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PREDSEDNIK REPUBLIKE

4114. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Bosni in Hercegovini

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

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Bosni in Hercegovini

Odpoklicujem s 15. novembrom 2000
Draga Mirošiča, izrednega in pooblaščenega velepo-

slanika Republike Slovenije v Republiki Bosni in Hercego-
vini.

Št. 001-19-6/00
Ljubljana, dne 16. oktobra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4115. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije na
Japonskem

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

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
na Japonskem

Odpoklicujem s 15. novembrom 2000
Janeza Premožeta, izrednega in pooblaščenega vele-

poslanika Republike Slovenije na Japonskem.

Št. 001-19-7/00
Ljubljana, dne 16. oktobra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4116. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Koreji

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

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Koreji

Odpoklicujem s 15. novembrom 2000
Janeza Premožeta, izrednega in pooblaščenega vele-

poslanika Republike Slovenije v Republiki Koreji s sedežem
v Tokiu.

Št. 001-19-8/00
Ljubljana, dne 16. oktobra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4117. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Ruski
federaciji

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

veleposlanika Republike Slovenije
v Ruski federaciji

Odpoklicujem s 15. novembrom 2000
Dušana Snoja, izrednega in pooblaščenega veleposla-

nika Republike Slovenije v Ruski federaciji.

Št. 001-19-9/00
Ljubljana, dne 16. oktobra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4118. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Belorusiji

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

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Belorusiji

Odpoklicujem s 15. novembrom 2000
Dušana Snoja, izrednega in pooblaščenega veleposla-

nika Republike Slovenije v Republiki Belorusiji s sedežem v
Moskvi.

Št. 001-19-10/00
Ljubljana, dne 16. oktobra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4119. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Kazahstan

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

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Kazahstan

Odpoklicujem s 15. novembrom 2000
Dušana Snoja, izrednega in pooblaščenega veleposla-

nika Republike Slovenije v Republiki Kazahstan s sedežem v
Moskvi.

Št. 001-09-11/00
Ljubljana, dne 16. oktobra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4120. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Kirgiziji

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

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Kirgiziji

Odpoklicujem s 15. novembrom 2000
Dušana Snoja, izrednega in pooblaščenega veleposla-

nika Republike Slovenije v Republiki Kirgiziji s sedežem v
Moskvi.

Št. 001-19-12/00
Ljubljana, dne 16. oktobra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4121. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Uzbekistan

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

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Uzbekistan

Odpoklicujem s 15. novembrom 2000
Dušana Snoja, izrednega in pooblaščenega veleposla-

nika Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan s sedežem
v Moskvi.

Št. 001-19-13/00
Ljubljana, dne 16. oktobra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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4122. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Turkmenistanu

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

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Turkmenistanu

Odpoklicujem s 15. novembrom 2000
Dušana Snoja, izrednega in pooblaščenega veleposla-

nika Republike Slovenije v Republiki Turkmenistanu s sede-
žem v Moskvi.

Št. 001-19-14/00
Ljubljana, dne 16. oktobra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4123. Ukaz o odpoklicu veleposlanice – vodje Stalne
misije Republike Slovenije pri Svetu Evrope v
Strasbourgu

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

U K A Z
o odpoklicu veleposlanice – vodje Stalne misije

Republike Slovenije pri Svetu Evrope
v Strasbourgu

Odpoklicujem s 15. novembrom 2000
Magdaleno Tovornik, veleposlanico – vodjo Stalne mi-

sije Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu.

Št. 001-19-15/00
Ljubljana, dne 16. oktobra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4124. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Argentini

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

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Argentini

Odpoklicujem s 15. novembrom 2000
dr. Janeza Žgajnarja, izrednega in pooblaščenega ve-

leposlanika Republike Slovenije v Republiki Argentini.

Št. 001-19-16/00
Ljubljana, dne 16. oktobra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4125. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Čile

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

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Čile

Odpoklicujem s 15. novembrom 2000
dr. Janeza Žgajnarja, izrednega in pooblaščenega ve-

leposlanika Republike Slovenije v Republiki Čile s sedežem
v Buenos Airesu.

Št. 001-19-17/00
Ljubljana, dne 16. oktobra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4126. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Vzhodni
republiki Urugvaj

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

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Vzhodni republiki Urugvaj

Odpoklicujem s 15. novembrom 2000
dr. Janeza Žgajnarja, izrednega in pooblaščenega ve-

leposlanika Republike Slovenije v Vzhodni republiki Urugvaj
s sedežem v Buenos Airesu.
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Št. 001-19-18/00
Ljubljana, dne 16. oktobra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4127. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Italiji

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

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Italiji

Odpoklicujem s 15. novembrom 2000
Petra Andreja Bekeša, izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Italiji.

Št. 001-19-19/00
Ljubljana, dne 16. oktobra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4128. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
San Marino

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

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki San Marino

Odpoklicujem s 15. novembrom 2000
Petra Andreja Bekeša, izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Republiki San Marino s
sedežem v Rimu.

Št. 001-19-20/00
Ljubljana, dne 16. oktobra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

4129. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Malti

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

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Malti

Odpoklicujem s 15. novembrom
Petra Andreja Bekeša, izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Malti s sede-
žem v v Rimu.

Št. 001-19-21/00
Ljubljana, dne 16. oktobra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

4130. Poročilo o izidu rednih volitev poslancev v
Državni zbor

P O R O Č I L O
O IZIDU REDNIH VOLITEV POSLANCEV V

DRŽAVNI ZBOR

Na podlagi 37. člena zakona o volitvah v Državni zbor
(Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 67/97 – odločba US in
70/00 – v nadaljevanju: ZVDZ) je Republiška volilna komisi-
ja (v nadaljevanju: RVK) na 47. seji dne 24. oktobra 2000

u g o t o v i l a :
PRVI DEL

I
1. Na rednih volitvah poslancev v Državni zbor dne 15.

oktobra 2000 je imelo pravico voliti
skupaj 1.586.695 volivcev.

2. Glasovalo je skupaj 1.116.423 volivcev, kar pred-
stavlja 70,37 odstotka vseh volivcev, ki so imeli pravico
voliti.

3. Od števila volivcev, ki so glasovali, je:

– 359 volivcev glasovalo s potrdili;
– ostali so bili vpisani v volilne imenike.

4. Po pošti je glasovalo 4186 volivcev.

II
Za volitve poslancev Državnega zbora je bilo oddanih

1.116.218 glasovnic.
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Neveljavnih je bilo 36.938 (bile so neizpolnjene ali pa
ni bilo mogoče ugotoviti, za katerega kandidata je volivec
glasoval).

Veljavnih je bilo 1.079.280 glasovnic.

III
Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število

glasov:

Št. glasov % Ime liste

55696 5,16 DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE – DeSUS
8102 0,75 DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE; DEMOKRATI SLOVENIJE-DS

729 0,07 DEŽELNA STRANKA ŠTAJERSKE
4752 0,44 GLAS ŽENSK SLOVENIJE
1949 0,18 KOMUNISTIČNA PARTIJA SLOVENIJE

390797 36,21 LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3313 0,31 NAPREJ SLOVENIJA – NPS
6349 0,59 NOVA STRANKA

94661 8,76 NSI-NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
47251 4,38 SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA –SNS

102817 9,53 SLS+SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
46719 4,33 SMS-STRANKA MLADIH SLOVENIJE

170541 15,80 SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
3212 0,30 STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SLOVENIJE
9712 0,90 ZDRUŽENI ZELENI-ZELENI SLOVENIJE IN ZELENA ALTERNATIVA

130268 12,07 ZLSD-ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
75 0,01 IZUMITELJ HINKO STAKNE

261 0,02 MILAN ROBIČ IN SKUPINA VOLIVCEV
405 0,04 MIRKO JUSTIN IN SKUPINA VOLIVCEV
697 0,06 MOJCA
519 0,05 NEODVISNI KANDIDAT – PLANINŠIČ FRANC
276 0,03 PETER – ČRTOMIR GORJANC
179 0,02 VALTER SKOK IN SKUPINA VOLIVCEV

IV
Na podlagi 37. člena ZVDZ je RVK na 45. seji dne 20.

oktobra 2000 sprejela sklep, da se glede na določbe prve
alinee prvega odstavka drugega dela ustavnega zakona o
dopolnitvi 80. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 66/00 – v nadaljevanju UZ80) pri delitvi mandatov
po določbah ZVDZ upoštevajo naslednje liste kandidatov,
ker so prejele 4 ali več odstotkov glasov od skupnega števila
oddanih glasov za vse liste:

1. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV – DeSUS
2. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
3. NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
4. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
5. SLS + SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
6. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
7. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
8. ZLSD – ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV

V
Na podlagi II (drugega) dela UZ80 in 90. člena ZVDZ je

pripadlo listam kandidatov skupaj 60 (šestdeset) mandatov.
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Po določbah 91. člena ZVDZ so bili izvoljeni:

V volilni enoti številka I – sedež Kranj:

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
– 3 (trije) mandati:

1. Jelko Kacin
2. Dušan Vučko
3. Maksimilijan Lavrinc

NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA – 1 (en) mandat:

1. Andrej Bajuk

SLS + SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
– 1 (en) mandat:

1. Janez Podobnik

SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
– 2 (dva) mandata:

1. Pavel Rupar
2. Franc Čebulj

ZLSD – ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
– 1 (en) mandat):

1. Samo Bevk

V volilni enoti številka II – sedež Postojna

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
– 3 (tri) mandate:

1. Davorin Terčon
2. Dimitrij Rupel
3. Lucija Čok

SLS + SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
– 1 (en) mandat:

1. Ivan Božič

SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
– 1 (en) mandat:

1. Mihael Brejc

ZLSD – ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
– 2 (dva) mandata:

1. Borut Pahor
2. Aurelio Juri

V volilni enoti številka III – sedež Ljubljana Center

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
– 4 (štiri) mandate:

1. Janez Drnovšek
2. Majda Širca
3. Anton Anderlič
4. Janez Kopač

NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA – 1 (en) mandat:

1. Majda Zupan

SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
– 2 (dva) mandata:

1. Janez Cimperman
2. France Cukjati

ZLSD – ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
– 1 (en) mandat:

1. Miran Potrč

V volilni enoti številka IV – sedež Ljubljana Bežigrad

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
– 4 (štiri) mandate:

1. Anton Rop
2. Cveta Zalokar Oražem
3. Mitja Gaspari
4. Igor Bavčar

NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA – 1 (en) mandat:

1. Janez Drobnič

SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
– 2 (dva) mandata:

1. Janez Janša
2. Jože Tanko

ZLSD – ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
– 1 (en) mandat:

1. Janko Veber

V volilni enoti številka V – sedež Celje

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
– 4 (štiri) mandate:

1. Jože Kavtičnik
2. Milan Kopušar
3. Irma Pavlinič Krebs
4. Slavko Gaber

SLS + SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
– 1 (en) mandat:

1. Jurij Malovrh

SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
– 1 (en) mandat:

1. Mirko Zamernik

ZLSD – ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
– 1 (en) mandat:

1. Bojan Kontič

V volilni enoti številka VI – sedež Novo mesto

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
– 4 (štiri) mandate:

1. Matjaž Švagan
2. Miran Jerič
3. Zoran Gračner
4. Jože Avšič
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SLS + SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
– 1 (en) mandat:

1. Andrej Fabjan

SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
– 1 (en) mandat:

1. Branko Kelemina

ZLSD – ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
– 1 (en) mandat:

1. Leopold Grošelj

V volilni enoti številka VII – sedež Maribor

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
– 4 (štiri) mandate:

1. Ljubo Germič
2. Rudolf Moge
3. Tone Partljič
4. Leo Kremžar

SLS + SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
– 1 (en) mandat:

1. Franc Kangler

SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
– 1 (en) mandat:

1. Rudolf Petan

ZLSD – ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
– 1 (en) mandat:

1. Majda Potrata

V volilni enoti številka VIII – sedež Ptuj

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
– 4 (štiri) mandate:

1. Andrej Gerenčer
2. Geza Džuban
3. Jožef Špindler
4. Ciril Pucko

NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA – 1 (en) mandat:

1. Alojz Sok

SLS + SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
– 1 (en) mandat:

1. Janez Kramberger

SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
– 1 (en) mandat:

1. Franc Pukšič

ZLSD – ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
– 1 (en) mandat:

1. Feri Horvat

VI
Mandati, ki na način, opisan v V. (peti) točki tega poro-

čila, niso bili razdeljeni v volilnih enotah, se po določbah
ZVDZ razdelijo na ravni države, pri čemer se glede na določ-
be II. (drugega) dela UZ80 upoštevajo seštevki glasov, od-
danih za istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh ali več
volilnih enotah. Istoimenskim listam se dodeli še toliko man-
datov, kolikor znaša razlika med številom mandatov, ki bi jim
pripadli na podlagi seštevka glasov na ravni države in števi-
lom mandatov, ki so jih dobile v volilnih enotah.

Po določbah drugega odstavka 92. člena ZVDZ se
ugotovi, koliko od vseh 88 mandatov bi pripadlo istoimen-
skim listam, ki so presegle 4 odstotni prag, v državi na
način, da se seštevki glasov teh list delijo z vsemi števili od 1
do 88 (d’Hondtov sistem).

Na podlagi izračuna iz prejšnjega odstavka bi listam
pripadlo naslednje število mandatov:

DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
– DeSUS – 4 (štirje) mandati

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
– 34 (štiriintrideset) mandatov

NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA – 8 (osem) mandatov

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
– 4 (štirje) mandati

SLS + SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
– 9 (devet) mandatov

SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE – 4 (štirje) mandati

SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
– 14 (štirinajst) mandatov

ZLSD – ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
– 11 (enajst) mandatov

Glede na že dobljeno število mandatov po 90. členu
zakona se na ravni države tem listam podeli še naslednje
število mandatov:

DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV – DeSUS
– 4 (štiri) mandate

LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
– 4 (štiri) mandate

NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA – 4 (štiri) mandate

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
– 4 (štiri) mandate

SLS + SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
– 3 (tri) mandate

SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE – 4 (štiri) mandate

SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
– 3 (tri) mandate

ZLSD – ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV
– 2 (dva) mandata
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VII
Na podlagi tretje alinee tretjega odstavka II. (drugega)

dela UZ80 se istoimenskim listam na ravni države dodeli
toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom manda-
tov, ki bi jim pripadli na podlagi seštevkov glasov na ravni
države, in številom mandatov, ki so jih dobile v volilnih eno-
tah. Po določbah zadnjega stavka četrtega odstavka 92.
člena ZVDZ se mandati dodelijo istoimenskim listam z najvi-
šjimi količniki po vrstnem redu najvišjih količnikov, izračuna-
nih po d’Hondtovem sistemu.

Ob upoštevanju navedenih določb UZ80 in ZVDZ je
RVK dne 21.09.2000 odločila, da se v postopku alokacije
mandatov po volilnih enotah skladno z določbami prvega
odstavka 93. člena ZVDZ uporabijo določbe zadnjega stav-
ka četrtega odstavka 92. člena ZVDZ na tak način, da se
razvrsti 88 najvišjih količnikov vseh list po velikosti od najvi-
šjega količnika do najnižjega, in se nato pri posamezni listi
oz. pri istoimenskih listah izloči toliko najvišjih količnikov
posameznih list, kot so prejele mandatov po 90. členu ZVDZ
v volilnih enotah. Višje količnike posameznih list v skupnem
nizu 88 količnikov je RVK torej štela kot količnike, ki pripa-
dajo že podeljenim mandatom v volilnih enotah.

