu proračuna predložijo žu-
panu pisne pripombe in predloge.

Vsak predlagatelj predloga oziroma pripombe mora
upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki
in izdatki.

91. člen
Župan se najkasneje v petnajstih dneh opredeli do

vloženih pripomb in predlogov ter pripravi dopolnjen predlog
proračuna občine ter skliče sejo občinskega sveta, na kateri
se bo razpravljalo in odločalo o sprejetju proračuna.

92. člen
Na dopolnjen predlog proračuna lahko člani občinske-

ga sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni
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pred sejo občinskega sveta, ali na sami seji, na kateri lahko
predlaga amandma najmanj ena četrtina vseh članov občin-
skega sveta.

Amandmaji se v roku iz prvega odstavka tega člena
dostavijo županu. Amandma mora upoštevati pravilo o rav-
novesju med proračunskimi prejemki in izdatki.

93. člen
Pred začetkom razprave, v kateri občinski svet razprav-

lja o posameznih delih predloga proračuna občine, lahko
najprej župan ali predstavnik občinske uprave dodatno obraz-
loži predlog proračuna občine. Občinski svet glasuje najprej
o amandmajih, ki jih je vložil župan in šele nato o drugih
amandmajih.

94. člen
Ko je končano glasovanje po delih, predsedujoči ugo-

tovi, ali je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede
prihodkov in odhodkov.

Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v
celoti.

95. člen
Če župan ugotovi, da proračun ni usklajen, določi rok,

v katerem se pripravi predlog za uskladitev, in sicer datum
naslednje seje oziroma trajanje odmora, v katerem strokov-
na služba pripravi predlog uskladitve.

Ko je predlog uskladitve proračuna dan na dnevni red,
ga župan obrazloži.

Občinski svet glasuje o predlogu uskladitve, in če je
predlog sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v celoti.

96. člen
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v

katerem mora župan predložiti nov predlog proračuna. Nov
predlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem
odloča, po določbah tega poslovnika.

97. člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna

občine.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po

določbah tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka.
Predlagatelj amandmaja k rebalansu proračuna občine, ki
mora biti predložen v pisni obliki in mora biti obrazložen,
mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi
prihodki in izdatki.

6. Postopek za sprejem obvezne razlage

98. člen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok lahko poda zahte-

vo za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označi-

tev določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.
Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutar-

no-pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih
teles občinskega sveta, predlagatelja splošnega akta, župa-
na in občinske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva
utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži
občinskemu svetu v postopek.

Občinski svet sprejema obvezno razlago po postopku,
ki je s statutom občine določen za sprejem odloka po red-
nem postopku.

7. Postopek za sprejem prečiščenega besedila

99. člen
Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vse-

binskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in
nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži
spremembe in dopolnitve splošnega akta v prečiščenem
besedilu kot nov splošni akt.

Tak splošni akt sprejema občinski svet po postopku, ki
ga ta poslovnik določa za sprejem odloka.

VII. VOLITVE IN IMENOVANJA

100. člen
Imenovanje funkcionarjev oziroma članov organov, ki

jih po zakonu ali statutu občine imenuje občinski svet, se
opravijo po določilih tega poslovnika.

Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje
izvede po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno
glasovanje.

101. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se

glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka
pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.

Če se glasuje o listi kandidatov, se glasuje tako, da se
na glasovnici obkroži beseda “ZA“ ali “PROTI“.

Kandidat je imenovan, če je glasovala večina članov
občinskega sveta in je zanj glasovala večina tistih članov, ki
so glasovali.

Lista kandidatov je imenovana, če je glasovala večina
članov občinskega sveta in je zanjo glasovala večina tistih
članov, ki so glasovali.

102. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa

nihče od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi
potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem
glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri
prvem glasovanju dobila največ glasov. Če pri prvem glaso-
vanju več kandidatov dobi enako najvišje oziroma enako
drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponov-
no glasovanje med kandidati z enakim številom glasov dolo-
či z žrebom.

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem
redu prve črke njihovih priimkov.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata na-
vedena po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih
pri prvem glasovanju.

103. člen
Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma če tudi

pri drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne
večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek gla-
sovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

1. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta

104. člen
Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste

kandidatov za člane, ki jo določi komisija za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja.

Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov se
na isti seji izvede posamično imenovanje članov. Če na ta
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način niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi
kandidati, o katerih se opravi posamično glasovanje na isti
seji sveta.

Če tudi na ta način iz prejšnjega odstavka ne pride do
imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje
ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajo-
čih članov delovnega telesa.

2. Imenovanje podžupana

105. člen
Na predlog župana imenuje svet podžupana izmed čla-

nov občinskega sveta.
O tem, ali se imenovanje podžupana izvede na podlagi

javnega ali tajnega glasovanja, odloči svet pred glasovanjem
o imenovanju. Glasovanje je praviloma javno.

Kandidat je imenovan za podžupana, če dobi večino
glasov navzočih članov sveta.

3. Postopek za razrešitev

106. člen
Svet razrešuje funkcionarje in člane organov, ki jih

imenuje, po enakem postopku, kot je določen za imenova-
nje.

Postopek za razrešitev se začne na predlog predlaga-
teljev, določenih s statutom občine in tem poslovnikom. Če
je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
pristojna za predlaganje kandidatov za določene funkcije, je
pristojna tudi predlagati njihovo razrešitev.

Če je župan izključno pristojen za predlaganje kandida-
tov za imenovanje, je izključno pristojen predlagati tudi nji-
hovo razrešitev.

Odločitev o razrešitvi se sprejme z enako večino, kot je
določeno za njihovo imenovanje.

4. Odstop članov občinskega sveta, članov delovnih
teles in drugih organov ter funkcionarjev občine

107. člen
Člani občinskega sveta in občinski funkcionarji imajo

pravico odstopiti. Občinskim funkcionarjem na podlagi od-
stopa v skladu z zakonom in statutom občine predčasno
preneha mandat.

Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih
organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani,
tudi če niso občinski funkcionarji. Izjava o odstopu mora biti
dana v pisni obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.

Občinski svet ugotovi prenehanje članstva zaradi od-
stopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Komisija je hkrati s predlogom za ugotovitev
prenehanja članstva dolžna predlagati občinskemu svetu
novega kandidata.

VIII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN OBČINSKIM
SVETOM

108. člen
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi

njegove seje.
Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri

uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svo-

jih nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za spora-
zumno razreševanje nastalih problemov.

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih pred-
laga župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem
redu, poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko
pa tudi izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali
drugih aktov sodelovali.

109. člen
Župan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta.

Na sejah sveta poroča župan, ali po njegovem pooblastilu
podžupan ali tajnik občine, o izvrševanju sklepov sveta.

V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za
neizvršitev sklepa.

Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu
predlagati nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.

Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov
sveta.

Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan
svet sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in
ukrepati v skladu z zakonom in statutom občine.

IX. JAVNOST DELA

110. člen
Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles je

javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih
sporočil občanom in sredstvom javnega obveščanja o spre-
jetih odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov
sredstev javnega obveščanja na sejah organov občine ter na
druge načine, ki jih določa statut in ta poslovnik.

Župan in tajnik občine obveščata občane in sredstva
javnega obveščanja o delu občinskega sveta, delovnih teles
občinskega sveta, župana in občinske uprave.

Občinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno
obvestilo za javnost.

Občina lahko izdaja svoje glasilo, v katerem se objav-
ljajo tudi sporočila in poročila o delu ter povzetki iz gradiv in
odločitev sveta in drugih organov občine.

111. člen
Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s

predstavniki javnih občil ter za zagotovitev pogojev za njiho-
vo delo na sejah sveta.

Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, uradni predlogi aktov sveta, obve-
stila in poročila o delu sveta, potrjeni zapisniki sej in druge
informacije o delu občinskih organov.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in
delovnih teles, ki so zaupne narave.

Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo za-
konski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

X. DELO OBČINSKEGA SVETA V IZREDNEM STANJU

112. člen
V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je

delovanje občinskega sveta ovirano, so dopustna odstopa-
nja od postopkov in načina delovanja občinskega sveta, ki
jih določa statut in ta poslovnik.

Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke skli-
cevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in
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rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če
je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela
občinskega sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi
občinski svet, ko se sestane.

XI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA
POSLOVNIKA

113. člen
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se upo-

rabljajo določbe statuta in tega poslovnika.
Poslovnik, spremembe in dopolnitve poslovnika sprej-

me svet z dvetretjinsko večino glasov navzočih članov.

114. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe po-

slovnika, razlaga med sejo občinskega sveta poslovnik pred-
sedujoči. Če se predsedujoči ne more odločiti, prekine
obravnavo točke dnevnega reda in naloži statutarno-pravni
komisiji, da do naslednje seje pripravi razlago posamezne
poslovniške določbe.

Izven seje sveta daje razlago poslovnika komisija za
statut in pravna vprašanja.