RVK je izračunala za vsako istoimensko listo, ki ji pripa-
dajo mandati na ravni države, kolikšen je njen ostanek gla-
sov, izražen kot delež glasov do količnika volilne enote, v
posamezni volilni enoti, tako kot to določa prvi odstavek 93.
člena ZVDZ.

Mandati posameznih istoimenskih list so bili po zapore-
dju najvišjih preostalih količnikov, skladno z določbami 93.
člena ZVDZ, dodeljeni listam v naslednjih volilnih enotah:

1. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV –
DeSUS – v volilni enoti V
izvoljen: Anton Delak

2. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
– v volilni enoti VII
izvoljen: Sašo Peče

3. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
– v volilni enoti I
izvoljen: Bogomir Vnučec

4. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
– DeSUS – v volilni enoti VII
izvoljen: Ivan Kebrič

5. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
– v volilni enoti V
izvoljena: Sonja Areh Lavrič

6. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
– v volilni enoti III
izvoljen: Peter Levič

7. NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA – v volilni enoti II
izvoljen: Ivan Mamić

8. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
– DeSUS – v volilni enoti II
izvoljen: Vojko Čeligoj

9. NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA – v volilni enoti VI
izvoljen: Alojz Peterle

10. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
– v volilni enoti IV
izvoljen: Zmago Jelinčič

11. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
– v volilni enoti V
izvoljen: Marko Diaci

12. SLS + SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
– v volilni enoti IV
izvoljen: Franci Rokavec

13. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
– v volilni enoti V
izvoljen: Franc Sušnik

14. DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
– DeSUS – v volilni enoti VIII
izvoljen: Valentin Pohorec

15. NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA – v volilni enoti VII
izvoljena: Marija Ana Tisovic

16. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
– v volilni enoti VII
izvoljen: Jožef Jerovšek

17. ZLSD – ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
DEMOKRATOV – v volilni enoti IV
izvoljena: Danica Simšič

18. SLS + SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
– v volilni enoti III
izvoljen: Stanislav Brenčič

19. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
– v volilni enoti I
izvoljen: Blaž Kavčič

20. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
– v volilni enoti VI
izvoljen: Branko Janc

21. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE
– v volilni enoti VI
izvoljen: Andrej Vizjak

22. ZLSD – ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH
DEMOKRATOV – v volilni enoti III
izvoljena: Silva Črnuglj

23. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
– v volilni enoti II
izvoljen: Dorijan Maršič

24. NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA – v volilni enoti I
izvoljen: Jožef Bernik

25. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
– v volilni enoti VI
izvoljen: Bogdan Barovič

26. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
– v volilni enoti II
izvoljen: Igor Štemberger

27. LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
– v volilni enoti VIII
izvoljena: Lidija Majnik

28. SLS + SKD SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
– v volilni enoti VIII
izvoljen: Vili Trofenik
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DRUGI DEL

VOLITVE POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA-
PREDSTAVNIKOV NARODNIH SKUPNOSTI

Volilna enota IX – za volitve poslanca predstavnika
italijanske narodne skupnosti obsega območje občin (po
stanju na dan sprejema zakona o določitvi volilnih enot za
volitve poslancev v Državni zbor 24.09.1992) Koper, Izola,
Piran:

V posebni volilni imenik državljanov – pripadnikov itali-
janske narodne skupnosti je bilo vpisanih 2750 volivcev, 3
so glasovali s potrdilom, skupno število volivcev je 2753.

Glasovalo je: 1500 volivcev
Od tega:
– po volilnem imeniku: 1497
– s potrdili: 3

Število oddanih glasovnic: 1500

Število neveljavnih glasovnic: 198

Število veljavnih glasovnic: 1302

Kandidat je dobil naslednje število točk:

1. Roberto BATTELLI 1302 točki

Za poslanca državnega zbora – predstavnika italijanske
narodne skupnosti je bil izvoljen Roberto Battelli.

Volilna enota X – za volitve poslanca predstavnika
madžarske narodne skupnosti

obsega območje občin (po stanju na dan sprejema
zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev Državne-
ga zbora 24.09.1992) Lendava in Murska Sobota:

V posebni volilni imenik državljanov – pripadnikov mad-
žarske narodne skupnosti je bilo vpisanih 7181 volivcev, 22
volivcev je glasovalo s potrdilom.

Glasovalo je: 4622 volivcev
Od tega:
– po volilnem imeniku: 4600
– s potrdili: 22

Število oddanih glasovnic: 4622

Število neveljavnih glasovnic: 225

Število veljavnih glasovnic: 4397

Kandidati so dobil naslednje število točk:

1. Pozsonec Maria 12830 točk
2. Kocon Jožef 10614 točk
3. Somi Janez 5213 točk
4. Hančik Jožef 5086 točk
5. Murcics Jozsef 4262 točk

Za poslanca Državnega zbora – predstavnika madžar-
ske narodne skupnosti je bila izvoljena Maria Pozsonec.

TRETJI DEL

POSLANCI, IZVOLJENI NA VOLITVAH
15. OKTOBRA 2000, SO:

1. Anton Anderlič, roj. 04.06.1956, Topniška 45,
Ljubljana

2. Sonja Areh Lavrič, roj. 22.04.1947, Partizanska 8,
Slovenj Gradec

3. Jože Avšič, roj. 20.02.1949, Topliška cesta 11,
Čatež ob Savi

4. dr. Andrej Bajuk, roj. 18.10.1943, Prijateljeva 13 a,
Ljubljana

5. Bogdan Barovič, roj. 31.07.1955, Gimnazijska cesta
5, Trbovlje

6. Roberto Battelli, roj. 19.10.1954, Ulica ob
spomeniku 6, Bertoki, Koper

7. Igor Bavčar, roj. 28.11.1955, V Murglah 67 c,
Ljubljana

8. dr. Jožef Bernik, roj. 13.04.1924, Puštal 12, Škofja
Loka

9. Samo Bevk, roj. 27.08.1956, Mestni trg 4, Idrija
10. Ivan Božič, roj. 03.08.1939, Rutarjeva 10, Tolmin
11. dr. Mihael Brejc, roj. 15.11.1947, Ulica 7. avgusta

31, Dob
12. Stanislav Brenčič, roj. 08.04.1950, Notranjska

29/b, Logatec
13. Janez Cimperman, roj. 01.06.1951, Kot 35, Ig
14. France Cukjati, roj. 15.02.1943, Lesno brdo 72,

Vrhnika
15. Franc Čebulj, roj. 21.08.1952, Adergas 27, Cerklje

na Gorenjskem
16. Vojko Čeligoj, roj. 19.07.1938, Hrib svobode 8,

Ilirska Bistrica
17. dr. Lucija Čok, roj. 07.04.1941, Kvedrova 16,

Koper
18. Silva Črnuglj, roj. 29.12.1954, Ulica bratov Učakar

22, Ljubljana
19. Anton Delak, roj. 20.08.1927, Ulica Florjana Pohlina

3, Žalec
20. Marko Diaci, roj. 20.03.1971, Vrbno 25 d, Šentjur
21. dr. Janez Drnovšek, roj. 17.05.1950, Murgle 77,

Ljubljana
22. Janez Drobnič, roj. 23.10.1957, Tbilisijska 26,

Ljubljana
23. Geza Džuban, roj. 06.11.1943, Dolga ulica 78,

Moravske Toplice
24. Andrej Fabjan, roj. 08.05.1957, Stražnji vrh 1,

Črnomelj
25. dr. Slavko Gaber, roj. 29.01.1958, Mlinska 20,

Ljubljana
26. mag. Mitja Gaspari, roj. 25.11.1951, Pod brezami

17, Ljubljana
27. Andrej Gerenčer, roj. 28.11.1941, Prešernova 17,

Murska Sobota
28. Ljubo Germič, roj. 19.11.1960, Kolodvorska 29/a,

Ruše
29. mag. Zoran Gračner, roj. 28.08.1970, Ulica

Sallaumines 3 b, Trbovlje
30. Leopold Grošelj, roj. 13.08.1941, Log 2, Hrastnik
31. Franc (Feri) Horvat, roj. 26.09.1941, Trubarjeva 5,

Radenci
32. Branko Janc, roj. 26.04.1956, Grebenčeva 5 a,

Leskovec pri Krškem
33. Ivan (Janez) Janša, roj. 17.09.1958, Brinje I/55,

Grosuplje
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34. Zmago Jelinčič, roj. 07.01.1948, Tivolska 13,
Ljubljana

35. Miran Jerič, roj. 06.06.1958, Trg Franca Kozarja 14,
Hrastnik

36. Jožef Jerovšek, roj. 01.02.1950, Spodnja nova vas
39, Slovenska Bistrica

37. Aurelio Juri, roj. 27.07.1949, Cankarjeva 10, Koper
38. Jelko Kacin, roj. 26.11.1955, Spodnja Besnica 66

a, Spodnja Besnica, Kranj
39. Franc Kangler, roj. 08.07.1965, Cesta 4. julija 61,

Spodnji Duplek
40. Blaž Kavčič, roj. 03.10.1951, Forme 31, Žabnica,

Škofja Loka
41. Jožef (Jože) Kavtičnik, roj. 16.03.1953, Ljubljanska

38/a, Velenje
42. Ivan Kebrič, roj. 18.12.1925, Ulica Pohorskega

bataljona 63, Maribor
43. Branko Kelemina, roj. 20.08.1952, Blanca 48,

Blanca
44. Bojan Kontič, roj. 23.07.1961, Koroška cesta 33 a,

Velenje
45. mag. Janez Kopač, roj. 28.07.1961, Kotnikova ulica

22, Ljubljana
46. Milan Kopušar, roj. 09.12.1960, Gabrke 24, Šoštanj
47. Janez Kramberger, roj. 01.11.1961, Spodnji Porčič

20, Lenart
48. Leopold (Leo) Kremžar, roj. 30.01.1949, Ulica

Kirbiševih 69/e, Miklavž na Dravskem polju
49. Maksimiljan Lavrinc, roj. 08.12.1948, Pot na Poljane

4 a, Kamnik
50. Peter Levič, roj. 06.09.1969, Kunaverjeva 7,

Ljubljana
51. Lidija Majnik, roj. 10.12.1953, Orešje 110, Ptuj
52. Jurij Malovrh, roj. 22.04.1946, Podgrad 38/a,

Šentjur pri Celju
53. Ivan Mamić, roj. 29.02.1944, Skrilje 70 e, Dobravlje
54. Dorijan Maršič, roj. 27.09.1962, Ulica generala

Levičnika 34 a, Koper
55. Rudolf Moge, roj. 20.03.1944, Terčeva 16,

Ribniško selo, Maribor
56. Borut Pahor, roj. 02.11.1963, Na Pristavi 47,

Šempeter pri Gorici
57. Anton (Tone) Partljič, roj. 05.08.1940, Dvoržakova

ulica 10, Maribor
58. Irma Pavlinič Krebs, roj. 03.04.1963, Kotlje 3 c,

Kotlje, Ravne na Koroškem
59. Sašo Peče, roj. 03.05.1971, Rasbergerjeva 2,

Maribor
60. Rudolf Petan, roj. 23.06.1949, Mizarska 30,

Slovenske Konjice
61. Alojz Peterle, roj. 05.07.1948, Vodovodna cesta 3 a,

Ljubljana
62. Janez Podobnik, roj. 17.09.1959, Sedejev trg 3,

Cerkno
63. Valentin Pohorec, roj. 01.01.1941, Vranji vrh 8/a,

Šentilj
64. mag. Majda Potrata, roj. 30.05.1948, Cesta

proletarskih brigad 55, Maribor

65. Miran Potrč, roj. 27.03.1938, Poljanska 19,
Ljubljana

66. Mária Pozsonec, roj. 16.01.1940, Dolga vas 4/c,
Lendava

67. Ciril Pucko, roj. 07.09.1958, Poljska 3, Turnišče
68. Franc Pukšič, roj. 24.11.1955, Vintarovci 43 c,

Vintarovci, Destrnik
69. Franci Rokavec, roj. 12.09.1963, Zgornja Jevnica

12, Kresnice
70. mag. Anton Rop, roj. 27.12.1960, Pot na Črno 15,

Vodice
71. Pavel Rupar, roj. 21.05.1960, Cesta Kokrškega

odreda 27, Križe
72. dr. Dimitrij Rupel, roj. 07.04.1946, Grudnovo

nabrežje 11, Ljubljana
73. Danica Simšič, roj. 22.02.1955, Preglov trg 10,

Ljubljana
74. Alojz Sok, roj. 27.03.1959, Ptujska 12 b, Ormož
75. Franc Sušnik, roj. 04.09.1955, Čeplje 1 c, Vransko
76. Majda Širca, roj. 20.04.1953, Gregorčičeva 13/a,

Ljubljana
77. Jožef Špindler, roj. 13.09.1943, Maistrova 2,

Ljutomer
78. Igor Štemberger, roj. 05.11.1971, Maistrova 18,

Ilirska Bistrica
79. Matjaž Švagan, roj. 21.05.1963, Izlake 19, Izlake
80. Jože Tanko, roj. 16.04.1956, Breg 82, Ribnica
81. Davorin Terčon, roj. 02.01.1961, Cesta na Lenivec

16, Sežana
82. Marija Ana Tisovic, roj. 31.03.1942, Mizarska 29/a,

Slovenske Konjice
83. Vili Trofenik, roj. 05.09.1943, Mihovci 104, Velika

Nedelja
84. Janko Veber, roj. 30.07.1960, Ulica heroja Marinclja

9, Kočevje
85. mag. Andrej Vizjak, roj. 06.08.1964, Ulica stare

pravde 28, Brežice
86. Bogomir Vnučec, roj. 22.02.1966, Gubčeva ulica 4,

Radovljica
87. Dušan Vučko, roj. 22.11.1964, Jelovška cesta 34 a,

Bohinjska Bistrica
88. Cveta Zalokar Oražem, roj. 15.04.1960, Poljska

cesta 10 b, Domžale
89. Bogomir (Mirko) Zamernik, roj. 08.11.1964,

Podvolovljek 42, Luče
90. Majda Zupan, roj. 27.12.1950, Na vasi 30, Rakek

Št. RVK 1-1/96-1/00
Ljubljana, dne 24. oktobra 2000.

Republiška volilna komisija

Predsednik
Anton Gašper Frantar l. r.

Člani:
1. Marija Bukovec Marovt l.r.
2. Bogdan Biščak l. r.
3. Janez Pogorelec l. r.
4. Igor Kaučič l. r.
5. Rafael Cijan l. r.
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OBČINE

LJUBLJANA

4131. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š6 Stanežiče–Vižmarje (za območja
urejanja ŠS 6/2 Gunclje, ŠS 6/11 Gunclje, ŠI
6/1 Turboinštitut, ŠR 6/2 RC Gunclje in ŠR 6/1
RC Šentvid)

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Me-
stne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne občine
Ljubljana na 17. seji dne 19. 6. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š6 Stanežiče–Vižmarje (za območja

urejanja ŠS 6/2 Gunclje, ŠS 6/11 Gunclje, ŠI
6/1 Turboinštitut, ŠR 6/2 RC Gunclje in ŠR 6/1

RC Šentvid)

1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko

celoto Š6 Stanežiče Vižmarje (Uradni list SRS, št. 29/89 in
Uradni list RS, št. 58/92, 70/95, 72/98) se 1. člen spre-
meni in dopolni tako, da se glasi:

“S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni po-
goji za plansko celoto Š 6 Stanežiče – Vižmarje, ki jih je
izdelal Zavod za izgradnjo Ljubljane, TOZD Urbanizem LUZ
pod št. proj. 3647 v mesecu maju 1988, spremembe in
dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celo-
to Š 6 Stanežiče–Vižmarje, ki jih je izdelal Zavod za prostor-
sko in urbanistično načrtovanje Ljubljana pod št. 59/3/1-
92 v januarju 1992, ter spremembe in dopolnitve prostor-
skih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 6 Stanežiče–
Vižmarje, ki jih je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod pod
številko projekta 4321 v juniju 1993, spremembe in dopol-
nitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š6 Stanežiče-Vižmarje, ki jih je izdelal Genius loci,
Inštitut za arhitekturo in urbanizem, Ljubljana, Dunajska 158,
pod št. 14/94 v februarju 1998 in spremembe in dopolnitve
prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 6 Sta-
nežiče–Vižmarje (za območja urejanja ŠS 6/2 Gunclje, ŠS
6/11 Gunclje, ŠI 6/1 Turboinštitut, ŠR 6/1 RC Šentvid in
ŠR 6/2 RC Gunclje), ki jih je izdelal Ljubljanski urbanistični
zavod-LUZ,d.d., pod št. projekta 4907, v januarju 1999.”

2. člen
2. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega člena dolo-

čajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih
območjih naselij z naslednjimi oznakami območij urejanja:

ŠS 6/1 Spodnje Vižmarje
ŠS 6/2 Gunclje
ŠS 6/3 Dvor
ŠS 6/4-1 Stanežiče – del
ŠS 6/4-2 Stanežiče
ŠS 6/4-3 Stanežiče
ŠS 6/6 Stanežiče
ŠS 6/7-1 Medno
ŠS 6/7-2 Medno
ŠS 6/8 Zgornje Vižmarje – del
ŠS 6/9 Spodnje Vižmarje
ŠS 6/11 Gunclje
ŠO 6/1 Šentvid
ŠI 6/1 Turboinštitut
ŠP 6/1 Športoprema
ŠP 6/3 Metalka – del
ŠP 6/5 Tkalnica
ŠM 6/1 RTP Stanežiče
ŠM 6/2 Čistilna naprava
ŠR 6/1 RC Šentvid
ŠR 6/2 RC Gunclje
in izven ureditvenih območij naselij v območjih urejanja

z naslednjimi oznakami:
ŠG 6/1
ŠK 6/1-1
ŠK 6/1-2
ŠK 6/2
ŠK 6/3".

3. člen
4. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji razčlenjujejo območja ure-

janja po vrstah posegov in njihovega oblikovanja na morfolo-
ške enote.

Glede vrste posegov imajo morfološke enote naslednje
oznake:

1 – območja za blokovno stanovanjsko gradnjo,
2 – območja za individualno stanovanjsko gradnjo,
3 – območja centralnih dejavnosti,
4 – območja mešanih dejavnosti (stanovanja, obrt, cen-

tralne dejavnosti),
5 – območja za inštitute,
6 – območja proizvodnih dejavnosti,
7 – območja komunalnih dejavnosti,
8 – parkovna, športna in rekreacijska območja,
9 – območja javnega zelenja.
Glede oblikovanja imajo morfološke enote naslednje

oznake:
A – prostostoječa zazidava,
C – kompleksi s svojstveno zazidalno strukturo,
D – vaška jedra,
E – hala, paviljon, večetažni objekt,
F – tehnološki objekti.”

4. člen
5. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“Meja planske celote in meje posameznih območij ure-

janja so v skladu z dolgoročnim planom občin in mesta



Stran 10600 / Št. 98 / 24. 10. 2000 Uradni list Republike Slovenije

Ljubljane za obdobje 1986–2000 določene v grafičnem
delu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 6
Stanežiče-Vižmarje, in v odloku o spremembah in dopolni-
tvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š6
Stanežiče – Vižmarje (za območja urejanja ŠS 6/2 Gunclje,
ŠS 6/11 Gunclje, ŠI 6/1 Turboinštitut, ŠR 6/1 RC Šentvid
in ŠR 6/2 RC Gunclje).”

5. člen
6. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“Sestavni del tega odloka so naslednje grafične karte:
1. Prostorski ureditveni pogoji, katastrski načrt 1:2880,

1:1000; Zavod za izgradnjo Ljubljane TOZD Urbanizem LUZ,
št. 3647 maj 1988.

2. Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih
pogojev zaradi uskladitve z dolgoročnim planom občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, TTN-5; Zavod za
prostorsko in urbanistično načrtovanje, št. 59/3/1-92 ja-
nuar 1992.

Določila katastrskih načrtov, navedenih pod 1. točko
tega člena, se lahko uporabljajo le v tistih delih, kjer niso v
nasprotju s spremembami in dopolnitvami iz prejšnjega člena.

3. Meje območij urejanja in morfoloških enot v merilu
1:1000 ter regulacijske karte za posege v prostor v merilu
1:1000 za območji urejanja ŠS 6/8 – del Zgornje Vižmarje
in ŠS 6/9 Spodnje Vižmarje; Genius loci, proj. št. 14/94, v
februarju 1998.

4. Prostorski ureditveni pogoji za območji urejanja ŠO
6/1 Šentvid in ŠP 6/1 Športoprema, LUZ, 1993, št. naloge
4321 – regulacijska karta M 1:1000.

5. Prostorski ureditveni pogoji za območja urejanja ŠS
6/2 Gunclje, ŠS 6/11 Gunclje, ŠI 6/1 Turboinštitut, ŠR
6/1 RC Šentvid in ŠR 6/2 RC Gunclje, LUZ, januar 1999,
št. naloge 4907 – regulacijska karta M 1:1000.”

6. člen
14. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“V rezervatih cest in železnice ter v varovalnih pasovih

obstoječih cest je dovoljeno graditi s soglasjem upravljalca.
Na obstoječih objektih je dovoljeno opravljati tekoča vzdrže-
valna dela.

S soglasjem upravljalca ceste je v varovalnem pasu
ceste znotraj zazidljivih površin dovoljena gradnja novih ob-
jektov, prizidava in nadzidava obstoječih objektov ter naprav
in hortikulturno urejanje, pod pogojem, da so posegi skladni
s prometno-tehničnimi predpisi in je predvidena dejavnost v
mejah dovoljene hrupne obremenitve in stopnje onesnaže-
nosti zraka ter ne predstavlja nevarnosti za vire pitne vode.
Znotraj regulacijskih linij cest so dovoljeni le posegi v zvezi s
prometnim in komunalnim urejanjem.

V varovalnem pasu železnice je znotraj zazidljivih povr-
šin dovoljeno graditi objekte in postavljati naprave le s sogla-
sjem Železniškega gospodarstva Ljubljana.

Železniška proga mora biti v potekih skozi stanovanj-
ska območja opremljena z elementi aktivne protihrupne za-
ščite.”

7. člen
19.a člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“Posegi v prostor se določajo na podlagi regulacijskih

elementov, ki so prikazani v grafičnih prilogah prostorskih
ureditvenih pogojev.

Pomen regulacijskih elementov je:
Regulacijska linija (RL) je meja predvidene površine v

javni rabi.
Gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z

enim robom postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih

ob tej črti. Dovoljeni so le manjši zamiki delov fasade od
gradbene linije.

Gradbena meja (GM) je meja, ki je novograjeni objekti
ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo, ali pa so odmak-
njeni od nje v notranjost.”

8. člen
27. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“Posegi na območjih, posamičnih parcelah in objektih,

ki so pod režimom varovanja naravne in kulturne dediščine,
se smejo izvajati le v sodelovanju z Ljubljanskim regionalnim
zavodom za varovanje naravne in kulturne dediščine.

Soglasje Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo
naravne in kulturne dediščine je potrebno tudi za posege v
morfološke enote z oznako D – vaška jedra”.

9. člen
Za 38. členom se doda nov 38.a člen, ki se glasi:
“V območju urejanja ŠS 6/2 Gunclje veljajo naslednja

dodatna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
Morfološki enoti 2A/1 in 2A/2
Maksimalni višinski gabarit objektov je K+P+1+M (iz-

koriščeno podstrešje ali terasna etaža).
Izraba zemljišča gradbene parcele ne sme presegati

FSI = 0,85.
b) Prometno urejanje
Ceste v območju imajo naslednje profile:
C1 – dvosmerna cesta z obojestranskim pločnikom,
C2 – dvosmerna cesta z enostranskim pločnikom,
C3 – dvosmerna cesta z enostranskim pločnikom in

obračališči,
C4 – enosmerna cesta z enostranskim pločnikom,
C5 – dovozna cesta do posameznih objektov ali skupi-

ne objektov.
Minimalni profil dvosmernih cest – C 2 (dvosmerno

vozišče in enostranski pločnik):
– vozišče 5,5 m (izjemoma 4,75 m),
– pločnik 1,6 m (izjemoma 1,0–1,5 m).
Minimalni profil enosmernih cest – C4 (enosmerno

vozišče in enostranski pločnik):
– vozišče 3,5 m,
– pločnik 1,6 m (izjemoma 1,0–1,5 m).
Slepe enosmerne ceste morajo imeti urejeno obračali-

šče.
Pri vseh predvidenih posegih v prostor (novogradnje,

spremembe namembnosti, dozidave in adaptacije objek-
tov), je treba zagotoviti na funkcionalnem zemljišču posega
zadostno število parkirnih mest skladno z normativi za dolo-
čanje površin mirujočega prometa.

Pri prometnih komunikacijah in vstopih v javne objekte
je treba omogočiti gibanje telesno oviranim osebam.

c) Komunalno urejanje
Kanalizacija
Ob izdelavi lokacijske dokumentacije je treba za posa-

mezne posege v prostor ter obnovo oziroma gradnjo novih
kanalov pridobiti programske rešitve oziroma projektne na-
loge, ki jih izdela JP Vodovod-Kanalizacija.

Obstoječa kanalizacija mešanega sistema se priključu-
je na kanal DN 1000 mm, ki poteka po Gunceljski cesti in
se odvaja v zbiralnik A2. Višek padavinske vode se preko
razbremenilnika R 66 razbremenjuje v zbiralnik Gunclje–
Brod v smeri ČN Brod.

Čiste padavinske vode se direktno ponikuje, padavin-
ske vode s povoznih utrjenih površin pa je potrebno ponikati
preko lovilcev olj.
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Zaledne vode se ne sme priključiti na kanalizacijo, ki
vodi v zbiralnik A 2 ali v zbiralnik Gunclje–Brod, pač pa v
kanal, predviden za odvajanje zalednih vod.

Interna kanalizacija mora biti izvedena vodotesno.
Komunalne odpadne vode iz objektov je treba speljati

pod stropom kleti v javno kanalizacijo.
Upoštevati je treba določila odloka o varstvu virov pitne

vode (3. varstveni pas).
Vodovod
Ob izdelavi lokacijske dokumentacije je treba za posa-

mezne posege v prostor in priključitev novih porabnikov ter
obnovo oziroma gradnjo novih vodovodov pridobiti program-
ske rešitve oziroma projektne naloge, ki jih izdela JP Vodo-
vod-Kanalizacija.

Vodovodi naj potekajo po javnih prometnih površinah
in intervencijskih poteh, tako, da je omogočeno vzdrževanje
omrežja in priključkov.

Vodovodi morajo biti zgrajeni iz atestiranih materialov.
Pred zasipom novo zgrajenih vodovodov mora biti izveden
tlačni preizkus. Vodovodi morajo biti zgrajeni v skladu z
geotehničnimi pogoji. Pri proizvodnih in storitvenih dejavno-
stih je treba za uporabo tehnološke vode načeloma predvi-
deti in uporabljati zaprte sisteme.

V skladu s posameznimi posegi v prostor v posameznih
ureditvenih območjih in njihovih morfoloških enotah je treba
obnoviti obstoječe vodovodno omrežje tako, da bo nudilo
zadostno požarno zaščito, omogočalo neposredno priklju-
čevanje porabnikov, zagotavljalo predpisane odmike od dru-
gih objektov, komunalnih naprav, vodov in drevja.

Pri načrtovanju širitve Celovške ceste, dopolnilne grad-
nje in drugih posegov v prostor je treba to upoštevati in
pustiti prostor za traso predvidenih vodovodov. 2 x DV 900
za povezavo predvidene vodarne na Sorškem polju.

Ker so ureditvena območja v 3. varstvenem pasu, je
treba upoštevati, da temelji kletnih etaž (ne glede na število
etaž) ne smejo segati manj kot 5 m nad najvišji znani nivo
podtalnice oziroma najvišji nivo, ki se določi s hidrogeološki-
mi raziskavami ob visokem vodostaju podtalnice.

Oskrba s plinom
Novogradnje je za potrebe ogrevanja potrebno priklju-

čiti na javno plinovodno omrežje.
d) Varovanje okolja
Varstvo pred hrupom
Novogradnje in nove dejavnosti je treba locirati tako,

da ravni hrupa ne presegajo stopenj določenih z uredbo o
hrupu v naravnem in življenjskem okolju ter uredbo o hrupu
zaradi cestnega in železniškega prometa.

Maksimalna raven hrupa v območju ne sme presegati
III. stopnje hrupne obremenjenosti.

Varovanje vodnih virov
Območje se nahaja v III. varstvenem pasu vodnih virov.
Osončenje
Pri vseh novih gradnjah morajo biti zagotovljeni mini-

malni pogoji naravne osvetlitve in osončenja bivalnih prosto-
rov.

Pri oceni osončenja se upošteva sanitarno higiensko
priporočilo, po katerem je priporočljivo v bivalnih (stanovanj-
skih) prostorih zagotoviti minimalno osončenje, in sicer:

– v zimskem solsticiju 1 uro,
– v poletnem ekvinokciju 3 ure,
– v poletnem solsticiju 5 ur.
Pri oceni osončenja se upošteva medsebojni vpliv pred-

videnih objektov, obstoječi objekti in konfiguracija terena.
Ob izdelavi lokacijske dokumentacije in PGD, je treba

dokazati da so navedeni pogoji izpolnjeni.

e) Varovanje naravne in kulturne dediščine
Morfološka enota 4D/1
Z odlokom zavarovana objekta etnološke dediščine:
– Gunceljska 37 – Krvnikova hiša,
– Gunceljska 45 – Rajšpova hiša.
Objekti varovane etnološke kulturne dediščine:
– Gunceljska 50 – domačija (stanovanjska hiša in go-

spodarsko poslopje),
– kapela v križišču Gunceljske ceste,
– znamenje na koncu Gunceljske ceste ob robu gozda

(izven območja urejanja, v ŠG 6/1).
f) Odstranjevanje odpadkov
Zbiranje komunalnih odpadkov naj bo urejeno skladno

z zahtevami pravilnika o minimalnih pogojih za ureditev in
določitev zbiranja in odjemnega mesta ter o načinu za dolo-
čanje velikosti in števila posod za zbiranje komunalnih od-
padkov.”