Vsak član občinskega sveta lahko zahteva, da o razlagi
poslovnika, ki ga je dala komisija za statut in pravna komisi-
ja, odloči svet.

XII. KONČNA DOLOČBA

115. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati po-

slovnik Občinskega sveta občine Rogašovci (Uradni list RS,
št. 55/95).

Št. 015 03-209/99
Rogašovci, dne 23. julija 1999.

Župan
Občine Rogašovci

Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r

SLOVENSKA BISTRICA

3574. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Slovenska Bistrica

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94 in 56/98), odloka o spremembi območij
naselij Gladomes, Fošt, Turiška vas, Tinjska Gora, Malo
Tinje, Cigonca, Levič, Gabernik, Bukovec, Zgornja Pol-
skava, Kovača vas in Zgornja Bistrica ter spremembi imen
nekaterih naselij na območju Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 71/98) in 10. člena statuta Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95), je Občinski
svet občine Slovenska Bistrica na 7. redni seji dne 26. 7.
1999 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
S T A T U T A

Občine Slovenska Bistrica

1. člen
V statutu Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.

34/95) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
“Območje Občine Slovenska Bistrica obsega območja

naslednjih naselij: Bojtina, Brezje pri Poljčanah, Brezje pri
Slovenski Bistrici, Bukovec, Cezlak, Cigonca, Čadramska
vas, Črešnjevec, Devina, Dežno pri Makolah, Dolgi Vrh,
Drumlažno, Farovec, Fošt, Frajhajm, Gabernik, Gaj, Glado-
mes, Globoko ob Dravinji, Hošnica, Hrastovec pod Bočem,
Jelovec pri Makolah, Ješovec, Jurišna vas, Kalše, Kebelj,
Klopce, Korplje, Kostanjevec, Kot na Pohorju, Kovača vas,
Kočno ob Ložnici, Kočno pri Polskavi, Krasna, Križeča vas,
Križni Vrh, Laporje, Leskovec, Levič, Ljubično, Lokanja vas,
Lovnik, Ložnica, Lukanja, Lušečka vas, Makole, Malo Tinje,
Modraže, Modrič, Mostečno, Nadgrad, Nova Gora nad Slo-
vensko Bistrico, Novake, Ogljenšak, Ošelj, Pečke, Planina
pod Šumikom, Podboč, Podgrad na Pohorju, Pokoše, Polj-
čane, Pragersko-Gaj, Preloge, Prepuž, Pretrež, Radkovec,
Razgor pri Žabljeku, Rep, Ritoznoj, Savinsko, Sele pri Pol-
skavi, Sevec, Slovenska Bistrica, Smrečno, Spodnja Brež-
nica, Spodnja Ložnica, Spodnja Nova vas, Spodnja Polska-
va, Spodnje Poljčane, Spodnje Prebukovje, Stanovsko, Sta-
ri Grad, Stari Log, Stopno, Stranske Makole, Strug, Stude-
nice, Šentovec, Šmartno na Pohorju, Štatenberg, Tinjska
gora, Trnovec pri Slovenski Bistrici, Turiška vas na Pohorju,
Urh, Varoš, Veliko Tinje, Videž, Vinarje, Visole, Vrhloga,
Vrhole pri Laporju, Vrhole pri Slovenskih Konjicah, Zgornja
Bistrica, Zgornja Brežnica, Zgornja Ložnica, Zgornja Nova
vas, Zgornja Polskava, Zgornje Grušovje, Zgornje Poljčane,
Zgornje Prebukovje, Žabljek.

Občina Slovenska Bistrica je organizirana na manjše
lokalne skupnosti, dele naselij, naselja ali več naselij.

Območje občine je lahko v naravi označeno z ustrezni-
mi prometnimi in neprometnimi znaki.“

2. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
“Občina je pravna oseba javnega prava.
Sedež Občine Slovenska Bistrica je v Slovenski Bistri-

ci, Kolodvorska ulica št. 10.
Občina ima svoj grb in zastavo, ki sta določena z odlo-

kom.
Žig občine je okrogle oblike z napisom Občina Sloven-

ska Bistrica. V sredini žiga je grb občine kot je določen z
odlokom o grbu in zastavi Občine Slovenska Bistrica.

Občina ima občinski praznik, 12. marec, ki je določen
z odlokom o določitvi datuma praznika Občine Slovenska
Bistrica.

8. januar je spominski dan.“

3. člen
Za 5. členom se doda nov 5. a člen, ki se glasi:

“5.a člen
“Občina podeljuje priznanja posameznikom, skupinam

občanov in pravnim osebam oziroma organizacijam.
Vrste priznanj, način dodelitve in podelitve priznanj, so

določene z odlokom.“

4. člen
6. člen se spremeni tako, da glasi:
“Občina po svojih organih samostojno ureja in opravlja

vse lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), dolo-
čene z zakoni in s tem statutom, zlasti pa:
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1. Na področju normativnega urejanja:
– sprejema statut občine, odloke in druge občinske

akte;
– sprejema občinski proračun in zaključni račun;
– sprejema načrt razvoja občine;
– sprejema prostorske plane;
– predpisuje lokalne davke;
– ureja upravljanje z energetskimi in vodovodnimi ko-

munalnimi objekti;
– ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge

javne površine;
– ureja javni red v občini;
– ureja delovanje občinske uprave;
– ureja občinske javne službe;
– ureja način in pogoje upravljanja s premoženjem ob-

čine;
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s

katerimi se kršijo predpisi občine in opravlja inšpekcijsko
nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih
aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z
zakonom drugače določeno;

– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje
vrednost svojega premoženja;

– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena“.
2. Na področju upravljanja:
– upravlja občinsko premoženje;
– upravlja lokalne javne službe;
– upravlja občinske javne površine in drugo javno do-

bro;
– upravlja lokalne javne ceste in javne poti.
3. Na drugih področjih pa so naloge občine še:
– sprejema prostorske izvedbene akte in odloča o na-

membnosti urbanega prostora;
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi

zemljišči;
– gradi in vzdržuje lokalne javne ceste in poti, komunal-

ne objekte in naprave, rekreacijske in druge javne površine,
vodovodne in energetske komunalne objekte, stanovanja za
socialno ogrožene;

– zagotavlja subvencije in tekoče transferje v gospo-
darske javne službe;

– zagotavlja sredstva za gradnjo solidarnostnih stano-
vanj;

– omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v
skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva,
turizma in kmetijstva;

– pospešuje društveno in vzgojno dejavnost ter razvoj
športa in rekreacije;

– pospešuje kulturno-umetniško ustvarjalnost, omogo-
ča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošno-
izobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom
skrbi za kulturno dediščino na svojem območju;

– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti na področ-
ju osnovnega izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kultu-
re, športa, socialnega varstva, otroškega varstva, zdravstve-
nega varstva in drugih dejavnosti;

– ustvarja možnosti za razvoj srednjega šolstva in viso-
kega šolstva-ne univerzitetni program;

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je po-
membno za razvoj občine in za kvalitetno življenje njenih
prebivalcev;

– skrbi za sprotno obveščanje občanov;
– zagotavlja sredstva za požarno varnost, pokopališko,

pogrebno in mrliško ogledne službo;
– organizira civilno zaščito in obrambno načrtovanje;
– skrbi za požarno varnost in organizira reševalno po-

moč;

– skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred
hrupom in za urejeno zbiranje odpadkov;

– pomoč in reševanje v primeru elementarnih nesreč;
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami;
– izvensodno poravnavo sporov;
– zagotavlja delovanje občinskega sveta, župana, ob-

činske uprave in lokalnih javnih služb;
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,

pridobiva sredstva za delovanje in razvoj občine;
– sklepa pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin

in nepremičnin, ter o koncesijah.“

5. člen
7. člen se spremeni tako, da glasi:
“Občina opravlja tudi zadeve, ki se nanašajo na:
– vodenje evidence volilne pravice, razgrinjanje volilnih

imenikov, volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni
svet, občinsko upravno nadzorstvo;

– nadzorstvo nad izvajanjem občinskih javnih služb in
javnih prireditev;

– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potre-

be občine,
– določanje pogojev za uporabo stavbnih zemljišč,
– odločanje o rabi prostora,
– varstvo naravne in kulturne dediščine, ki ni v pristoj-

nosti države;
– gasilstvo kot obvezno lokalno službo;
– javno zdravstveno službo na primarni ravni ter lekar-

niško dejavnost;
– mrliško ogledno službo;
– določaje komunalnih dejavnosti;
– organizacijo dimnikarske službe;
– oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokal-

nih omrežij;
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti

varstva okolja;
– graditev in vzdrževanje lokalnih cest, ulic in trgov;
– vzdrževanje gozdnih cest;
– pospeševanje razvoja kmetijstva in ohranjanje narav-

ne krajine;
– varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom;
– urejanje lokalnega prometa in opravljanje občinske-

ga redarstva;
– določanje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in

turizma ter gospodarskih dejavnosti;
– določanje kazni za nepravilno parkiranje, določanje

parkirnih površin, način parkiranja, prepovedi parkiranja;
– predpisovanje prometne ureditve;
– urejanje lokalnega potniškega prometa;
– ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj;
– zagotavljanje javne službe za osebno pomoč ter za

pomoč na domu;
– opravljanje statistične, evidenčne in analitične funk-

cije za svoje potrebe;
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov.
Občina opravlja tudi druge zadeve, ki so javnega po-

mena.“

6. člen
8. člen se spremeni tako, da glasi:
“Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni

odbor.
Občinski svet in župan se volita na tajnih volitvah, nad-

zorni odbor pa imenuje občinski svet.
Organi občine se volijo oziroma imenujejo za štiri leta.
Člani občinskega sveta in župan so občinski funkcio-

narji.
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Člani občinskega sveta in člani nadzornega odbora
opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.“

7. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:

“8.a člen
Poleg organov navedenih v 8. členu ima občina na

podlagi posameznih zakonov še občinsko volilno komisijo in
druge komisije.“

8. člen
10. člen se spremeni tako, da glasi:
“Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini.
Občinski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut občine;
– sprejema odloke in druge občinske akte;
– sprejema poslovnik za svoje delo,
– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja

občine;
– potrjuje začasne nujne ukrepe, ki jih uvede župan iz

pristojnosti občinskega sveta;
– sprejema občinski proračun in zaključni račun;
– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter

člane komisij in odborov občinskega sveta;
– imenuje člane občinske volilne komisije;
– imenuje in razrešuje podžupana na predlog župana

izmed članov občinskega sveta;
– nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske

uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta;
– odloča o izločitvi tajnika občine ali župana v upravnih

postopkih na drugi stopnji in o stvari tudi odloči;
– imenuje svoja delovna telesa (odbore, komisije);
– določa organizacijo in delovna področja občinske

uprave na predlog župana;
– ustanovi občinsko inšpekcijo;
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premože-

nja, v kolikor s statutom občine ali z odlokom občinskega
sveta za odločanje o tem ni pooblaščen župan;

– odloča o najemu občinskega posojila, razen o naje-
mu kratkoročnih posojil med letom;

– razpisuje referendum;
– daje pobudo za sklice zborov občanov;
– določa sejnine, nadomestila in povračila stroškov čla-

nom občinskega sveta, nadzornega odbora, komisij, odbo-
rov in drugih delovnih teles;

– predpisuje davke pod pogoji, ki jih predpisuje zakon;
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter

javne gospodarske službe;
– predpiše način in pogoje opravljanja javnih služb;
– določa prispevke za opravljanje komunalnih storitev;
– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti

na občino;
– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote;
– imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu

načelnika upravne enote;
– imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabni-

kov javnih dobrin;
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta

statut.“

9. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da glasi:
“Občinski svet odloča o vseh na občino z zakonom

prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne
določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.“

10. člen
12. člen se spremeni tako, da glasi:
“Občinski svet ima 31 članov.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandatna

doba članov občinskega sveta se začne z iztekom mandat-
ne dobe prejšnjih članov sveta, traja pa do potrditve novo-
izvoljenega sveta.

Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združ-
ljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z
delom v občinski upravi, ter z drugimi funkcijami, za katere
tako določa zakon.

Občinski svet se voli po proporcionalnem načelu.
Za volitve občinskega sveta se občina lahko razdeli na

volilne enote, ki jih določi občinski svet z odlokom.“

11. člen
13. člen se spremeni tako, da glasi:
“Občinski svet se konstituira na svoji prvi seji.
Prvo sejo občinskega sveta skliče dotedanji župan.
Prvo sejo vodi najstarejši član občinskega sveta oziro-

ma član občinskega sveta, ki ga najstarejši član pooblasti,
do potrditve župana.“

12. člen
15. člen se spremeni tako, da glasi:
“Župan predstavlja občinski svet in vodi njegovo delo.
Župan sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa

pravice glasovanja.
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinske-

ga sveta opravlja občinska uprava.“

13. člen
16. člen se črta.

14. člen
17. člen se spremeni tako, da glasi:
“Občinski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje žu-

pan.
Župan sklicuje seje sveta v skladu z določbami statuta

občine in poslovnika občinskega sveta, mora pa jih sklicati
štirikrat letno oziroma najmanj enkrat v treh mesecih. Župan
lahko za vodenje seje občinskega sveta pooblasti podžupa-
na ali pa člana občinskega sveta.

Če nastopijo razlogi, da župan ne more voditi že sklica-
ne seje občinskega sveta, jo vodi podžupan, če pa tudi ta ne
more voditi seje, jo vodi najstarejši član občinskega sveta.

Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zah-
teva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora
biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva
za sklic seje.

Če župan ne skliče seje občinskega sveta v roku se-
dem dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani
občinskega sveta, ki so zahtevo podali.

Zahtevi za sklic seje občinskega sveta mora biti prilo-
žen dnevni red. Župan mora dati na dnevni red predlagane
točke, predlagani dnevni red pa lahko dopolni še z novimi
točkami, če so zanje pripravljena gradiva.“

15. člen
18. člen se spremeni tako, da glasi:
“Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča

večina njegovih članov.
Občinski svet sprejema odločitve z navadno večino

glasov, razen če zakon ali ta statut oziroma poslovnik občin-
skega sveta določajo drugačno večino.
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Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako
določa zakon, ta statut oziroma poslovnik občinskega sveta
ali kadar takšno odločitev sprejme svet z večino glasov
prisotnih članov sveta.“

16. člen
20. člen se spremeni tako, da glasi:
“Občina ima župana, ki je izvoljen na neposrednih voli-

tvah.
Župan se ima pravico odločiti, ali bo opravljal funkcijo

župana poklicno ali nepoklicno.
Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinske-

ga sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z
delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere
tako določa zakon.“

17. člen
21. člen se spremeni tako, da glasi:
“Župan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa občino;
– predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje;
– predlaga v sprejem občinski proračun, zaključni ra-

čun, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta;
– skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega

sveta;
– vodi, nadzoruje in usmerja delo občinske uprave;
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih

aktov občine;
– predlaga občinskemu svetu imenovanje podžupana;
– predlaga občinskemu svetu sprejem odločitev iz pri-

stojnosti občinskega sveta;
– določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi;
– imenuje in razrešuje tajnika občine in predstojnike

organov občinske uprave;
– v skladu s statutom opravlja naloge v ožjih delih

občine;
– opravlja druge zadeve, ki jih določata zakon in ta

statut.
Župan opravlja tudi naloge iz pristojnosti občinskega

sveta, ki jih občinski svet prenese nanj.“

18. člen
23. člen se spremeni tako, da glasi:
“Občina ima enega ali več podžupanov, ki ga (jih) na

predlog župana imenuje in razrešuje občinski svet z večino
glasov vseh članov občinskega sveta.

Z aktom o imenovanju podžupana določi občinski svet
na predlog župana podžupana, ki bo v primeru predčasnega
prenehanja mandata župana opravlja funkcijo v času od
sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in raz-
pisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana.

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter oprav-
lja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga
župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove od-
sotnosti ali zadržanosti. Če ima občina več podžupanov,
nadomešča župana tisti podžupan, ki ga določi župan, če
ga ne določi, pa najstarejši podžupan. V času nadomešča-
nja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana
in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.

Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan
ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa
najstarejši član občinskega sveta. V času nadomeščanja
opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti
župana.“

19. člen
24. člen se spremeni tako, da glasi:
“Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne

porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje

pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja

zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, ob-
činske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov,
javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov
sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z ob-
činskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter oce-
njuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih
sredstev.

20. člen
25. člen se spremeni tako, da glasi:
Nadzorni odbor ima pet članov. Člane nadzornega od-

bora imenuje občinski svet izmed občanov. Člani nadzorne-
ga odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izo-
brazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega
področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine
predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skup-
nosti, tajnik občine, delavci občinske uprave ter člani poslo-
vodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov
ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sred-
stev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razreši-
tve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega
sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razreši-
tev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlo-
gi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sve-
ta. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega
odbora.

21. člen
Za 25. členom se doda 25.a člen, ki se glasi:

“25.a člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju

skliče župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi
seji navzočih večina članov.

Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsed-
nika nadzornega odbora.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi
njegove seje.

Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in
predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzor-
nega odbora, z večino glasov navzočih članov.

22. člen
Za 25.a členom se doda 25.b člen, ki se glasi:

“25.b člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki ob-

vezno vsebuje:
– letni nadzor zaključnega računa proračuna, ki ga pra-

viloma obravnava pred obravnavo na občinskem svetu,
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– zaključnih računov finančnih načrtov krajevnih skup-
nosti, javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov,

– obravnavo predloga proračuna in finančnih načrtov
krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občin-
skih skladov,

– ter vsaj polletni nadzor razpolaganja z občinskim ne-
premičnim in premičnim premoženjem.