10. člen
Za 42. členom se doda nov 42.a člen, ki se glasi:
“V območjih urejanja ŠS 6/11 veljajo naslednja pose-

bna in dodatna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor – posebna merila in pogoji
Morfološka enota 1 C/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja večstanovanjskih objektov maksimalne etaž-

nosti K+P+3+M(T);
– gradnja objektov za trgovino, gostinstvo, servise kot

spremljajoči program k stanovanjskim objektom;
– gradnja podzemnih in nadzemnih parkirišč;
– adaptacije in tekoča vzdrževalna dela na obstoječih

objektih;
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, otroška

igrišča, peš poti in ploščadi, dovoznih cest, parkirišč, uvoz-
nih ramp z nadstreški, ograj in opornih zidov, postavitev
mikrourbane opreme;

– dovoljene so mirne poslovne neproizvodne dejavno-
sti, ki ne povzročajo motenj v okolju in kjer ni potrebno
pogosto delo s strankami;

– postavitev turističnih oznak in obeležij.
Morfološka enota 3 C/1
V območju so dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja trgovskega centra;
– gradnja podzemnih in nadzemnih parkirišč;
– urejanje zelenic, postavljanje reklamnih znamenj, stoj-

nic in nadstreškov za zunanjo prodajo in razstavljanje, po-
stavljanje spominskih in umetniških obeležij in turističnih
oznak, postavitev mikrourbane opreme;

– urejanje zunanjih nepokritih skladišč, ograj in opor-
nih zidov.

b) Oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor –
posebna merila in pogoji

Morfološka enota 1C/1
– gradnja je dovoljena do maksimalne izrabe zemljišča

FSI=1,3. Pri izračunu FSI se upošteva samo površina mor-
fološke enote brez obodnih prometnic;

– na funkcionalnem zemljišču objekta morajo biti zago-
tovljene ustrezno velike površine za zelenice in otroško igri-
šče;

– strehe so ravne ali v manjšem naklonu do 6%;
– vsi objekti in zunanje površine morajo biti zasnovani

tako, da bodo primerni za funkcionalno ovirane ljudi;
– maksimalna etažnost objektov je K+P+3+M(T);
– gradbeni posegi so dopustni na razdalji ca. 20 m od

gozdnega roba.
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Morfološka enota 3C/1
– gradnja je dovoljena do intenzivnosti izrabe, ki ne

presega FSI = 0,6;
– maksimalna etažnost objektov je K+P+1;
– na funkcionalnem zemljišču mora biti vsaj 10% zele-

nih površin;
– dovoljena je gradnja ograje iz vidne opeke višine

max. 2,20 m ob zahodnem robu kompleksa.
c) Prometno urejanje – dodatna določila
Glede profilov cest veljajo enaka določila kot v 38.a

členu odloka.
č) Komunalno urejanje – dodatna določila
Veljajo enaka določila kot v 38.a členu in še:
Projekt za gradbeno dovoljenje za priključek na tele-

fonsko omrežje se izdela na podlagi projektne naloge, ki jo
izdela Telekom Slovenije.

d) Varovanje okolja – dodatna določila
Varstvo pred hrupom
Novogradnje in nove dejavnosti je treba locirati tako,

da ravni hrupa ne presegajo stopenj določenih z uredbo o
hrupu v naravnem in življenjskem okolju ter uredbo o hrupu
zaradi cestnega in železniškega prometa.

Maksimalna raven hrupa v območju ne sme presegati
III. stopnje hrupne obremenjenosti.

Raven hrupa v območju ne sme presegati III. stopnje
hrupne obremenjenosti.

Bivalne oziroma delovne prostore v objektih, ki bodo
izpostavljeni čezmernemu hrupu je treba zaščititi s pasivnimi
protihrupnimi ukrepi – s fasadnimi stenami in okni, ki imajo
dovolj veliko zvočno izolacijo. Skupna zvočna izolacija zuna-
njih sten stanovanjskih bivalnih prostorov (masivnih sten in
zastekljenih površin), ki bodo locirani ob vzhodni fasadi po-
slovno stanovanjskega objekta, mora znašati najmanj 32 dB.
Pri poslovnem objektu trgovskega centra mora znašati pri
prostorih ob južni fasadi objekta najmanj 30 dB, ob vzhodni
fasadi pa najmanj 35 dB. Od obstoječih objektov, ki na
območje mejijo je protihrupna zaščita potrebna le pri objek-
tu Rovšnikova 8, in sicer tako, da bo znašala skupna zvočna
izolacija zunanjih sten in poslovnih prostorov, ki so locirani
ob severni in vzhodni fasadi objekta, najmanj 30 dB.

Varstvo vodnih virov
Območje se nahaja v III. varstvenem pasu vodnih virov.

Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora investitor pri-
dobiti mnenje Inštituta za varovanje zdravja Republike Slove-
nije glede upoštevanja pogojev iz ocene vpliva posega na
vodni vir.

Kletna etaža stanovanjskih objektov ter pritlična etaža
trgovskega centra morajo biti izvedene vodotesno v smislu
lovilne sklede.

Morebitna nova trafo postaja mora biti opremljena z
lovilno skledo, ki pri razlitju transformatorskega olja omogo-
či zajem. Isto velja za prostor za dieselski agregat ter rezer-
voar za gorivo.

Vse odpadne vode iz objektov morajo biti pred izpu-
stom v javno kanalizacijo očiščene do dopustne stopnje
onesnaženosti.

Varstvo zraka
Sočasno z izgradnjo objekta v morfološki enoti 1C/1 je

treba objekte, ki mejijo nanjo (Pot na Gradišče 20 in Rovšni-
kova ulica 8) za ogrevanje priključiti na plinovodno omrežje.

Osončenje
Pri vseh novih gradnjah morajo biti zagotovljeni mini-

malni pogoji naravne osvetlitve in osončenja bivalnih prosto-
rov.

Pri oceni osončenja se upošteva sanitarno higiensko
priporočilo, po katerem je priporočljivo v bivalnih (stanovanj-
skih) prostorih zagotoviti minimalno osončenje, in sicer:

– v zimskem solsticiju 1 uro,
– v poletnem ekvinokciju 3 ure,
– v poletnem solsticiju 5 ur.
Pri oceni osončenja se upošteva medsebojni vpliv pred-

videnih objektov, obstoječi objekti in konfiguracija terena.
Ob izdelavi lokacijske dokumentacije in PGD, je treba

dokazati da so navedeni pogoji izpolnjeni.
e) Odstranjevanje odpadkov
Zbiranje komunalnih odpadkov naj bo urejeno skladno

z zahtevami pravilnika o minimalnih pogojih za ureditev in
določitev zbiranja in odjemnega mesta ter o načinu za dolo-
čanje velikosti in števila posod za zbiranje komunalnih od-
padkov.

Potrebna je separacija odpadkov na mestu nastanka in
nadaljnje ločeno zbiranje in skladiščenje odpadkov za več
kot enkratni odvoz ni dovoljeno.”

11. člen
43. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“V območju urejanja ŠI 6/1 – Turboinštitut veljajo na-

slednja dodatna merila in pogoji glede varovanja okolja:
– morfološka enota 5C/1:
Maksimalna raven hrupa v območju ne sme presegati

tretje stopnje hrupne obremenjenosti.
Zeleno površino z drevoredom na vzhodni meji obmo-

čja je potrebno v celoti ohraniti. Gradbeni posegi so dopu-
stni na razdalji ca. 20 m od drevoreda.”

12. člen
45. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“V območju urejanja ŠR 6/1 (del) – RC Šentvid veljajo

naslednja posebna in dodatna merila in pogoji:
a) Vrste posegov v prostor
– morfološka enota 9/1
Dovoljeni so naslednji posegi:
– izgradnja parkirišča,
– vzdrževalna dela na obstoječem objektu,
– sprememba namembnosti in dejavnosti v obstoje-

čem objektu,
– postavitev ograje okrog funkcionalnega zemljišča ob-

stoječega objekta,
– odstranitev objekta.
b) Varovanje okolja
– morfološke enote 9/1-3.
Maksimalna raven hrupa v območju ne sme presegati

četrte stopnje hrupne obremenjenosti.
Zeleno površino z drevoredom na vzhodni meji obmo-

čja je potrebno v celoti ohraniti. Gradbeni posegi so dopu-
stni na razdalji ca. 20 m od drevoreda.”

13. člen
Za 45. členom se doda nov 45.a člen, ki se glasi:
V območju urejanja ŠR 6/2 RC Gunclje veljajo nasled-

nja posebna in dodatna merila in pogoji:
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a) Komunalno urejanje
Vodovod
Potrebno je predvideti zadostne količine vode za pri-

pravo umetnega snega.
b) Varovanje naravne in kulturne dediščine:
Območje sega v krajinski park Polhograjski dolomiti,

zato je vse posege na širšem območju skakalnice potrebno
uskladiti z Ljubljanskim regionalnim zavodom za varstvo na-
ravne in kulturne dediščine.

14. člen
50. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– naslednja določila odloka o potrditvi urbanistične do-

kumentacije (Glasnik, št. 29/66): ŠS 110 – zazidalni načrt
Vižmarje 2 – Nad klancem in ŠS 109, ŠP 8, ŠI 5 – zazidalni
načrt Gunclje,

– odlok o sprejetju načrta za del kanalizacije k zazidal-
nemu načrtu za območje zazidalnega otoka ŠS 110 Vižmar-
je 2 – Nad klancem (Uradni list SRS, št. 16/77),

– odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega na-
črta za del območja zazidalnega otoka ŠS 112 – Vižmarje-
Brod za gradnjo VVU, doma družbenih organizacij, spremlja-
jočih objektov in naprav (Uradni list SRS, št. 42/72),

– odlok o sprejetju zazidalnega načrta za zazidalne
otoke ŠS 111/1, ŠS 111/2, ŠO 8 in ŠR 17/2 Vižmarje
pod klancem (Uradni list SRS, št. 38/82) v delu območja, ki
ga je dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje
1986-2000 namenil kmetijski dejavnosti (del območja ŠKo*
6/1 in ŠK 6/2),

– odlok o sprejetju programskega in tehničnega dela
zazidalnega načrta za zazidalne otoke ŠS 113/2 Dvor in ŠS
115/2, 115/3 Stanežiče (Uradni list SRS, št. 30/81) v delu
območja, ki ga je dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane

BREZOVICA

4132. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Brezovica

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), prve alinee 2. člena in
II. poglavja odloka o občinskih cestah in 16. člena statuta
Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski
svet občine Brezovica na izredni seji 29. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini

Brezovica

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa kate-
rega prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s

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

za obdobje 1986–2000 namenil kmetijski oziroma gozdni
dejavnosti (del območja ŠG 6/1).

– odlok o sprejetju zazidalnega načrta za gramoznico
Stanežiče G4 (Uradni list SRS, št. 1/75),

– odlok o spremembi odloka o sprejetju zazidalnega
načrta za gramoznico Stanežiče G4 (Uradni list SRS, št.
13/76),

– odlok o sprejetju programskega in tehničnega dela
ZN za zazidalne otoke ŠS113/2 Dvor in ŠS115/2, 3, Sta-
nežiče (Uradni list SRS, št. 30/81) v delu, ki se nanaša na
območje urejanja ŠS 6/3 Dvor,

– odlok o sprejetju zazidalnega načrta za zazidalne
otoke ŠS 110/1, ŠS 110/2, ŠS 110/3 in ŠR 18 Vižmarje
nad Klancem (Uradni list SRS, št. 19/83), razen za severov-
zhodni del območja, ki ga omejujeta Pipanova in Breznikova
ulica, ki še naprej ostane v veljavi;

– odlok o sprejetju zazidalnega načrta za zazidalne
otoke ŠS 111/1, ŠS 111/2, ŠO 8 in ŠR 17/2 Vižmarje
pod Klancem (Uradni list SRS, št. 38/82);

– odlok o sprejetju programskega in tehničnega dela
zazidalnega načrta za zazidalne otoke ŠS109/1, 2 in
ŠR16/1, 2 – Gunclje (Uradni list SRS, št. 16/82),

– odlok o sprejetju zazidalnega načrta za zazidalni otok
ŠP8 – IMP – SKIP in del ŠR15 – Gunclje (Uradni list SRS,
št. 32/83).”

15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 3521-1/99-6
Ljubljana, dne 19. junija 2000.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
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3. člen
Lokalne ceste (LC) so ceste med naselji v Občini Brez-

ovica in ceste med naselji v Občini Brezovica ter naselji v
sosednjih občinah:

Cesta Odsek Zač. ods. Opis Kon. ods. Stac. zač. Stac. kon. Dolžina IVRC

022010 022011 C 409 BREZOVICA–PODPEČ–Podp.c. C 642 0 6924 6924 LC
022020 022021 C 022010 CESTA NA POSTAJO ZP BREZO 0 875 875 LC
022040 022041 C 022010 NOTRANJE GORICE–LOG C 460060 0 3383 3383 LC
022050 022051 C 022010 PODKAMEN–ŽABNICA–PODPLE. C 022040 0 2596 2596 LC
022060 022061 C 022070 KAMNIK–PREVALJE–GORIČICA C 642 0 1970 1970 LC
022070 022071 C 642 KAMNIK(Rudlu)–PRESERJE C 643 0 2322 2322 LC
133060 133061 C 728 Malinovec–Krim–turis. Z KRIM 0 100 100 LC
212310 212313 O 212312 LJ–ČRNA VAS–LIPE–PODPEČ C 022010 0 1075 1075 LC
216050 216052 O 216051 VN.GORICE–Ljubljana C 022010 0 3010 3010 LC
468080 468081 O 468083 ŽABNICA–VNANJE GORICE C 022010 255 682 427 LC
468080 468082 O 468083 LUKOVICA–ŽABNICA–VN.GORICE C 022050 223 1108 885 LC

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

Cesta Odsek Zač. ods. Opis Kon. ods. Stac. zač. Stac. kon. Dolžina IVRC

522010 522011 C 409 KAPALNIŠKA POT Z HS 13 0 187 187 JP
522020 522021 C 409 REMŠKARJEVA ULICA Z HS 40 0 430 430 JP
522030 522031 C 522020 NA BREZNO Z HS 55 0 370 370 JP
522030 522032 C 522030 ODCEP S CESTE NA BREZNO Z HS 29 0 105 105 JP
522040 522041 C 409 V RADNO Z HS 80 0 746 746 JP
522040 522042 C 522040 ODCEP I S 522040 Z HS 42 0 59 59 JP
522040 522043 C 522040 ODCEP II S 522040 C 522020 0 93 93 JP
522040 522044 C 522040 ODCEP III S 522040 C 522020 0 108 108 JP
522050 522051 C 522040 BORŠTNARJEVA POT ZBSK RAD 0 219 219 JP
522060 522061 C 409 BREŽNA POT Z HS 22 0 273 273 JP
522060 522062 C 522060 ODCEP Z BREŽNE POTI ZTRZ440c 0 185 185 JP
522070 522071 C 409 GORNJA POT Z HS 38 0 474 474 JP
522080 522081 C 522090 STAROVAŠKA ULICA Z HS 23 0 274 274 JP
522090 522091 C 409 BREZOVIŠKA ULICA Z HS 44 0 439 439 JP
522100 522101 C 409 DROBTINŠKA POT C 522090 0 615 615 JP
522110 522111 C 522210 CESTA V LOG Z LOG 0 711 711 JP
522120 522121 C 022020 ULICA IVANA SELANA C 522110 0 395 395 JP
522130 522131 C 022020 ULICA JOŽE KOPITARJA Z HS 59 0 222 222 JP
522130 522132 C 522130 ODCEP I s 522130 Z HS 47 0 92 92 JP
522130 522133 C 522130 ODCEP II s 522130 Z HS 33 0 93 93 JP
522130 522134 C 522130 ODCEP III s 522130 Z HS 17 0 101 101 JP
522140 522141 C 022020 PODSVETIJA I Z HS 46 0 321 321 JP
522140 522142 C 022020 PODSVETIJA II Z HS 1 0 195 195 JP
522150 522151 C 022020 JEVČEVA POT C 522160 0 134 134 JP
522160 522161 C 022020 SODNIKARJEVA ULICA Z HS 9 0 134 134 JP
522160 522162 C 022020 ODCEP S CESTE NA POSTAJO Z HS 5 0 63 63 JP
522170 522171 C 409 POT TERENCEV Z HS 16 0 149 149 JP
522180 522181 C 022010 DEBEVČEVA POT Z HS 23 0 444 444 JP
522180 522182 C 522180 ODCEP Z DEBEVČEVE POTI Z HS 16 0 117 117 JP
522200 522201 C 409 MALOVAŠKA ULICA Z HS 39 0 382 382 JP
522200 522202 C 522200 ODCEP Z MALOVAŠKE Z HS 32 0 119 119 JP
522210 522211 C 022020 ZALOŽNIKOVA ULICA Z HS 50 0 317 317 JP
522210 522212 C 522210 ZALOŽNIKOVA ULICA–odcep Z HS 24 0 110 110 JP
522220 522221 C 409 PRIKLJUČEK I NA TRŽAŠKO Z HS 465 0 58 58 JP
522230 522231 C 409 PRIKLJUČEK II NA TRŽAŠKO Z HS 579 0 43 43 JP
522240 522241 C 409 PRIKLJUČEK III NA TRŽAŠKO Z HS 482 0 60 60 JP
522250 522251 C 022010 PRIKLJUČEK I NA PODPEŠKO Z HS 27 0 116 116 JP
522260 522261 C 022010 PRIKLJUČEK II NA PODPEŠKO ZTAPETN 0 122 122 JP
522270 522271 C 022010 KOMARIJSKA POT ZTENISK 0 171 171 JP
522280 522281 C 022010 ZA GRABNOM C 522300 0 755 755 JP
522280 522282 C 522280 ODCEP I S 522280 Z HS 11 0 117 117 JP
522280 522283 C 522280 ODCEP II S 522280 Z HS 7 0 79 79 JP
522290 522291 C 022010 ŠOLSKA ULICA Z SOLA 0 185 185 JP
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Cesta Odsek Zač. ods. Opis Kon. ods. Stac. zač. Stac. kon. Dolžina IVRC

522290 522292 C 022010 NASPROTI ŠOLSKE ULICE ZPODP49b 0 112 112 JP
522300 522301 C 022010 NA LAZIH C 022010 0 755 755 JP
522300 522302 C 522300 NA LAZIH–odcep I Z HS 34 0 1043 1043 JP
522310 522311 C 022040 NOTR. GOR–ZAMEDVED–BLUŠE C 022040 0 2601 2601 JP
522320 522321 C 022010 MAVSARJEVA ULICA C 022010 0 1346 1346 JP
522330 522331 C 022050 PODKAMEN–PLEŠIVICA–PODPEČ C 022040 0 2058 2058 JP
522330 522332 C 522330 PODKAMEN–PLEŠIV.–odcep 1 Z NOVAK 0 201 201 JP
522330 522333 C 522330 PODKAMEN–PLEŠIV.–odcep 2 C 522330 0 117 117 JP
522340 522341 C 022010 GMAJNA Z HS 100 0 753 753 JP
522350 522351 C 022050 CESTA V ŽABNICO–naselje C 468080 0 798 798 JP
522360 522361 C 522320 V VOJE C 522340 0 300 300 JP
522370 522371 C 522320 VRSTNA ULICA C 522340 0 258 258 JP
522380 522381 C 022010 ZADRUŽNI DOM–dvojni pri C 022010 0 100 100 JP
522390 522391 C 022010 OŠ NOTRANJE GORICE–priključek C 022040 0 154 154 JP
522400 522401 C 022040 DO LOVSKE KOČE Z LOVSKA 0 257 257 JP
522410 522411 C 022040 KUŠLJANOV GRAD Z HS 27 0 718 718 JP
522410 522412 C 522410 ODCEP NA 522410 C 522410 0 138 138 JP
522420 522421 C 022040 POT K MEDVEŠČKU Z HS 1 0 299 299 JP
522430 522431 C 022040 V ROJCO Z HS 44 0 530 530 JP
522440 522441 C 022040 POT K ŽUPNIŠČU – Jalnova pot Z HS 26 0 116 116 JP
522450 522451 C 022040 V KOSOV LAZ ZPOCITNI 0 347 347 JP
522460 522461 C 022040 NA PESKE Z HS 22 0 928 928 JP
522470 522471 C 022010 PODKLIN Z HS 19 0 266 266 JP
522480 522481 C 022010 NA VASI – GASA C 022010 0 168 168 JP
522490 522491 C 522320 OB ŽELEZNICI, pri Kršmanc Z HS 98 0 178 178 JP
522500 522501 C 522340 PROTI TRANSFORMATORJU ZTRANSFO 0 100 100 JP
522510 522511 C 522340 PROTI VOLK Z HS 45 0 70 70 JP
522520 522521 C 022010 ZA MOSTIČKOM Z ZAD HS 0 176 176 JP
522530 522531 C 022010 OB DROBTINKI Z HS 13 0 116 116 JP
522540 522541 C 022010 POT K DULARJU Z HS 240 0 159 159 JP
522540 522542 C 522540 POT K DULARJU–odcep I Z N.H. 0 106 106 JP
522550 522551 C 022010 V KOLNIK Z HS 21 0 238 238 JP
522560 522561 C 022010 V HRASTOVEC Z HS 13 0 203 203 JP
522570 522571 C 022010 PODOVNICE Z HS 21 0 343 343 JP
522580 522581 C 522330 NAD LILI Z HS 42 0 113 113 JP
522590 522591 C 522330 MIMO AVTOMEHANIKA Z HS 36 0 249 249 JP
522600 522601 C 216050 PROTI MASLETU–priključek Z HS 147 0 114 114 JP
522610 522611 C 022010 OB CURNOVCU–ob žel. prog Z HS 22 0 151 151 JP
522610 522612 C 522610 OB CURNOVCU–odcep I Z N.H. 0 149 149 JP
522610 522613 C 522610 OB CURNOVCU–odcep II Z N.H. 0 84 84 JP
522620 522621 C 522830 NA GULČ Z HS 23 0 386 386 JP
522620 522622 C 522620 ODCEP PROTI BURGERJU Z HS 21 0 119 119 JP
522630 522631 C 523760 POD GORICAMI–priključek Z HS 59 0 94 94 JP
522640 522641 C 522830 NA BRCE Z HS 27 0 291 291 JP
522650 522651 C 022010 POŽARNICE Z HS 104 0 917 917 JP
522650 522652 C 522650 POŽARNICE–odcep I Z HS 134 0 146 146 JP
522650 522653 C 522650 POŽARNICE–odcep II Z HS 87 0 99 99 JP
522650 522654 C 522650 POŽARNICE–odcep III Z N.H. 0 61 61 JP
522650 522655 C 522650 POŽARNICE–odcep IV Z N.H. 0 147 147 JP
522660 522661 C 022010 ZA TRGOVINO Z HS 7 0 99 99 JP
522670 522671 C 022010 JAKOMINOVA ULICA Z HS 16 0 155 155 JP
522680 522681 C 022010 SKUBIČEVA ULICA Z HS 13 0 190 190 JP
522690 522691 C 022010 ULICA BRATOV POTOČNIKOV Z HS 19 0 195 195 JP
522700 522701 C 022010 POT H GOZDU Z HS 15 0 217 217 JP
522710 522711 C 022010 PODOLGA NJIVA Z HS 11 0 152 152 JP
522720 522721 C 022010 BUKOVČEVA ULICA Z HS 18 0 191 191 JP
522730 522731 C 022010 POT K ČUVAJNICI Z HS 41 0 265 265 JP
522730 522732 C 522730 POT K ČUVAJNICI–odcep I Z N.H. 0 62 62 JP
522730 522733 C 522730 POT K ČUVAJNICI–odcep I Z N.H. 0 65 65 JP
522730 522734 C 022010 POT K ČUVAJNICI–odcep I Z HS 186 0 87 87 JP
522740 522741 C 022010 POD SUPOTOM C 522620 0 381 381 JP
522750 522751 C 022010 KRATKA ULICA Z HS 7 0 79 79 JP
522760 522761 C 022010 OB KRATKI ULICI–priključek Z HS 202 0 68 68 JP
522770 522771 C 468080 OB PROGI K ČUVAJNICI–priključek ZCUVAJNI 0 772 772 JP
522780 522781 C 216050 V DRPALEŽ–priključek Z HS 200 0 890 890 JP
522790 522791 C 022010 ZDRAVSTVENI DOM–PODPEČ Z ZDRDOM 0 230 230 JP



Stran 10606 / Št. 98 / 24. 10. 2000 Uradni list Republike Slovenije

Cesta Odsek Zač. ods. Opis Kon. ods. Stac. zač. Stac. kon. Dolžina IVRC

522790 522792 C 212310 DO URŠIČA Z NOVA H 0 112 112 JP
522800 522801 C 642 OD GASILSKEGA DOMA DO Jezera Z JEZERO 0 298 298 JP
522810 522811 C 642 PODKAMNIK C 523360 0 814 814 JP
522820 522821 C 522980 NA JASEN Z HS 136 0 128 128 JP
522830 522831 C 523750 POVEZOVALNA CESTA VNANJ C 522650 0 124 124 JP
522840 522841 C 643 NA DOLENJO BREZOVICO Z HS 6 0 1011 1011 JP
522840 522842 O 522841 DOLENJA BREZOVICA–odcep Z HS 16 0 195 195 JP
522850 522851 C 643 ČEZ GORENJO BREZOVICO Z HS 9 0 732 732 JP
522870 522871 C 642 KAMNIK (mimo Mare) C 022070 0 750 750 JP
522870 522872 C 022070 ODCEP NA 522870 C 522870 0 24 24 JP
522880 522881 C 022070 KAMNIK–PLAHANOV LAZ C 643 0 3481 3481 JP
522890 522891 C 642 OD NANE DO PREVALJA C 022060 0 634 634 JP
522890 522892 C 022060 PREVALJE–odcep na 52289 C 522890 0 45 45 JP
522900 522901 C 523760 POD GORICAMI–priključek Z HS 67 0 88 88 JP
522910 522911 C 642 PROTI VRTCU Z vrtec 0 225 225 JP
522920 522921 C 642 0D PETROLA DO ŽITNIKA Z HS 25 0 112 112 JP
522920 522922 C 642 OD PETROLA DO CIMPERMANA Z HS103a 0 59 59 JP
522930 522931 C 642 ČEZ HRIB DO LIPOVCA C 522800 0 291 291 JP
522930 522932 C 522800 OD LIPOVCA DO MAZIJA C 523040 0 75 75 JP
522940 522941 C 522800 OD BRUNARICE DO KAMNOSEKA Z HS 97 0 129 129 JP
522950 522951 C 522940 OD JURČKA DO KOŠČAKA Z HS 152 0 93 93 JP
522950 522952 C 522950 DO ROGELJ STANETA Z NOVA H 0 168 168 JP
522960 522961 C 642 DO URANKARJA Z HS 107 0 30 30 JP
522970 522971 C 522990 OD ROGLJA DO MEŽNARJA C 642 0 222 222 JP
522980 522981 C 522990 OD MERKUNA DO PEČARJA–g C 642 0 627 627 JP
522980 522982 C 642 DO KLINCA Z HS 170 0 75 75 JP
522990 522991 C 523040 NA JASEN–mimo Merkuna C 523010 0 191 191 JP
523010 523011 C 523040 OD MERKUNA PROTI PLANINI Z ZADNJA 0 203 203 JP
523020 523021 C 522980 NA KAMNITKO Z HS 130 0 123 123 JP
523030 523031 C 642 MIMO KRALJIČA C 522990 0 124 124 JP
523040 523041 C 522800 DO ŠPELINA Z HS69a 0 1055 1055 JP
523050 523051 Z PLANIN OD PLANINCE DO GOZDNE K. Z HS 3 0 2119 2119 JP
523060 523061 C 022010 PROTI SINDIKALNEMU DOMU ZSINDIKA 0 208 208 JP
523070 523071 C 642 MIMO PRISTAVEC BOJANA C 523100 0 204 204 JP
523080 523081 C 642 OD GREBENCA MIMO JENCA C 523100 0 481 481 JP
523090 523091 C 523100 DO ŠUŠTARŠIČ SIMONA C 523080 0 386 386 JP
523100 523101 C 643 OD CESTE V PRESERJE DO Z HS93a 0 211 211 JP
523110 523111 C 643 OD LUŽNIKA DO KRIŽIŠČA C 523120 0 164 164 JP
523120 523121 C 523110 OD KRIŽIŠČA ZA SV. ANO Z HS 46 0 153 153 JP
523130 523131 C 523120 PROTI MAČKU Z HS 45 0 241 241 JP
523140 523141 C 643 PROTI MAZIJU Z HS 44 0 194 194 JP
523150 523151 C 643 OD GD PROTI REZERVOARJU ZREZERVO 0 370 370 JP
523160 523161 C 643 STARA CESTA MIMO JELOVCA C 643 0 140 140 JP
523170 523171 C 523160 OD JELOVCA PROTI MAZIJU Z HS37b 0 114 114 JP
523180 523181 C 643 K TRNOVCU Z HS 13 0 274 274 JP
523190 523191 C 022070 ČEZ GRIČ C 022070 0 64 64 JP
523200 523201 C 022070 DO MILJKOVIČA Z HS21a 0 58 58 JP
523210 523211 C 022070 OD ŽNIDARJA DO VEŽICE Z VEZICA 0 160 160 JP
523220 523221 C 523210 OD CERKVE SV. VIDA K PODBOJU Z HS 85 0 324 324 JP
523230 523231 C 022070 K MEŽNARJU–ČEPONU Z HS 55 0 137 137 JP
523240 523241 C 522840 K PONIKVARJU Z HS 11 0 196 196 JP
523250 523251 C 522840 MIMO ROGLJA C 643 0 126 126 JP
523260 523261 C 522850 MIMO KRIVCA (Bolha) Z HS 4 0 106 106 JP
523270 523271 C 642 PROTI KAMNOLOMU–priključek ZKAMNOLO 0 412 412 JP
523280 523281 C 022070 PROTI ŠVIGELJ AVGUSTU Z HS 248 0 301 301 JP
523290 523291 C 522870 MIMO MARE DO ROGELJ ŠTEFANA Z HS 105 0 116 116 JP
523300 523301 C 523290 DO FARME REPAR Z FARMA 0 170 170 JP
523310 523311 C 022070 MALE LAZE Z HS 137 0 163 163 JP
523320 523321 C 022070 MIMO RUTARJA (Petrič) Z HS 45 0 111 111 JP
523330 523331 C 022070 OD HLADNIKA DO ŠORNA C 523340 0 152 152 JP
523340 523341 C 523370 OD ŠORNA DO GREGORKE C 523360 0 95 95 JP
523350 523351 C 022070 OD GD DO GREGORKE C 523330 0 107 107 JP
523360 523361 C 522810 ČEZ GRAPE (Kamnik–Podkamnik) Z HS 45 0 431 431 JP
523370 523371 C 523340 OD ŠORNA DO SPOMENIKA C 022070 0 205 205 JP
523380 523381 C 022060 NA ŽALOSTNO GORO Župnišče 0 1075 1075 JP
523380 523382 C 523380 DO LETNARJA Z HS 206 0 231 231 JP