V program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nad-
zore. S programom seznani nadzorni odbor občinski svet in
župana.

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni
odbor obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom predla-
ga občinski svet ali župan.“

23. člen
Za 25.b členom se doda 25.c člen, ki se glasi:

“25.c člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nad-

zornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na
predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z let-
nim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora za-
dolžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebo-
vati opredelitev vsebine nadzora, časa in kraja nadzora in
navedbo nadzorovane osebe (organ ali organizacija z odgo-
vornimi osebami).

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane ose-
be dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, pred-
ložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku
nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član
nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahteva-
ti vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je
zaupana. Občinski organi so zahtevane podatke dolžni dati.

Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega od-
bora predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana
oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve,
ocene in mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukre-
pov. Predlog poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje
nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajst dni od
prejema predloga poročila vložiti pri nadzornem odboru ugo-
vor. Nadzorni odbor mora o ugovoru odločiti v petnajstih
dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorova-
ni osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi
računskemu sodišču.

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov
ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v
poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v pet-
najstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno mi-
nistrstvo in računsko sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja ute-
meljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba
storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovi-
tve posredovati pristojnemu organu pregona.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pri-
poročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet,
župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev
so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbo-
ra in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in
predloge nadzornega odbora.“

24. člen
Za 25.c členom se doda 25.d člen, ki se glasi:

“25. d člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzorne-

ga odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno
navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izloči-
tev. O izločitvi odloči predsednik nadzornega odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nad-
zorni odbor.“

25. člen
Za 25.d členom se doda 25.e člen, ki se glasi:

“25.e člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o

svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo
dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice
strank.

Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbo-
ra dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti
nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim
predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporab-
nikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, do-
bro ime in osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

26. člen
Za 25.e členom se doda 25.f člen, ki se glasi:

“25. f člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzorne-

ga odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko

opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora ime-
nuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v
občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega pro-
grama nadzora.

27. člen
Črta se podpoglavje, ki se glasi: “4. Občinska volilna

komisija“ in črta se 26. člen.

28. člen
27. člen se črta.

29. člen
28. člen se spremeni tako, da glasi:
“Občinsko upravo sestavljajo eden ali več organov ob-

činske uprave, ki jih ustanovi občinski svet na predlog župa-
na s splošnim aktom ter določi njihovo notranjo organizacijo
in delovno področje.“

30. člen
29. člen se spremeni tako, da glasi:
“Predstojnik občinske uprave je župan.
Župan je za izvajanje občinskih predpisov in odločitev

občinskega sveta odgovoren občinskemu svetu.
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik obči-

ne, ki ga imenuje in razrešuje župan.“

31. člen
30. člen se črta.

32. člen
Drugi odstavek 31. člena se spremeni tako, da glasi:
“Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi

župan.



Stran 9272 / Št. 72 / 7. 9. 1999 Uradni list Republike Slovenije

O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja za-
poslenih, v občinski upravi, odloča župan oziroma po njego-
vem pooblastilu tajnik občine.“

33. člen
32. člen se spremeni tako, da glasi:
“Občinska uprava izvršuje odloke, odredbe, pravilnike

in navodila, ki jih izdajata občinski svet in župan.
Uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države,

kadar občinska uprava v skladu z zakonom odloča o uprav-
nih stvareh iz državne pristojnosti.

Občinska uprava izvaja nadzorstvo nad izvajanjem ob-
činskih predpisov in drugih aktov s katerimi občina ureja
zadeve iz svoje pristojnosti.

Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se
lahko v okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpek-
cija.

Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občin-
ski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo
izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom o upravi.

Občinski inšpektorji imajo enaka pooblastila, dolžnosti
in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o upravi.“

34. člen
36. člen se spremeni tako, da glasi:
“O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lah-

ko odloča uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v
upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom.“

35. člen
38. člen se spremeni tako, da glasi:
“O izločitvi župana in tajnika občine v upravnem po-

stopku odloča občinski svet, v primeru izločitve pa tudi
odloči.

O izločitvi uradne osebe v upravnem postopku odloča
župan, če pa upravo vodi po pooblastilu župana tajnik obči-
ne, odloča o izločitvi uradnih oseb tajnik občine, ki v primeru
izločitve tudi odloči o stvari“.

36. člen
41. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za izvajanje nalog splošnega javnega pomena (izvirne

naloge) ustanavlja občina javna podjetja, javne gospodarske
zavode in druge javne zavode, podeljuje koncesije in obliku-
je režijske obrate v okviru občinske uprave ter vlaga lasten
kapital v dejavnost oseb zasebnega prava.“

37. člen
43. člen se spremeni tako, da glasi:
“Premoženje občine sestavljajo nepremične in premič-

ne stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober

gospodar.
Odsvojitev delov premoženja občine je dopustna le

proti plačilu, ki postane del premoženja občine, razen če se
del premoženja podari v humanitarne, znanstvenorazisko-
valne, izobraževalne ali druge tovrstne namene oziroma v
primeru posebnega interesa občine.

O odsvojitvi delov premoženja občine odloča občinski
svet.

O pridobitvi oziroma odsvojitvi premičnega premoženja
odloča župan.

Občinski svet lahko s posebnim sklepom pooblasti
župana za pridobivanje, obremenitev in odsvojitev nepre-
mičnin.“

38. člen
45. člen se spremeni tako, da glasi:
“Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja

javne porabe so zajeti v proračunu občine, ki ga ta sprejme v
skladu z zakonom. Občinski proračun se sprejme za prora-
čunsko leto, ki se začne in konča hkrati s proračunskim
letom za državni proračun.

Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-
hodkov ter račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihod-
ki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po
posameznih namenih.

V bilance prihodkov in odhodkov proračuna se vključu-
jejo tudi vsi prihodki in odhodki ožjih delov občine.

Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča prora-
čunska rezerva, kot nerazporejeni del prihodkov, za financi-
ranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni
bilo predvidenih dovolj sredstev.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odlo-
ča župan.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine.

Če občinski proračun ni pravočasno sprejet, se javna
poraba občine začasno financira po proračunu za prejšnje
leto.“

39. člen
47. člen se spremeni tako, da glasi:
“Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Za izvrševanje proračuna lahko župan pooblasti dolo-

čene osebe.“

40. člen
48. člen se spremeni tako, da glasi:
“Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva stalne
proračunske rezerve občine ali najame posojilo največ 5%
sprejetega proračuna občine, ki mora biti odplačano do
konca proračunskega leta. O najetju posojila odloča žu-
pan.“

41. člen
Drugi odstavek 49. člena se spremeni tako, da glasi:
“Sredstva se v rezervo izločajo vsak mesec.“

42. člen
50. člen se spremeni tako, da glasi:
“Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer,

kot so suša, potres, večji požari, poplave in druge naravne
oziroma ekološke nesreče, epidemije oziroma preprečeva-
nje epidemij, živalskih kužnih bolezni ter rastlinskih in žival-
skih škodljivcev;

2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno;

3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. točke. prejšnjega od-

stavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredst-
va iz 2. točke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.

Z odlokom o proračunu občine je določeno, da župan
odloča o uporabi sredstev za namene iz 1. točke do določe-
nega zneska.“
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43. člen
52. člen se spremeni tako, da glasi:
“Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki

jih je potrdil občinski svet.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi spre-

jetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pri-
stojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o
zadolževanju.

Občina se lahko zadolži le v obsegu, ki ne presega
10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolže-
vanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu
odplačila ne sme preseči 5% realiziranih prihodkov.

Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži
za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe s pitno vodo
ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega
10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja,
če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačil
ne preseže 3% realiziranih prihodkov.“

44. člen
53. člen se spremeni tako, da glasi:
“Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
Občinski svet oziroma župan po pooblastilu občinske-

ga sveta lahko da poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih
podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina,
vendar največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem
se daje poroštvo.

Izdana soglasja in poroštva se štejejo v obseg možne-
ga zadolževanja občine.“

45. člen
54. člen se spremeni tako, da glasi:
“Prihodki občine za financiranje porabe (primerne po-

rabe) so:
– davek na dediščine in darila,
– davek na dobitke od iger na srečo,
– davek na promet nepremičnin,
– posebne takse za uporabo igralnih avtomatov zunaj

igralnic.
Za financiranje porabe pripada občini tudi del prihod-

kov od dohodnine, v višini, določeni z zakonom.
Prihodki občine za financiranje porabe so tudi:
– davek od premoženja,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
– krajevne turistične takse,
– pristojbine,
– odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetij-

skih zemljišč in gozdov,
– odškodnine in nadomestila za degradacijo prostora

in onesnaževanje okolja,
– prihodki, določeni z drugimi akti.
Za financiranje porabe štejejo tudi prihodki od:
– obresti na depozite,
– najemnin za stanovanja in poslovne prostore,
– prodaje premoženja,
– drugih prihodkov od premoženja,
– vrnjenih depozitov, akreditivov in garantnih pisem,
– nakupov in prodaje vrednostnih papirjev,
– komunalnih prispevkov,
– samoprispevka,
– prihodkov uprave,

– drugi prihodki za sofinanciranje določenih nalog in
obveznosti na lokalni ravni.

Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo občini v viši-
ni, ki je določena v aktu o njihovi uvedbi.“

46. člen
Prvi odstavek 62. člena se spremeni tako, da glasi:
“Najmanj 10% volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali

razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti
občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.“

47. člen
Drugi odstavek 64. člena se spremeni tako, da glasi:
“Predlog splošnega akta pošlje predlagatelj županu.

Postopek za sprejem splošnih aktov in drugih aktov občine
se uredi v poslovniku občinskega sveta.“

48. člen
Drugi odstavek 74. člena se spremeni tako, da glasi:
“O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi

občinske uprave v upravnem postopku odloča na drugi stop-
nji župan, če ni z zakonom drugače določeno.“

49. člen
V 75. členu se za besedo “Leskovec-Stari log“ črta

beseda “Oplotnica“, doda se beseda “Makole“ in za besedo
“Pragersko“ se pred “vejico“ doda beseda “-Gaj“.

50. člen
76. člen se spremeni tako, da glasi:
“Krajani naselja, dela naselja ali več naselij lahko zaradi

zadovoljevanja določenih skupnih potreb ustanovijo krajev-
no skupnost, ki mora imeti najmanj 500 prebivalcev.“

51. člen
Prvi odstavek 77. člena se spremeni tako, da glasi:
“Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava.“

52. člen
84. člen se spremeni tako, da glasi:
“Skupne interese krajevnih skupnosti v občini usklajuje

svet krajevnih skupnosti, ki ga sestavljajo predsedniki svetov
krajevnih skupnosti.

Svet krajevnih skupnosti se sestaja po potrebi na sklic
župana.

Obvezno se skliče svet, če to zahtevajo najmanj trije
člani sveta krajevnih skupnost.“

53. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati osmi

dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 10/032-01/7-7/1999
Slovenska Bistrica, dne 26. julija 1999.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.
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3575. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Minke Namestnik Sonje
Slovenska Bistrica

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS št.
12/91 in 8/96), 40., 41., in 140. člena zakona o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96 in 23/96) ter na osnovi 10. člena statuta Občine
Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95), je Občinski
svet občine Slovenska Bistrica na 6. redni seji dne 23. 6.
1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Minke Namestnik Sonje

Slovenska Bistrica

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovna šola Minke Namestnik Sonje Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 1/97) se besedilo 10. člena
spremeni tako, da glasi:

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgo-
ji, izobraževanju in varstvu otrok in mladostnikov ter po vode-
nju, varstvu in zaposlitvi pod posebnimi pogoji odraslih inva-
lidnih oseb z motnjami v razvoju na območju Občine Sloven-
ska Bistrica in Občine Oplotnica.

2. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da glasi:
Dejavnosti zavoda so:
– M/80.103 – dejavnost zavodov za izobraževanje

otrok z motnjami v razvoju,
– N/85.319 – drugo socialno varstvo z nastanitvijo,
– N/85.324 – dejavnost varstveno delovnih centrov,
– H/55.51 – dejavnost menz,
– H/55.231 – dejavnost otroških letovišč, počitniških

in sindikalnih domov,
– O/92.511 – dejavnost knjižnic,
– O/92.61 – obratovanje športnih objektov,
– K/70.20 – dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Zaradi celovitega opravljanja dejavnosti vzgoje, izobra-

ževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov ter odraslih
invalidnih otrok, zavod izvaja še:

– domsko varstvo s celodnevno oskrbo, nego, vzgojo
ter pomoč pri izobraževanju in usposabljanju otrok in mla-
dostnikov s posebnimi potrebami, ki se šolajo po prilagoje-
nem programu osnovne šole in programu vzgoje in izobraže-
vanja. V okviru zmogljivosti zavoda, lahko zavod s predhod-
nim soglasjem ustanoviteljice izvaja tudi domsko vzgojo za
dijake nižjega poklicnega izobraževanja, nekdanje učence
zavoda,

– pripravo prehrane za učence in varovance varstveno
delovnega centra,

– mobilno specialno pedagoško službo za otroke s
specifičnimi učnimi težavami v osnovnih šolah Občine Slo-
venska Bistrica,

– v varstveno delovnem centru proizvodnjo izdelkov,
kooperantsko delo s področja industrije in obrti in prodajo
izdelkov.

Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, izvajanje
katere je v javnem interesu.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 10/032-01/6-6/1999
Slovenska Bistrica, dne 23. junija 1999.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.

3576. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
plakatiranju na območju Občine Slovenska
Bistrica

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 10. člena statuta obči-
ne Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski
svet občine Slovenska Bistrica na 7. redni seji dne 26. 7.
1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o plakatiranju na območju
Občine Slovenska Bistrica

1. člen
S tem odlokom se urejajo spremembe in dopolnitve

odloka o plakatiranju na območju Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 41/97).

2. člen
Druga alinea 2. člena se spremeni tako, da glasi:
“Na območju Občine Slovenska Bistrica opravljajo de-

javnost plakatiranja naslednji izvajalci:
– v mestu Slovenska Bistrica opravlja dejavnost plakati-

ranja javno podjetje ali koncesionar;
– v nemestnih krajevnih skupnostih opravljajo dejav-

nost plakatiranja krajevne skupnosti vsaka na svojem ob-
močju ali koncesionar;

– dejavnost oglaševanja na oglasnih panojih velikega
formata opravlja koncesionar”.

3. člen
16. člen se spremeni tako, da glasi:
“Z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 150.000 SIT se

kaznuje izvajalec, od 10.000 do 25.000 SIT se kaznuje tudi
odgovorna oseba izvajalca, ki krši določila 6. in 7. člena
tega odloka”.

4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 10/032-01/7-8/1999
Slovenska Bistrica, dne 26. julija 1999.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.
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3577. Odlok o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega in srednjeročnega plana –
prostorski del Občine Slovenska Bistrica,
dopolnjen 1998

Na podlagi 6. člena statuta Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 34/95), na podlagi zakon o planiranju in
urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št.
18/84 in 15/89), zakon o urejanju naselij in drugih pose-
gov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in
20/90 ter Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93) je
Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 7. redni seji dne
26. 7. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega

in srednjeročnega plana – prostorski del Občine
Slovenska Bistrica, dopolnjen 1998

1. člen
Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah dolgo-

ročnega in srednjeročnega plana–prostorski del Občine Slo-
venska Bistrica, dopolnjen 1998.

2. člen
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeroč-

nega plana – prostorski del (v nadaljevanju: plan, Uradni list
RS št. 42/92, 35/94, 35/96, 41/97) se nanašajo na
področja, sprejeta v programu priprave sprememb in dopol-
nitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS št. 72/97),
ki so:

1. uskladitev rabe zemljišč z dejanskim stanjem: dopol-
nitev območij stavbnih zemljišč z območji, za katere so bila
izdana predpisana dovoljenja za gradnjo na podlagi izvedbe-
nega akta; v to dopolnitev so vključena tudi območja stav-
bišč, ki doslej še niso bila evidentirana (ažuriranje stanja);

2. širitev urbanih območij in drugih posegov v prostor:
2.1. širitev območij stavbnih zemljišč razpršene grad-

nje zaradi širitve funkcionalnih zemljišč obstoječih objektov,
stanovanjske in druge gradnje, širitve turistične ponudbe na
kmečkih gospodarstvih in širitve proizvodnih dejavnosti;

2.2. širitve ureditvenih območij naselij, za katere je
ugotovljeno, da v okviru sedanjih meja nadaljna gradnja ni
možna;

3. urbanistična zasnova mesta Slovenska Bistrica;
4. širitev območja eksploatacije rudnin;
5. opredelitev v zvezi s planinskimi potmi, stezami in

učnimi potmi na območju krajinskega parka Boč-Donačka
gora.

6. programska zasnova za obvoznico Pragersko;
7. področje obrambe in zaščite;
8. področje zasnova vodnogospodarskih ureditev;
9. področje rekreacija v naravnem okolju;
10. področje zasnova elektroenergetskega omrežja.
Sestavni del plana je sklep Vlade Republike Slovenije,

št. 350–00/99-24 (N) z dne 1.7.1999, sprejet na osnovi
mnenja Ministrstva za okolje in prostor RS, Urada za pro-
storsko planiranje št. 350-13-113/95 z dne 4.6.1999 o
usklajenosti predloga prostorskih sestavin sprememb in do-
polnitev dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slo-
venska Bistrica, dopolnjenega 1998, z obveznimi izhodišči
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Sloveni-
je za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list SRS št.
1/86, 41/87, 12/89 ter Uradni list RS št. 36/90) ter
srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije za

obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št.
2/86, 41/87 in 23/89) ter odloka o spremembah in dopol-
nitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
72/95).