Uradni list Republike Slovenije Št. 98 / 24. 10. 2000 / Stran 10607

Cesta Odsek Zač. ods. Opis Kon. ods. Stac. zač. Stac. kon. Dolžina IVRC

523390 523391 C 522880 KAKAR MIMO SUHADOLNIKA Z z.hisa 0 328 328 JP
523400 523401 C 522880 PROTI BAČAR BOJANU Z z.hisa 0 125 125 JP
523410 523411 C 642 ŠIVČEV GRIČ MIMO ZALARJ Z HS 22 0 405 405 JP
523420 523421 C 642 ŠIVČEV GRIČ MIMO NANE–priključek Z HS 22 0 967 967 JP
523420 523422 C 642 PROTI GRDIČ Z GRDIC 0 51 51 JP
523430 523431 C 642 NA GRIČ (Goričica)–priključek Z HS 15 0 168 168 JP
523440 523441 C 642 NA GORENJE–priključek Z HS 10 0 474 474 JP
523440 523442 C 523440 NA GORENJE–odcep I Z HS 9b 0 57 57 JP
523440 523443 C 523440 STARA PROGA PROTI GERDINA Z HS 27 0 719 719 JP
523450 523451 C 523440 STARA PROGA PROTI PREVALJU C 022060 0 542 542 JP
523450 523452 C 642 DO PEČEK Z HS 19 0 80 80 JP
523460 523461 C 022060 STARA PROGA PROTI ILERŠIČU ZILERŠIČ 0 487 487 JP
523460 523462 C 642 PROTI JERINA Z JERINA 0 88 88 JP
523470 523471 C 523440 PROTI MATLONU Z HS 2 0 267 267 JP
523470 523472 C 642 DO ROZMANA Z HS 1 0 108 108 JP
523480 523481 C 523600 CESTA V NAKLIČEV KONEC Z HS 102 0 893 893 JP
523480 523482 C 523480 CESTA V BORŠT Z JERŠIN 0 175 175 JP
523480 523483 O 523482 PROTI BORŠTNIKU Z HS 83a 0 295 295 JP
523480 523484 O 523482 MIMO ZDRAVILIŠČA C 523480 0 256 256 JP
523490 523491 C 643 CESTA V HRIB Z HS 78 0 228 228 JP
523500 523501 C 643 CESTA OB JEZERU C 523600 0 719 719 JP
523500 523502 C 523500 CESTA OB JEZERU–odcep I ZOMARICA 0 225 225 JP
523500 523503 C 523500 CESTA OB JEZERU–odcep I Z VELIKA 0 218 218 JP
523500 523504 O 523503 CESTA OB JEZERU–odcep I C 523600 0 208 208 JP
523510 523511 C 643 CESTA V PODGORO Z HS 32 0 642 642 JP
523520 523521 C 523480 CESTA NA VALERIJO C 523600 0 479 479 JP
523530 523531 C 643 CESTA STELNIK– ŽOTOV GRIČ C 523610 0 745 745 JP
523540 523541 C 523600 CESTA ZA HRIBI ZPOCITNI 0 1335 1335 JP
523550 523551 C 523490 LOGARJEVA POT C 523480 0 285 285 JP
523560 523561 C 643 POT NA GRIČ–Žabji grič Z HS 44 0 98 98 JP
523570 523571 C 643 POT H KRŽIČU Z HS 35 0 143 143 JP
523580 523581 C 643 POT MIMO CAKOVA Z VIKEND 0 869 869 JP
523580 523582 C 523580 POT K PAJSTEBERJU–odcep. I Z HS 30 0 166 166 JP
523580 523583 C 523580 POT MIMO CAKOVA–odcep. II Z HS 223 0 97 97 JP
523580 523584 C 523580 POT MIMO CAKOVA–odcep. III C 523570 0 104 104 JP
523580 523585 C 523580 POT MIMO CAKOVA–odcep. IV C 523510 0 174 174 JP
523590 523591 C 643 POT DO NOVIH HIŠ Z NOVE H 0 74 74 JP
523600 523601 C 643 KROŽNA CESTA C 643 0 2483 2483 JP
523600 523602 C 643 PRIKLJUČEK IZ 643 NASPR C 523530 0 313 313 JP
523600 523603 C 523600 MIMO ČISTILNE Z HS 449 0 247 247 JP
523600 523604 O 523602 V STELNIK Z HS 251a 0 323 323 JP
523600 523605 C 523600 ODCEP DO H.Š. 389 Z HS 389 0 273 273 JP
523600 523606 O 523605 ODCEP DO H.Š. 378 Z HS 378 0 201 201 JP
523610 523611 C 643 CESTA V NOVAKE Z HS 131 0 1479 1479 JP
523610 523612 C 523610 CESTA V NOVAKE–odcep I Z HS 4 0 149 149 JP
523610 523613 C 523610 CESTA V NOVAKE–odcep II C 523530 0 108 108 JP
523610 523614 C 523610 CESTA V NOVAKE–odcep II C 643 0 118 118 JP
523610 523615 C 523610 MIMO TRANSFORMATORJA– o Z HS 139 0 121 121 JP
523620 523621 C 523760 POD GORICAMI–priklj. 1 Z HS 77 0 50 50 JP
523630 523631 C 523760 POD GORICAMI–priklj. 4 Z HS 37 0 100 100 JP
523640 523641 C 523760 POD GORICAMI–priklj. 5 Z HS 19 0 85 85 JP
523650 523651 C 523750 VNANJE GORICE–priklj. 2 Z HS 43 0 46 46 JP
523660 523661 C 523750 VNANJE GORICE–priklj. 3 Z HS 49 0 58 58 JP
523670 523671 C 523750 VNANJE GORICE–priklj. Z HS 59 0 83 83 JP
523680 523681 C 216050 DO KRAJEVNE SKUPNOSTI–priključek Z KS, HS5 0 53 53 JP
523690 523691 C 216050 DO VVZ VNANJE GORICE–priključek Z VVZ,15 0 106 106 JP
523700 523701 C 216050 DO GASILSKEGA DOMA–priključek Z GD,HS4 0 50 50 JP
523710 523711 C 216050 NOVA POT–priključek I Z HS 31 0 60 60 JP
523720 523721 C 216050 NOVA POT–priključek II Z HS 67 0 48 48 JP
523730 523731 C 216050 NOVA POT–priključek III Z HS 76 0 76 76 JP
523740 523741 C 216050 NOVA POT–priključek IV Z ZADNJA 0 90 90 JP
523750 523751 C 216050 CESTA VNANJE GORICE C 523760 0 588 588 JP
523760 523761 C 523750 POD GORICAMI C 216050 0 940 940 JP
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5. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlo-

kom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije RS za ceste št.
347-05-144/98-03/Brank, z dne 18. 9. 2000.

6. člen
S sprejetjem tega odloka, preneha veljati odlok o kate-

gorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Brezo-
vica, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 2/99.

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 015-4/2000
Brezovica, dne 26. septembra 2000.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

GRAD

4133. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih
posegov v prostor na območju Občine Grad

Na podlagi 51., 62., 79. in 81. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), na podlagi navodil o
merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma posege v
prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovolje-
nje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list
SRS, št. 27/85) in na podlagi 16. člena statuta Občine
Grad (Uradni list RS, št. 56/99 in 12/00) je Občinski svet
občine Grad na 14. redni seji dne 30. 6. 2000 sprejel

O D L O K
o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov

v prostor na območju Občine Grad

I. SPLOŠNO

1. člen
S tem odlokom se določa vrsta, namen, največja veli-

kost in način gradnje pomožnih objektov za potrebe obča-
nov in njihovih družin ter posegi v prostor in dela, za katere
ni potrebno lokacijsko dovoljenje ter zadostuje odločba o
dovolitvi priglašenih del.

II. POMOŽNI OBJEKTI IN DRUGI POSEGI V PROSTOR

2. člen
Za pomožne objekte in posege v prostor ter dela iz 1.

člena tega odloka štejejo:
1. vzdrževalna dela in adaptacije obstoječih objektov,

naprav, napeljav in opreme ter njihovih delov, s katerimi se
bistveno ne spreminjajo zunanjost, velikost, zmogljivost in
njihov namen ter gradnja terciarnih komunalnih in infrastruk-
turnih objektov in naprav za potrebe posameznega že obsto-

ječega stanovanjskega ali gospodarskega objekta občanov,
vse v skladu s pogoji upravljalcev posameznih infrastruktur-
nih objektov in naprav ter v skladu z omejitvami po tem
odloku;

2. odstranitev objektov ali naprav do bruto gradbene
površine 30 m2, če s tem niso ogroženi sosednji objekti;

3. lesene in zidane pritlične drvarnice, lesene vrtne
ute, v brežino ali v teren vkopane kleti (lahko zidane, vendar
zasute v celoti vsaj s treh strani), garaže za osebna vozila, če
ne presegajo bruto gradbene površine 25 m2 in so postav-
ljene v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov;

4. leseni ali zidani pritlični objekti za rejo malih živali,
svinjaki, hlevi za drobnico, zbiralnice za mleko, pesjaki, če
ne presegajo bruto gradbene površine 15 m2 in so postav-
ljeni v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov;

5. tople grede in zaprti rastlinjaki do bruto gradbene
površine 40 m2 in lesene lope za vrtno orodje (brez pasovnih
temeljev), če ne presegajo bruto gradbene površine 10 m2;

6. zunanji bazeni za individualno uporabo v sklopu
funkcionalnih površin že obstoječih objektov z vkopom v
teren do 1,50 m in do bruto gradbene površine 30 m2,
ribnik oziroma bazen za vodne biotope v sklopu funkcional-
nih površin že obstoječih objektov do bruto gradbene povr-
šine 20 m2, če voda ni odvzeta iz vodotoka in zbiralniki za
pitno vodo, kapnico;

7. stolpni ali koritasti silosi za shranjevanje krme, pše-
nice, do skupne prostornine 100 m3 v sklopu obstoječega
kmečkega gospodarstva in vgraditev sušilne naprave v že
obstoječih gospodarskih poslopjih;

8. leseni skednji, kašče, lope za shrambo sena, krme,
stelje, poljščin, orodja in začasna zavetišča za živino (vse
brez bivalnih prostorov in brez pasovnih temeljev) do bruto
gradbene površine 40 m2, če so namenjeni kmetijstvu – tudi
izven ureditvenih območij naselij za potrebe kmetijstva;

9. gnojne jame in gnojišča za potrebe kmetijskih go-
spodarstev v neprepustni izvedbi do velikosti 50 m3 na
funkcionalnem zemljišču že obstoječih gospodarskih objek-
tov – hlevov, če niso locirane v neposredni bližini stanovanj-
skih objektov;

10. čebelnjaki na točkovnih temeljih (lesen, nepodkle-
ten), z manj kot 20 panji, če v skupni tlorisni površini ne
presega 20 m2 in 3,20 m višine prednje kapne lege nad
nivojem tal objekta in ob predhodnem mnenju čebelarske
družine pripadajočega pašnega katastra – tudi izven uredi-
tvenih območij naselij za potrebe kmetijstva;

11. postavitev medposestnih, vrtnih, dvoriščnih ograj
do višine 1,20 m pod pogojem, da niso grajene iz odpadnih
materialov; v posebnih primerih se dovoli tudi postavitev
višjih ograj (zaščita pred divjadjo, obore, zaščita pred neza-
želenimi vplivi v okolje itd.); odmiki ograj od javnih cest
morajo biti v skladu s predpisi o javnih cestah;

12. oporni zidovi terena do višine 1,50 m, izjemoma
tudi do 2 m, če je podan ustrezni statični izračun, z obvez-
nim odmikom od javnih prometnic v skladu s pogoji, ki jih
določajo predpisi o javnih cestah;

13. pergole, nadstreški nad obstoječimi terasami ter
dostop oziroma dovozom v objekte in nadstreški za potrebe
parkiranja in garažiranja osebnih avtomobilov, traktorjev s
priključki, koles, motorjev, avtomobilskih prikolic, vetrolovi
in zunanje stopnice pri individualnih stanovanjskih hišah in
gospodarskih poslopjih, če ne presegajo bruto gradbene
površine 40 m2 in so postavljeni v sklopu funkcionalnih
površin že obstoječih objektov; če je objekt namenjen parki-
ranju, je potrebno ustrezno izvesti tlake;

14. namestitev sončnih kolektorjev, sončnih celic, sa-
telitskih anten, markiz, senčnikov, strešnih oken, gradnja
dimnikov do višine 15 m, vse pri obstoječih objektih;
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15. postavitev zimskih vrtov ob že obstoječih objektih,
če ne presegajo bruto gradbene površine 40 m2;

16. zasteklitev balkonov, teras pri obstoječih objektih,
za večstanovanjske objekte in bloke je zahtevano enotno
oblikovanje za celotno zgradbo;

17. tlakovanje in ureditev dvorišč in parkirišč pred sta-
novanjskimi in drugimi objekti, če ni potrebna dodatna ko-
munalna ureditev;

18. ureditev prostora za smetnjake in kolesarnice (sto-
jala za kolesa z nadstrešnico);

19. postavitev mikrourbane opreme (klopi, igrala, kori-
ta za rože in grmovnice), dopolnilna oprema parkov in otro-
ških igrišč ter ureditev otroških igrišč s površino do 40 m2;

20. začasna postavitev pokritih razstavnih prostorov in
ureditev sezonskih gostinskih vrtov do bruto gradbene povr-
šine do 40 m2, objekti namenjeni turistični in sezonski pro-
daji do bruto površine 15 m2 ter postavitev odrov, nadstre-
šnic, šotorov ipd., za potrebe raznih prireditev, sejmov ipd.;

21. reklamni, obvestilni in podobni pogoji, naprave, ki
niso prometni znaki, pritrjeni na obstoječe objekte, zidove,
ograje in samostojni reklamni, obvestilni in podobni panoji,
ki so v skladu z odlokom o postavljanju in upravljanju objek-
tov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine
Grad in skladno s soglasjem lastnika zemljišča ali objekta;

22. montaže nadstrešnice na že obstoječih avtobusnih
postajališčih;

23. verska obeležja (križi, kapelice, znamenja) do sku-
pne tlorisne površine 6 m2 in višine 4,50 m, spominske
plošče, doprsni kipi, umetniška dela, spominska obeležja,
vse skladno s soglasjem lastnika zemljišča; verska obeležja
so omejena zgolj na območja ali za potrebe obstoječih po-
kopališč ter v sklopu že obstoječih sakralnih objektov;

24. vzdrževalna in obnovitvena dela ter modernizacije
na javnih cestah v upravljanju Občine Grad v skladu s pred-
pisi o javnih cestah ter vzdrževalna in obnovitvena dela ter
modernizacije na nekategoriziranih cestah in poteh v skladu
s pogoji, ki jih določi njen lastnik ali od njega pooblaščeni
upravljalec;

25. vzdrževanje in urejanje manjših vodotokov ob so-
glasju in skladno s pogoji upravljalca vodotoka, nasipavanje
terena na površini do 1 ha in druga manjša zemeljska dela,
skladno s soglasjem lastnika zemljišča;

26. drenaže na posameznih zemljiščih do površine
1 ha, namenjene individualni rabi lastnika zemljišča, nemo-
teče za sosednja zemljišča;

27. posegi v zvezi z odpravljanjem arhitektonskih ovir
za ljudi z omejeno zmožnostjo gibanja – gradnja klančin,
ureditev prostora za dvigalo v obstoječih objektih ali ob njih;

28. tipski mali rezervoarji za utekočinjeni naftni plin do
prostornine 5 m3 na funkcionalnem zemljišču objektov in
izvedba priključka plinovodnega omrežja s priključno močjo
do 50 KW od glavnega distribucijskega omrežja do posa-
meznega porabnika in notranja preureditev kotlovnic za pri-
ključno moč 50 KW, vse za potrebe občanov in njihovih
družin (izključno za individualne stanovanjske objekte) s tem,
da investitor k priglasitvi, razen dokumentacije iz 8. člena
tega odloka, predloži tudi:

– tehnično dokumentacijo za gradnjo plinskih priključ-
kov in za notranjo izvedbo plinske inštalacije s priključitvijo
plinskih trošil oziroma za notranjo preureditev kotlovnice, ki
jo izdela projektantska organizacija ali distributer plina, ki
ima na območju Občine Grad koncesijo za izvajanje gospo-
darske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom;

– soglasje koncesionarja k tehnični dokumentaciji, ka-
tere ne izdela koncesionar;

– soglasje dimnikarske službe.

III. POGOJI IN OMEJITVE

3. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov je potrebno upoštevati

naslednje pogoje:
– upoštevana mora biti namenska raba zemljišč, ki je

določena v prostorskih izvedbenih aktih, razen če s tem
odlokom ni drugače določeno,

– posegi morajo biti v skladu z drugimi splošnimi akti
občine,

– zaradi postavitve objektov ne smejo biti prizadete
pravice in interesi drugih oseb,

– zahtevana je skladnost z zahtevami v zvezi z varstvom
okolja, sanitarnimi, požarnovarnostnimi, vodnogospodarski-
mi, obrambnozaščitnimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z
varovanjem naravne in kulturne dediščine.

4. člen
Splošne omejitve pri postavitvi pomožnih objektov:
– zaradi postavitve objektov ne smejo biti poslabšani

pogoji rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav,
– s postavitvijo ne smejo biti zahtevani novi trajni komu-

nalni in drugi priključki na javne komunalne objekte in na-
prave,

– z odstranitvijo objektov mora biti možna vzpostavitev
zemljišča v prvotno stanje.

5. člen
Arhitekturne, oblikovne in druge omejitve:
– objekti po tem odloku so lahko samo enoetažni,
– oblikovno morajo biti objekti prilagojeni že obstoje-

čim objektom in zasnovani tako, da se čimbolj vklopijo v
okolje, isto velja za obnovo že obstoječih objektov,

– izbor gradbenega materiala mora biti prilagojen kra-
jinskim in oblikovnim značilnostim območja,

– pomožni objekti (samostojni ali kot prizidki) se mora-
jo glede na njihovo funkcijo locirati praviloma tako, da so
umaknjeni pogledu s cestne strani (v notranjost parcele
oziroma zemljišča), le izjemoma glede na namen pa na
obcestno stran, vendar za »gradbeno linijo« in z ustrezno
zasaditvijo oziroma markacijo,

– tipi in materiali ograj naj bodo v naseljih čim bolj
enotni in iz naravnih materialov,

– objekti ne smejo biti locirani tako, da ovirajo pre-
glednost križišč ali cest,

– objekti ne smejo biti locirani na javnih komunalnih in
energetskih vodih, razen ob izdanem soglasju in pogojih
upravljalca posameznega komunalnega voda,

– odmiki od medposestne meje morajo biti vsaj 3 m,
oziroma so lahko manjši skladno s soglasjem lastnika so-
sednjega zemljišča,

– predpisani odmiki ne veljajo za objekte iz 11., 12. in
20. točke 2. člena tega odloka,

– odmik za objekte iz 20. točke 2. člena tega odloka je
minimalno 0,5 m od medposestne meje; s soglasjem lastni-
ka sosednjega zemljišča je lahko ta odmik tudi manjši,

– objekti iz 11. in 12. točke 2. člena tega odloka so
lahko postavljeni brez soglasja lastnika sosednjega zemlji-
šča do meje, če s tem ni ovirana normalna uporaba sosed-
njega zemljišča, na parcelno mejo pa s soglasjem lastnika
sosednjega zemljišča.

6. člen
Posebne omejitve:
– skupna bruto gradbena površina pomožnih objektov

(2 ali več pomožnih objektov), ki so kakorkoli povezani v
celoto, ne sme presegati 50 m2,
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– vsi objekti za rejo živali so lahko postavljeni samo na
območjih, kjer reja z drugimi predpisi ni prepovedana,

– za vse posege v večstanovanjskih objektih je zahte-
vano enotno oblikovanje in izbira materialov,

– za posege, ki bodo izvedeni v območjih in na objek-
tih, ki so evidentirani kot kulturni, arheološki, zgodovinski,
naravni ali etnološki spomeniki, je potrebno pridobiti ustrez-
no soglasje pristojnega Zavoda za varstvo naravne in kultur-
ne dediščine,

– za posege iz 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 13., 15., 16.,
20., 21. in 22. točke 2. člena si mora investitor posega
pridobiti mnenje Občinske uprave občine Grad, razen za
posege iz 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 13. in 15. točke 2.
člena odloka, na območjih, ki se urejajo s PIN (UN, ZN, LN),
za katere si mora investitor pridobiti soglasje Občinske upra-
ve občine Grad o ustreznosti takšnega posega. V nasprot-
nem primeru organ, pristojen za izdajo odločbe o dovolitvi
priglašenih del, le-te ne more izdati. Posegi za izvedbo
katerih je določena pridobitev soglasja Občinske uprave
občine Grad, ne smejo biti v nasprotju z določili tangiranih
PIN.

IV. PRIGLASITEV DEL

7. člen
Investitor, ki namerava posegati v prostor skladno z do-

ločili tega odloka, mora pred pričetkom del, le-te priglasiti.
Odločbo o dovolitvi priglašenih del skladno s tem odlo-

kom izda pristojni upravni organ, le-ta pošlje izdano odločbo
v vednost Občinski upravi občine Grad.

8. člen
Vloga za priglasitev del mora vsebovati:
– kratko tehnično poročilo o nameravanem posegu v

prostor (opis zemljišča, na katerem naj bi objekt stal, opis
materialov in konstrukcije),

– kopijo katastrskega načrta,
– vris predvidenega položaja objekta glede na obstoje-

či objekt v kopijo katastrskega načrta, oziroma situacijo
objekta v ustreznem merilu 1:1000 ali 1:500, razen za
posege, navedene v 2. in 14. točki 2. člena ter za posege v
zvezi z vzdrževanjem, obnavljanjem, adaptiranjem in moder-
niziranjem obstoječih objektov, s katerimi se ne spreminja
velikost, zunanji izgled, zmogljivost ali namen teh objektov,

– skico objekta ali idejni projekt (tloris, prerez, značilne
fasade – vse v ustreznem merilu 1:100 ali 1:50), razen za
posege, navedene v 2. in 14. točki 2. člena ter za vse
posege v zvezi z vzdrževanjem, obnavljanjem, adaptiranjem
in moderniziranjem obstoječih objektov, s katerimi se ne
spreminja velikost, zunanji izgled, zmogljivost ali namen teh
objektov,

– zemljiškoknjižni izpisek ali dokazilo o razpolaganju z
zemljiščem, na katerem naj bi objekt stal ali se poseg izvajal,

– potrebna soglasja skladno s tem odlokom,
– če gre za začasni objekt (sezonska postavitev), da-

tum, do katerega bo ta objekt stal,
– urbanistično mnenje za posege na večstanovanjskih

objektih in blokih iz 16. točke 2. člena tega odloka,
– soglasje upravljalca javne ceste za postavitev ograje

v varstvenem pasu javne ceste, za postavitev ograje ob
nekategorizirani cesti pa soglasje njenega lastnika ali uprav-
ljalca, če je odmik ograje od meje cestnega sveta manjši od
1 m.

Pristojni upravni organ glede na vrsto objekta ali pose-
ga v prostor v postopku določi, katera mnenja in soglasja je
potrebno pridobiti pred izdajo odločbe.

Kolikor zahtevana soglasja in mnenja niso izdana v
zakonitem roku (ne glede na to, ali je zanje zaprosil naročnik
ali upravni organ) se šteje, kot da je soglasje ali mnenje
pozitivno.

9. člen
Po prejemu zahtevka oziroma popolne vloge iz 7. člena

tega odloka mora upravni organ v roku 30 dni izdati odločbo
o dovolitvi priglašenih del ali odločbo o zavrnitvi zahtevka.

Investitor ne sme pričeti s priglašenimi deli brez odloč-
be iz prejšnjega odstavka.

Izdana odločba o dovolitvi priglašenih del izgubi svojo
veljavnost, če investitor ne prične s priglašenimi deli v enem
letu po prejemu odločbe.

V. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO

10. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka

vršijo v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih pose-
gov v prostor pristojne inšpekcijske službe.

VI. KAZENSKA DOLOČBA

11. člen
Za kršitve določb tega odloka se uporabljajo kazenske

določbe zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor.

VII. KONČNI DOLOČBI

12. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o dolo-

čitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih dru-
žin v Občini Murska Sobota (Uradne objave, št. 9/86) na
območju sedanje Občine Grad.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 488/2000
Grad, dne 7. julija 2000.

Župan
Občine Grad

Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.

KOČEVJE

4134. Sporazum o razdelitvi skupnega premoženja
občin Kočevje in Kostel

Na podlagi 100. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 –
odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 –
obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS,
39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 12/99 – odl. US RS in 70/00) sta Občin-
ski svet občine Kostel na 16. seji dne 3. 10. 2000 in
Občinski svet občine Kočevje na 16. seji dne 25. 9. 2000
sprejela
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S P O R A Z U M
o razdelitvi skupnega premoženja občin Kočevje

in Kostel

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Podpisnici sporazuma ugotavljata, da je bila na podlagi

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi
občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št.
56/98) ustanovljena Občina Kostel, ki obsega območje
nekdanje Krajevne skupnosti Kostel.

Občina Kostel se je konstituirala in začela z delova-
njem 1. 1. 1999.

2. člen
Predmet tega sporazuma je v skladu z zakonom o

lokalni samoupravi dogovor med strankama o razdelitvi sku-
pnega premoženja in o prevzemu pravic in obveznosti v
zvezi s tem premoženjem, ki se sestoji iz celotnega premo-
ženja, ki je bilo na dan 31. 12. 1998 v lasti Občine Koče-
vje.

3. člen
Podpisnici se pri razdelitvi skupnega premoženja do-

govorita za uporabo naslednjih načel oziroma kriterijev:
– lega,
– število prebivalcev,
– drugo.

4. člen
Če je s tem sporazumom določeno, da se stvari razde-

lijo po legi, to pomeni, da določeno stvar (oziroma sola-
stninski delež na stvari) prevzame v izključno last in posest
tista občina, na območju katere se ta stvar nahaja.

Na območju Občine Kočevje ležijo nepremičnine v na-
slednjih katastrskih občinah: Polom, Stari Log, Smuka, Rog,
Mala Gora, Koblarji, Stara Cerkev, Mahovnik, Kočevje, Že-
ljne, Rajhenav, Onek, Livold, Koče, Gotenica, Borovec,
Kočevska Reka, Novi Lazi, Štalcerji, Črni Potok, Mozelj,
Brezje, Koprivnik, Nemška Loka, Knežja Lipa, Čeplje, Pred-
grad, Dol, Spodnji Log, Rajndol (del), Škrilj, Briga.

Na območju Občine Kostel ležijo nepremičnine v na-
slednjih katastrskih občinah: Bosljiva Loka (del), Rajndol
(del), Suhor, Banja Loka, Vrh, Fara, Pirče in Kuželj.

Nepremičnine, ki ležijo delno v Občini Kočevje delno
pa v Občini Kostel, prevzameta občini v last in posest glede
na mejo med občinama. Če je za določitev meje potrebna
parcelacija, krijeta občini vsaka polovico nastalih stroškov.

5. člen
Če je s tem sporazumom določeno, da se premoženje

razdeli po kriteriju števila prebivalstva na dan 31. 12. 1998,
to pomeni, da se delitev izvede v naslednjem razmerju:

– Občina Kočevje 96,13%
– Občina Kostel 3,87%.

II. DENARNA SREDSTVA

6. člen
Občini Kočevje in Kostel ugotavljata, da:
– so denarna sredstva na žiro računih, kratkoročne

terjatve in kratkoročne obveznosti po stanju na dan 31. 12.

1998, ugotovljenem z zaključnim računom za leto 1998, že
razdeljena na podlagi zaključnih računov bivše Občine Ko-
čevje in dogovora županov z dne 22. 7. 1999,

– dolgoročne terjatve in obveznosti pripadajo Občini
Kočevje,

– ustanovni deleži v znesku 465.937 SIT (Recinko,
Tilia, Morc) pripadajo Občini Kočevje.

III. NEPREMIČNINE

7. člen
Vsa stavbna zemljišča, kmetijska zemljišča, gozdovi in

druga zemljišča preidejo v izključno last in posest tiste obči-
ne, na območju katere ležijo.

Občina prevzame zemljišča iz prejšnjega odstavka z
vsemi vknjiženimi in neknjiženimi bremeni.

8.člen
Objekti, ki predstavljajo šole, vrtce, zdravstveni dom,

glasbeno šolo, knjižnico, športne objekte, kulturne spome-
nike in podobne objekte, preidejo skupaj s pripadajočimi
funkcionalnimi zemljišči v izključno last in posest tiste obči-
ne, na območju katere ležijo.