3. člen
V besedilu dolgoročnega plana – prostorski del se v

poglavju 3. Zasnova razvoja dejavnosti v prostoru spremeni-
jo ali dopolnijo:

1. V podpoglavju 3.1. Zasnova organizacije dejavnosti
se za osemnajstim odstavkom doda besedilo:

Za povečanje kapacitet regionalnega plinovoda bomo
zgradili novi odsek regionalnega plinovoda do Oplotnice, ki
bo potekal iz smeri občine Slovenske Konjice.

2. V podpoglavju 3.2. Zasnova namenske rabe:
– se prvi stavek četrtega odstavka spremeni tako, da

glasi: Na področju kmetijstva bomo izkoristili naravne dano-
sti najboljših kmetijskih zemljišč; teh je 8.429,47 ha od
15.496,37 ha vseh obdelovalnih površin.

– v šestem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da
glasi:

Gozdovi zavzemajo površino 19.210,03 ha ali 52%
občinskega prostora.

– štirinajsti odstavek se dopolni tako, da se za besedo
Dravinja vstavi besedilo: vzdolž njenega toka na območju
občine Slovenska Bistrica.

– v sedemnajstem odstavku se številka 34,76 nado-
mesti s številko 46,34.

– v dvajsetem odstavku se doda tretja alinea, ki glasi:
– povečati zmogljivost naprav za prevoz smučarjev z

izgradnjo nove štirisedežnice na Rogli (Jurgovo);
V nadaljevanju se doda besedilo: Na območju krajin-

skega parka Boč-Donačka gora bomo še nadalje vzdrževali
planinske poti in steze ter učno pot na Boč ter jih opredelili
kot javne poti;

– v šestindvajsetem odstavku se, skladno s predvideni-
mi širitvami naselij, površine nekateri ureditvenih območij
spremenijo in sicer:

Zg. Polskava 154,95
Pragersko 126,14
Poljčane 196,16
Slov. Bistrica 597,72
Makole 13,60
V poglavju 10. Urbanistične zasnove se prvi stavek

spremeni tako, da glasi:
Sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-

njeročnega plana občine Slovenska Bistrica so urbanistične
zasnove naselij Zg. Polskava, Laporje in Slovenska Bistrica.

V podpoglavju 11.2. Kartografska dokumentacija v me-
rilu 1:5000 se besedilo spremeni tako, da se v tretjem
odstavku številka 1996 nadomesti s številko 1998. V istem
poglavju se v četrtem odstavku besedilo bilanca površin
spremeni tako, da glasi:

Plan 1996 Sprememba Plan 1998
v ha v ha v ha

1. obm. kmet. zemljišč 8.446,31 – 16,84 8.429,47
2. obm. kmet. zemljišč 7.085,83 – 18,93 7.066,90

gozd 19.220,19 – 10,16 19.210,03
stavbno zemljišče 2.143,76 + 36,11 2.179,87
neplodno 106,91 + 9,82 116,93

37.003,00 37.003,00

V poglavju 12. Dokumentacija k planu se v drugem
stavku številka 1996 nadomesti s številko 1998.
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4. člen
Prostorske sestavine srednjeročnega plana se spre-

menijo in dopolnijo s programsko zasnovo za območje pre-
stavljene trase glavne ceste I./2 Slovenska Bistrica – Hajdi-
na – Ptuj pri naselju Pragersko, ki se glasi:

1. Uvodna pojasnila
Magistralna cesta M 3-3 (glavna cesta I./2) je pomem-

bna povezava med pomursko in podravsko regijo. Severovz-
hodno od Slovenske Bistrice se priključi na magistralno
cesto M 10 in avtocesto A 10. Njena zmogljivost je različna
po posameznih odsekih oziroma pododsekih. Zelo obreme-
njeni so zlasti prehodi skozi naselja (predvsem naselji Pra-
gersko in Šikole). Z izgrajenim AC priključkom Devina pro-
met z avtoceste v smeri Pragersko – Ptuj več ne poteka
skozi vso Slovensko Bistrico.

Od priključka na M 10 in A 10 poteka magistralna
ceste M 3-3 po južnih obronkih gričev Velenika in preide po
prečkanju Polskave na ravninsko območje Dravskega polja.
V nadaljevanju poteka trasa skozi Pragersko. V tem delu je
njen potek zelo neugoden, saj poteka skozi ves kraj z mno-
gimi krivinami in zožitvami. Tu povzroča poleg zastojev zelo
kritične prometne razmere zlasti z vidika prometne varnosti
ter velike emisije hrupa in izpušnih plinov.

Največ prometnih problemov povzroča nivojski prehod
ceste preko primarne železniške proge Celje – Pragersko –
Maribor. Ta železniški prehod je situiran na področju ranžir-
ne postaje Pragersko, ki je zelo obremenjena, ta da je
prehod po izmerjenih podatkih zaprt 15,43 ure na dan. To
povzroča velike zastoje v prometu in bistveno degradira
obstoječo prometno smer.

V nadaljevanju magistralne ceste pred Šikolami še en-
krat prečka železniško progo (primarno progo Pragersko –
Ormož – Murska Sobota) in za vasjo ostro zavije v vzhodno
smer. Nato poteka v zelo iztegnjeni trasi čez polja in gozd
(Prelogi) do Hajdine.

Programske zasnove obravnavajo območje odseka ma-
gistralne ceste M 3-3 Slovenska Bistrica – Hajdina (obvozni-
ca Pragersko) s pripadajočimi ureditvami prostora.

Programske zasnove podrobno opredeljujejo predvi-
den poseg in določajo:

– območje po parcelnih številkah
– organizacijo dejavnosti
– tehnološke pogoje in omejitve
– podrobnejšo namensko rabo površin
– infrastrukturna omrežja, objekte in naprave
– usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko

oblikovanje
– usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine

ter značilnih kakovostnih prvin krajine
– usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in de-

lovnega okolja
– usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaščito.
2. Območje po parcelnih številkah
Programska zasnova obsega naslednje parcele:
K.o.: Sp. Polskava
948/1, 948/3, 941, 943/3, 943/2, 812, 813, 810,

811/2, 1455, 808/2, 809, 808/1, 800/4, 800/7, 807,
1454, 552/3, 552/4, 553, 750, 749/1, 747/1, 747/3,
1461/1, 747/2, 560/4, 560/2, 1451/1, 563, 1425/1,
667, 738, 1508, 1471/21, 1471/17, 1471/2,668/1,
669/2, 670/1, 671, 673, 675, 676, 677, 678, 679,
681, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691,
692/1, 692/2, 693, 694, 697, 698, 699, 700, 702,
708/1, 708/2, 709, 710, 711/2, 711/1, 712, 715/1,
775/2, 728/1, 728/9, 732, 843/2, 643/1, 642, 639,
144, 729, 644, 645/1, 645/2, 646, 747/5, 1548, 1547,
1544, 1546, 1545, 1540, 1547, 1566, 1564, 1538,
973/2, 1541.

3. Tehnološki pogoji in omejitve
Trasa poteka preko območja Dravskega polja. Območ-

je Dravskega polja označuje skoraj raven relief, na območju
variant obvoznice je nadmorska višina med 245 in 255 m.

Na območju med Pragerskim gradom in Šikolami pred-
stavljajo temeljna tla peščena glina z lečami proda. Meja
dravske terase in področja iz koherentnih zemljin poteka na
območju obravnavane trase nekako po lokalni cesti, ki pote-
ka iz Šikol v Spodnjo Gorico. Vzhodno od Šikol so terasni
sedimenti, ki jih v zgornjem sloju debeline 0,3–2 metra
grade peščeni melji in puste ter peščene gline.

Na tej osnovi razvita tla sodijo v združbo tal na glinah in
ilovicah (2. pedosekvenca tal), ki so bolj ali manj psevdoo-
glejena. Stopnja psevdooglejevanja je različna, v profilu tal
nastopa neprepustni horizont. Za psevdooglejena tla je zna-
čilna večja količina melja, ki povzroča nestrukturnost tal.

Z ureditvijo vodnega režima (primarne in sekundarne
odvodnje) so zemljišča iz večinoma travniškega sveta spre-
menjena pretežno v njive. Zaradi ravnega terena in ob melio-
racijah izvedenih komasacij je možna intenzivna obdelava
teh zemljišč. Zato so ta tla iz nekdaj IV. kategorije uvrščena v
I. oziroma II. kategorijo kmetijskih zemljišč. Zaradi potrebe
po zaščiti tal za kmetijske namene so v prostorskih planih
občin opredeljene kot najboljša kmetijska zemljišča.

Na območju poteka variant obvoznice med Pragerskim
gradom in Šikolami je podtalnica v globini 1–4,7 metrov in
je verjetno vezana na pojave peščenih zemljin oziroma pre-
pustnejših slojev (plavajoča podtalnica). Vzhodno od Šikol
se podtalnica pojavlja nekoliko globlje, v globini 5–6 me-
trov.

Podtalnica Dravskega polja je zavarovana z občinskimi
odloki o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje voda.
Na območju poteka obvoznice veljata naslednja odloka:

– odlok o varstvenih pasovih virov v Občini Ptuj in
ukrepih za zavarovanje voda (MUV, št. 19/1992)

– odlok o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje
zalog pitne vode na Dravskem polju v Občini Maribor (MUV
št. 9/92).

Na območju poteka variant je tako z odloki zavarovano
območje podtalnice samo na območju občin Rače – Fram
in Kidričevo. Glede na pomen podtalnice Dravskega polja
pa je v vodnogospodarskih kartah opredeljen vplivni pas tudi
na območju občine Slovenska Bistrica.

Območje poteka variant se nahaja v zmernem celin-
skem podnebju. Najvišje letne temperature ne presegajo
30° C, najnižje pa ne padejo pod -20° C. Povprečne tempe-
raturne razlike ne presegajo 30° C.

Obdobje zamrznitve tal traja približno tri mesece, za-
mrznitve pa segajo do globine 70 cm. Neugodno je to, da
med obdobjem zamrznitve nastopajo odjuge, kar zelo neu-
godno vpliva na cestno telo. Pogost pojav v zimskem času je
megla. Dravsko polje je v splošnem tudi dobro prevetreno.

4. Organizacija dejavnosti
Programska zasnova obravnava odsek magistralne ce-

ste M 3-3 Slovenska Bistrica – Hajdina (obvoznica Prager-
sko) na območju Občine Slovenska Bistrica.

Obvoznica Pragersko se pri Pragerskem gradu naveže
na rekonstruiran odsek magistralne ceste, poteka SZ in
severno od naselja Pragersko, v podvozu prečka železniško
progo Maribor – Zidani most in se za naseljem Šikole nave-
že na obstoječo traso. Cesta bo izvedena v normalnem
prečnem profilu NPP 9,50 m, računska hitrost je 100 km/h.

Na obravnavanem območju se predvidi:
– magistralna cesta v dolžini 3,250 m na odseku med

Pragerskim gradom in občinsko mejo z Občino Rače–Fram
– priključek Pragerski grad na cesto proti Spodnji Pol-

skavi
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– priključek Pragersko na obstoječo magistralno cesto
– vsi spremljajoči objekti, deviacije, prepusti, mostovi
– vodnogospodarske ureditve vseh vodotokov, ki jih

trasa prečka
– prestavitev vodovoda in plinovoda v območju trase
– podvoz pod železniško progo Maribor – Zidani most.
5. Namenska raba prostora
Trasa magistralne ceste poteka večji del po najboljših

kmetijskih zemljiščih, ki so trajno namenjena kmetijski rabi
in so v prostorskih planih (republiških in občinskih) oprede-
ljena kot 1. območje kmetijskih zemljišč. 1. območje kmetij-
skih zemljišč obsega kmetijska zemljišča I., II., III., in IV.
kategorije, 2. območje pa zemljišča V. in VI. kategorije.

Večina najboljših kmetijskih zemljišč na območju trase
je zaradi ravnega reliefa in s tem dobrih možnosti za obdela-
vo tal sodi v I. in II. kategorijo kmetijskih zemljišč, razen na
aluvialnih nanosih, kjer so tla zaradi vlažnosti večinoma III. ali
IV. kategorije. Območja so bila nekdaj znana po zamočvirje-
nih in često poplavljenih travnikih, po regulaciji so nastala
velika polja.

Območje kompleksnega urejanja meri 4,875 ha. Trasa
poteka večji del po kmetijskih območjih.

6. Infrastrukturna omrežja, objekti in naprave
Trasa magistralne ceste prečka obstoječe vodovodne

cevovode, ki potekajo iz črpališč Šikole proti Slovenski Bi-
strici. Križanja morajo biti izvedena v zaščitnih kinetah z
obojestranskimi jaški.

Trasa magistralne ceste križa oziroma se približa obsto-
ječim 20 kV daljnovodom. Vsa križanja in prestavitve stebrov
se izvedejo v skladu s predpisi. Na mestih, kjer ni možnosti
doseči predpisanih odmikov, je potrebno pri nadaljnjem načr-
tovanju poiskati ustrezno rešitev za prestavitev daljnovoda.

Magistralna cesta se približa oziroma poteka v varoval-
nem pasu obstoječega magistralnega plinovoda DN 250
Ptuj–Kidričevo–Slovenska Bistrica. Vsa dela v bližini plino-
voda oziroma v varovalnem pasu se izvajajo v skladu s pogoji
upravljavca. Plinovod se prestavi tako, da se doseže ustre-
zen kot križanja.

Magistralna cesta prečka več kablov oziroma prostih
vodov medkrajevnega in krajevnega telekomunikacijskega
omrežja. Na mestih križanja se predvidi zaščita TK kablov s
cevmi. Prostovodne TK linije se na mestih križanja kablirajo.

7. Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajin-
sko oblikovanje

Trasa magistralne ceste in z njo povezane ureditve
predstavljajo velik poseg v prostoru in krajino, zato morajo
ureditve kontaktnega prostora upoštevati:

1. urbani prostor:
– trasa magistralne ceste se naj prilagaja obstoječemu

urbanemu razvoju, križišča in druge ureditve se prilagodijo
veljavnim prostorskim dokumentom,

– zagotoviti varstvo pred vplivi magistralne ceste v smi-
slu hrupa in onesnaženja zraka,

– nasilne posege v razdelitev prostora je potrebno ure-
jati z oblikovalskimi rešitvami cest in kontaktnega območja,
funkcionalnimi prehodi in ohranitvijo obstoječih povezav,

– dostopi do zemljišč se izvedejo v sklopu podvozov
oziroma mostov in z vzporednimi povezavami,

2. odprti prostor – krajina:
– pri vseh stikih magistralne ceste s kmetijskimi površi-

nami je potrebno na novo organizirati kmetijski prostor,
– potrebne regulacije vodotokov morajo upoštevati ti-

piko krajinske slike; vzdolžni profili naj bodo rahlo vijugasti,
prečni profili pa v različnih naklonih; zagotovljeno mora biti
nemoteno delovanje habitata,

– vse zasaditve v odprtem prostoru naj pretežno upo-
števajo izbor sadik iz vrst avtohtone vegetacije.

8. Usmeritve za zavarovanje naravne in kulturne de-
diščine in značilnih kakovostnih prvin krajine

Na območju poteka variante obvoznice je naravna in
kulturna dediščina zavarovana z občinskimi odloki:

– na območju Občine Slovenska Bistrica velja odlok o
razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in
zgodovinskih spomenikov na območju Občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 21/92).

Na območju poteka magistralne ceste ni zavarovanega
območja ali spomenika naravne dediščine, prav tako ni no-
benega plansko predvidenega.

Magistralna cesta se približa zavarovanemu območju
kulturne dediščine – poteku rimske ceste, ki je zavarovana
kot arheološko območje ter kot arheološki spomenik (odlok
o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomeni-
kov na območju Občine Ptuj). V obeh primerih je predpisan
varstveni režim, ki zahteva nadzor nad posegi v zemeljske
plasti in zaščitno izkopavanje.

9. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in
delovnega okolja

Za zaščito pred prekomernim hrupom morajo biti zgra-
jene protihrupne bariere na odseku, kjer bodo preseženi
dopustni nivoji hrupa v stanovanjskem bivalnem okolju.

Vsi potrebni ukrepi se opredelijo v poročilu o vplivih na
okolje.

10. Usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaščito
Za zagotovitev požarne varnosti objektov morajo biti

zagotovljeni dovozi za intervencijska vozila.
Vsi nasipi in ukrepi morajo biti izvedeni tako, da ne bo

prihajalo do erozijskih procesov.
Za gradnjo magistralne ceste ni posebnih pogojev z

vidika obrambe.
11. Tolerance
Vsi predvideni ukrepi se detajlno opredelijo v lokacij-

skem načrtu. Pri realizaciji določil iz programske zasnove so
dopustna odstopanja, če se v nadaljnjem podrobnejšem
proučevanju poiščejo rešitve, ki so primernejše s prometno
tehničnega, okoljevarstvenega in oblikovalskega vidika. Ta
odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.

12. Grafični del
Sestavni del programskih zasnov je tudi kartografska

dokumentacija na kartah v merilu 1:5.000; ki obsega na-
slednje kartografske prikaze:

1. Situacija obstoječega parcelnega stanja z mejo ob-
močja kompleksnega urejanja PKN, merilo 1:5.000.

2. Namenska raba prostora v območju kompleksnega
urejanja TTN, merilo 1:5.000

3. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajin-
sko oblikovanje ter varovanje in izboljšanje naravnega in
bivalnega okolja TTN, merilo 1:5.000

4. Komunalna in energetska infrastruktura TTN, merilo
1:5.000

5. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskega plana Občine

Slovenska Bistrica so stalno na vpogled v Oddelku za okolje
in prostor občine Slovenska Bistrica.

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 10/032-01/7-6/1999
Slovenska Bistrica, dne 26. julija 1999.

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l. r.
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ŠENTJERNEJ

3578. Odlok o spremembi odloka o pokopališkem
redu za pokopališča v Občini Šentjernej

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanja pokopališč (Uradni list SRS, št.
34/84) in 3. in 5. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS,
št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91,
13/93, 66/93), 11. in 17. člena statuta Občine Šentjernej
(Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjer-
nej na 7. redni seji dne 19. 7. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o pokopališkem redu

za   pokopališča v Občini Šentjernej

1. člen
V odloku o pokopališkem redu za pokopališča v Občini

Šentjernej (Uradni list RS, št. 61/95) se v 3. členu črta
beseda “krajevna skupnost”.

2. člen
V 5. členu se v drugem stavku drugega odstavka črtajo

besede “komunalno podjetje in krajevne skupnosti”.

3. člen
V 15. členu se v prvem stavku prvega odstavka črtata

besedi: “krajevne skupnosti”.

4. člen
V 31. členu se v prvem stavku prvega odstavka črta:

“od 75 SIT do 60.000 SIT” in se novo besedilo glasi:
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT se

kaznuje posameznik, če:
– pred ureditvijo groba ne vloži pri upravljalcu pokopa-

lišča prijave s predlogom ureditve oziroma, če predlog ure-
ditve ni v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča (prvi
odstavek 24. člena,

– krši določila 29. člena odloka,
– ne vzdržuje groba (tretji odstavek 30. člena odloka).

5. člen
V 32. členu se besedilo: “od 300 SIT do 360.000 SIT”

črta in se novo besedilo glasi:
Z denarno kaznijo od 15.000 SIT do 100.000 SIT se

kaznuje upravljalca pokopališča, če:...

6. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati takoj po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-07-002/99
Šentjernej, dne 19. julija 1999.

Župan
Občine Šentjernej

Franc Hudoklin l. r.

ŠTORE

3579. Odlok o spremembi območja ulic z imenom
Cesta XIV. divizije in imenovanju nove ulice z
imenom Obrtniška cesta

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in
Uradni list RS, št. 8/90), 15. člena pravilnika o določanju
imen naselij in ulic ter označevanju naselij, ulic in stavb
(Uradni list SRS, št. 11/80) in 16. člena statuta Občine
Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine
Štore na 6. redni seji dne 30. 6. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi območja ulic z imenom Cesta

XIV. divizije in imenovanju nove ulice z imenom
Obrtniška cesta

1. člen
Spremeni se območje ulice Cesta XIV. divizije s tem,

da se iz nje izloči območje Obrtne cone Štore in stavba s
hišno številko 2. Izločeno območje se preimenuje v ulico z
imenom – Obrtniška cesta. Hišne številke ostalega dela
ulice Cesta XIV. divizije ostanejo nespremenjene.

2. člen
Kartografsi prikaz novega stanja je sestavni del tega

odloka in je razviden iz kartografskega prikaza Registra pro-
storskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Območna geodetska uprava Celje, izpostava Celje.

3. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije in pristojni

upravni organi, na podlagi določil tega odloka izvedejo spre-
membe v evidencah oziroma na terenu.

4. člen
Lastniki stanovanjskih hiš in poslovnih objektov na

območju nove Obrtniške ceste morajo iz stavb odstraniti
tablice s starimi hišnimi številkami in namestiti tablice z
novimi hišnimi številkami, ki jih določi Geodetska uprava
Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Celje,
izpostava Celje.

5. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije mora pripraviti

sezname stanja pred in po uveljavitvi tega odloka.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 479/99
Štore, dne 30. junija 1999.

Župan
Občine Štore

Franc Jazbec l. r.
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3580. Odlok o spremembi območja naselja Javornik

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in
Uradni list RS, št. 8/90), 14. člena pravilnika o določanju
imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb
(Uradni list SRS, št. 11/80) in 16. člena statuta Občine
Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine
Štore na 6. redni seji dne 30. 6. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi območja naselja Javornik

1. člen
Spremeni se območje naselja Javornik tako, da se v

območje tega naselja vključi tudi stanovanjska hiša s hišno
številko Prožinska vas 95. Meja med naseljama poteka po
posestnih mejah parcel.

2. člen
Kartografski prikaz spremenjenega območja naselja Ja-

vornik je sestavni del tega odloka in je razviden iz kartograf-
skega prikaza Registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodet-
ska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska upra-
va Celje, izpostava Celje.

3. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije in pristojni

upravni organ, na podlagi določil tega odloka, izvedejo spre-
membe v evidencah oziroma na terenu.

4. člen
Lastnik oziroma lastniki stanovanjske hiše s trenutnim

naslovom Prožinska vas 95 morajo s stavbe odstraniti tabli-
co s staro hišno številko in namestiti tablico z novo hišno
številko, ki jo določi Geodetska uprava Republike Slovenije,
Območna geodetska uprava Celje, izpostava Celje.

5. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije mora pripraviti

sezname stanja pred in po uveljavitvi tega odloka.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 480/99
Štore, dne 30. junija 1999.

Župan
Občine Štore

Franc Jazbec l. r.

MINISTRSTVA
3563. Odredba o spremembi odredbe o evidentiranju

in izkazovanju javnofinančnih prihodkov in drugih
prejemkov in odhodkov in drugih izdatkov, sred-
stev in obveznosti do virov sredstev 9229

OBČINE

KRŠKO
3564. Odlok o kategorizaciji cest v Občini Krško 9230

LOŠKA DOLINA
3565. Pravilnik o višini in načinu določanja plač oziroma

dela plač funkcionarjem Občine Loška dolina, na-
gradah članom delovnih teles občinskega sveta
in drugih organov Občine Loška dolina ter o po-
vračilih stroškov 9247

POLZELA
3566. Odlok o grbu in zastavi Občine Polzela 9249
3567. Odlok o občinskem prazniku 9251
3568. Odlok o priznanjih Občine Polzela 9252
3569. Odredba o razporeditvi delovnega časa v občin-

ski upravi 9253
3570. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun na-

domestila za uporabo stavbnega zemljišča 9253

RIBNICA NA POHORJU
3571. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rib-

nica na Pohorju 9253

ROGAŠKA SLATINA
3572. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o us-

tanovitvi OKP Javnega podjetja za komunalne sto-
ritve Rogaška Slatina, d.o.o. 9255

ROGAŠOVCI
3573. Poslovnik Občinskega sveta občine Rogašovci 9255

SLOVENSKA BISTRICA
3574. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sloven-

ska Bistrica 9267
3575. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o us-

tanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Minke Namestnik Sonje Slovenska
Bistrica 9274

3576. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pla-
katiranju na območju Občine Slovenska Bistrica 9274

3577. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoroč-
nega in srednjeročnega plana – prostorski del Ob-
čine Slovenska Bistrica, dopolnjen 1998 9275

ŠENTJERNEJ
3578. Odlok o spremembi odloka o pokopališkem re-

du za pokopališča v Občini Šentjernej 9278

ŠTORE
3579. Odlok o spremembi območja ulic z imenom Ce-

sta XIV. divizije in imenovanju nove ulice z ime-
nom Obrtniška cesta 9278

3580. Odlok o spremembi območja naselja Javornik 9279

VSEBINA
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PREDPISI O CESTNEM
PROMETU
Zakon o varnosti cestnega prometa z uvodnimi pojasnili
Jakoba Hvastije, Mihe Kunstlerja in Vojka Robnika in drugi predpisi

Zakon o varnosti cestnega prometa razvršča prometne nesreče, glede na posledice, v štiri
kategorije. Kako ravnati v teh primerih? Podrobnejši odgovor med drugim ponujajo uvodna
pojasnila v novi knjižici Zbirke predpisov, ki so jih napisali sodelavci Ministrstva za notranje zadeve
– avtorji zakonskega besedila.

Poleg zakona o varnosti cestnega prometa so objavljeni tudi drugi predpisi, ki so neposredno
povezani z njegovim izvajanjem. Za prevoznike je predvsem zanimiv Zakon o prevozih v cestnem
prometu, ki ga je državni zbor spremenil in dopolnil junija letos. Kako sodniki za prekrške
evidentirajo kazenske točke, govori Navodilo o vodenju skupne evidence o številu izrečenih
kazenskih točk storilcem prekrškov v cestnem prometu in o izrečenih ukrepih prenehanja
veljavnosti vozniškega dovoljenja. Odgovor na vprašanje, kakšna je najvišja dovoljena hitrost na
posameznih cestah v Sloveniji, pa nam ponuja tudi Uredba o kategorizaciji državnih cest, ki jo
je spomladi letos izdala slovenska vlada.

Cena 2940 SIT 10459

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q PREDPISI O CESTNEM PROMETU število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika Davčna številka naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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