9. člen
Poslovni prostori, stanovanja in zaklonišča (bodisi kot

samostojne enote bodisi kot deli stavb) preidejo skupaj s
pripadajočimi funkcionalnimi zemljišči v izključno last in po-
sest tiste občine, na območju katere ležijo.

10. člen
Vsi infrastrukturni objekti s področja komunalne, ce-

stne, prometne in druge dejavnosti (vodovod, kanalizacija,
javna razsvetljava, ceste, itd.) preidejo, če ni v tem sporazu-
mu drugače določeno, v last in posest tiste občine, na
območju katere ležijo.

IV. PREMIČNINE

11. člen
Občini soglašata, da se vse premičnine delijo po krite-

riju lege, to je glede na kraj nahajališča teh stvari ob sklenitvi
tega sporazuma oziroma glede na kraj lege glavne stvari.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI

12. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti v javnih zavodih s

področja dejavnosti vzgoje in izobraževanja oziroma otro-
škega varstva prevzame tista občina, na območju katere ima
javni zavod svoj sedež.

13. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti v Glasbeni šoli

Kočevje prevzameta obe občini po kriteriju števila
prebivalstva.

14. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti v Knjižnici Koče-

vje prevzameta obe občini po kriteriju števila prebivalcev.

15. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti v Pokrajinskem

muzeju Kočevje prevzameta obe občini po kriteriju števila
prebivalcev.
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16. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti v javnih zavodih s

področja dejavnosti zdravstva oziroma lekarniške dejavnosti
prevzameta obe občini po kriteriju števila prebivalstva.

17. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti ter kapitalski de-

lež Občine Kočevje, ki ga ima ta v javnem podjetju Hydrovod
Kočevje–Ribnica, d.o.o., Kočevje, prevzameta občini Ko-
čevje in Kostel po kriteriju števila prebivalstva, upoštevajoč
pri tem ustanovitveni akt javnega podjetja.

18. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti ter kapitalski delež v

Javnem komunalnem podjetju Komunala Kočevje, d.o.o., Ko-
čevje, se med občini razdelijo po kriteriju števila prebivalcev.

19. člen
Delež sofinanciranja oziroma uresničevanje soustano-

viteljskih pravic in obveznosti občini kot soustanoviteljici po-
drobneje uredita v ustanovitvenem aktu zavoda oziroma po-
djetja, lahko pa tudi v aktu o ustanovitvi skupnega organa, ki
ga v skladu z zakonom sestavljata župana obeh občin.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Podpisnici sporazuma ugotavljata, da nimata nikakr-

šnih medsebojnih denarnih obveznosti iz naslova ureditve
medsebojnih pravnopremoženjskih razmerij.

21. člen
Pravice in obveznosti, ki v tem sporazumu niso pose-

bej navedene, prevzame po načelu lege posamezna obči-
na, kjer leži stvar oziroma premoženje, s katerim so te pravi-
ce in obveznosti povezane.

22. člen
V upravnih, sodnih in drugih postopkih, ki so v teku, in

ki zadevajo stvari z območja Občine Kostel, na mesto Obči-
ne Kočevje kot upravičenca ali zavezanca vstopi Občina
Kostel in prevzame zadevo v tistem stanju, v katerem je ob
vstopu vanjo.

Pravice in obveznosti iz že pravnomočnih zadev pre-
vzame tista občina, kamor po tem sporazumu spada stvar
oziroma premoženje, ki je predmet te zadeve.

23. člen
Ne glede na določbe prejšnjih členov občini Kočevje

in Kostel s tem sporazumom ne urejata razdelitve morebit-
nih pravic in obveznosti, do katerih lahko privede pravno-
močna odločitev v gospodarskem sporu med nekdanjo Ob-
čino Kočevje in Slovensko razvojno družbo, d.d., Ljubljana.

Morebitne pravice in obveznosti iz prejšnjega odstavka
tega člena se bodo urejale posebej, skupaj z občinami
Osilnica, Dobrepolje in Loški potok, kakor to izhaja iz spora-
zuma o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij
(Uradni list RS, št. 69/98).

24. člen
V primeru, da se po sprejetju tega sporazuma nakna-

dno ugotovi kakršnokoli dodatno premoženje, terjatve in
obveznosti (razen tistih, navedenih v prejšnjem členu tega
sporazuma), ki so bile pridobljene v obdobju od 31. 12.
1994 do 31. 12. 1998, in so pripadale bivši Občini Koče-

vje, se zanje uporabi kriterij skupine, v katero po tem spora-
zumu sodi to premoženje, terjatev ali obveznost.

25. člen
Občini Kočevje in Kostel druga drugi dovoljujeta izved-

bo zemljiškoknjižnih vpisov lastninske pravice in drugih pravic
v svojo korist na tistih nepremičninah, ki ležijo v katastrskih
občinah na njenem območju, navedenih v 4. členu tega
sporazuma, in pri katerih je vknjižena lastninska pravica ali
pravica uporabe oziroma razpolaganja v korist Občine Koče-
vje, ali pa so opredeljene kot splošno ljudsko premoženje.

Vse stroške v zvezi z zemljiškoknjižno in drugo izvedbo
delitve nepremičnin po tem sporazumu ali iz njega izhajajo-
čih pogodb krije predlagateljica te izvedbe.

26. člen
Razdelitev premoženja po tem sporazumu ni predmet

odmere davka in se zanjo ne plačujejo sodne takse, zato tudi
ocenitev vrednosti posameznih nepremičnin ni potrebna.

27. člen
Ta sporazum je sklenjen in veljaven z dnem, ko ga v

enakem besedilu sprejmeta občinska sveta obeh občin, o
čemer druga drugo pisno obvestita.

Sporazum se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

28. člen
Ta sporazum je napisan v štirih enakih izvodih, od

katerih prejme vsaka občina po dva izvoda.

Št. 401-7/99-103
Kočevje, dne 26. septembra 2000.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

Št. 032-04-03/99
Kostel, dne 4. oktobra 2000.

Župan
Občine Kostel

Valentin Južnič l. r.

KOMEN

4135. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Komen

Na podlagi 3. člena zakona o gospodarskih javnih slu-
žbah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 16. člena statuta Obči-
ne Komen (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet obči-
ne Komen na 16. redni seji dne 19. 9. 2000 sprejel

O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Komen

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne

službe ter način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb
na območju Občine Komen.
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Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo mate-
rialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in
nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina,
zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni
mogoče zagotoviti na trgu.

Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička
podrejeno zagotavljanju javnih potreb.

II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB

2. člen
Občina z enim ali več odloki podrobneje uredi način

opravljanja posamezne ali več javnih služb oziroma podro-
bneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih
javnih službah.

Kadar standardi in normativi niso predpisani za celotno
državo, se do ureditve teh, predpišejo z odloki iz prejšnjega
odstavka.

III. JAVNE SLUŽBE

3. člen
Gospodarske javne službe so obvezne in izbirne. Ob-

vezne gospodarske službe so določene z zakonom, izbirne
pa so predpisane s tem odlokom.

4. člen
Kot obvezne gospodarske javne službe, ki jih zagotav-

lja občina, se opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo;
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda;
3. ravnanje s komunalnimi odpadki;
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov;
5. javna snaga in čiščenje javnih površin;
6. urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce

in zelenih površin ter drugih javnih površin;
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka;
8. gasilstvo;
9. vzdrževanje občinskih cest;
10. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči;
11. pogrebne storitve.

5. člen
Kot izbirne gospodarske javne službe se lahko oprav-

ljajo naslednje dejavnosti:
1. urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč;
2. urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov;
3. načrtovanje, organiziranje in izvajanje promocijskih

in informativnih dejavnosti v občini;
4. upravljanje s pokopališči, urejanje in vzdrževanje

pokopališč;
5. deratizacija in dezinfekcija;
6. plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselij;
7. urejanje prometne signalizacije;
8. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih;
9. upravljanje z javnimi objekti in površinami;
10. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja;
11. oskrba s tekočim naftnim plinom ali zemeljskim

plinom iz plinovodnega omrežja;
12. upravljanje in vzdrževanje stanovanj in poslovnih

prostorov.

6. člen
Javne dobrine, ki so določene z zakoni in tem odlo-

kom, so pod enakimi pogoji dostopne vsakomur.
Javne službe iz 4. in 5. člena tega odloka se izvajajo na

celotnem območju Občine Komen, če z odlokom iz 2. člena
tega odloka za posamezno javno službo ni določeno druga-
če.

7. člen
Infrastrukturni objekti in naprave s pripadajočimi zemlji-

šči, potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih služb, v
občini so:

– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih

voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje ko-

munalnih odpadkov,
– pokopališki objekti in naprave,
– tržnice,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
– omrežje in naprave javne razsvetljave,
– omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo

v javni rabi,
– objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda,
– hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste (ki

niso razvrščeni med magistralne in regionalne ceste), parki-
rišča in druge javne površine v naseljih,

– vaški domovi,
– objekti in naprave za oskrbo s toplotno energijo,
– plinovodno omrežje in plinske postaje,
– javni sanitariji v naseljih,
– javna parkirišča,
– plakatna mesta.

8. člen
Z uporabo objektov in naprav, namenjenih za izvajanje

gospodarskih javnih služb ali s pogoji za njihovo rabo, se ne
sme omejevati osnovni namen objekta ali naprave.

9. člen
Z objekti in napravami, namenjenimi za izvajanje go-

spodarskih javnih služb, upravljajo izvajalci javnih služb.

10. člen
Z drugimi akti se lahko podrobneje opredelijo objekti in

naprave, namenjeni za izvajanje gospodarskih javnih služb,
določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji
in načini rabe objektov in naprav ter uredijo druga vprašanja,
povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami.

IV. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

11. člen
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi pred-

pisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih
in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo pristoj-
na ministrstva.

Župan in občinska uprava so pri predlaganju odločitev
na področju gospodarskih javnih služb, ki jih sprejema ob-
činski svet ter sprejemanju odločitev, ki so v njihovi pristoj-
nosti, dolžni zagotavljati, da se gospodarske javne službe
opravljajo v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih
oskrbovalnih sistemih.
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12. člen
Občina zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb v

naslednjih organizacijskih oblikah:
a) v javnem podjetju Kraški vodovod, d.o.o. se izvaja

dejavnost iz 1. točke 4. člena tega odloka;
b) v gospodarskem javnem zavodu Zavod za gasilno in

reševalno službo Sežana se izvaja dejavnost iz 8. točke 4.
člena tega odloka;

c) z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava se
izvaja dejavnost iz 7. točke 4. člena ter 10. in 11. točke 5.
člena tega odloka;

d) z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zase-
bnega prava se izvaja dejavnost iz 3., 4. in 11. točke 4.
člena tega odloka v Komunalno stanovanjskem podjetju,
d.d.;

e) v režijskem obratu se izvajajo dejavnosti iz 2., 5., 6.,
9. in 10. točke 4. člena ter 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in
12. točke 5. člena tega odloka.

13. člen
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lasti občine

(občin) ali kot podjetje z mešano lastnino, v skladu z zako-
nom, ki ureja gospodarske javne službe.

Javno podjetje lahko prenese izvajanje posameznih del
iz dejavnosti gospodarskih javnih služb na drugo pravno ali
fizično osebo.

14. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina opravi

v lastni režiji ali pa da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je
registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki
so predmet koncesije.

Koncesijski akt je odlok o pogojih opravljanja gospo-
darske javne službe, s katerim se podrobneje določijo po-
goji in načini izvajanja koncesijske dejavnosti.

Javni razpis za oddajo koncesije ni obvezen, če se
koncesija odda podjetju v katerem ima Občina Komen kapi-
talski vložek.

15. člen
V kakšni organizacijski obliki se bodo izvajale posa-

mezne dejavnosti iz 4. in 5. člena tega odloka, določi obči-
na z aktom o ustanovitvi gospodarske javne službe, konce-
sijskim aktom ali drugim predpisom, s katerim uredi način
izvajanja gospodarske javne službe.

16. člen
Ob izpolnjevanju pogojev iz 35. člena zakona o gospo-

darskih javnih službah lahko občina določene gospodarske
javne službe prenese v neposredno izvajanje.

Navedene gospodarske javne službe opravljajo zase-
bne, zadružne ali druge organizacijske oblike uporabnikov
javnih dobrin, če izpolnjujejo vse predpisane tehnične, sani-
tarne, druge standarde in normative.

V. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

17. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
i. s ceno javnih dobrin
ii. iz proračunskih sredstev
iii. iz drugih virov, ki so določeni z zakonom ali tem

odlokom.

18. člen
Proizvodi in storitve javnih služb, ki so individualno

določljive in izmerljive se financirajo iz cene, ki jo plačajo
njihovi uporabniki glede na količino uporabe. Cena je lahko
tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.

Cene določa, na predlog izvajalca, občinski svet. Obli-
kovanje cen mora temeljiti na realnih stroških in mora omo-
gočiti pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije, to je obra-
tovanje sistema in opravljanje storitev na zahtevani kakovo-
stni in količinski ravni ter zamenjavo dotrajanih osnovnih
sredstev. Izhodišča za določanje cen so predpisani normati-
vi in standardi, kolektivne pogodbe ter drugi izvršilni predpisi.

Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji upo-
rabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin ter
rednosti njihove uporabe.

Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se
odloči o subvencioniranju cene se določita tudi višina in vir
subvencij. Tudi subvencije so lahko diferencirane po kate-
gorijah uporabnikov in količini porabljenih ali nudenih javnih
dobrin.

19. člen
Iz proračunskih sredstev se financirajo gospodarske

javne službe, s katerimi se zagotovijo javne dobrine, katerih
uporabniki niso določljivi, katerih uporaba ni izmerljiva ali je
to povezano z nesorazmerno velikimi stroški. V proračunu
se zagotovijo tudi sredstva za subvencije iz prejšnjega člena
tega odloka.

20. člen
Občina lahko za financiranje in razvoj lokalnih gospo-

darskih javnih služb predpiše davek v skladu s predpisi, ki
urejajo financiranje javne porabe.

Infrastrukturni objekti gospodarskih javnih služb se lah-
ko financirajo tudi iz sredstev dobljenih s kratkoročnimi in
dolgoročnimi krediti.

VI. UPRAVNE, STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE
NALOGE

21. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge

na področju gospodarskih javnih služb ter nadzorne naloge
opravlja občinska uprava.

22. člen
Naloge iz prejšnjega člena tega odloka se nanašajo

zlasti na:
1. razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih

javnih služb;
2. investicijsko vzdrževanje in gospodarjenje z objekti

in napravami potrebnimi za izvajanje gospodarskih javnih
služb;

3. postopke ustanavljanja in organiziranja javnih
podjetij;

4. postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesio-
narjev ter postopke neposrednega prenosa;

5. strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih
služb;

6. financiranje gospodarskih javnih služb;
7. določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem

za posege v prostor ali okolje, če ti zadevajo infrastrukturne
objekte in naprave gospodarskih javnih služb;

8. dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na in-
frastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb.



Uradni list Republike Slovenije Št. 98 / 24. 10. 2000 / Stran 10615

23. člen
Naloge iz 7. in 8. točke 22. člena tega odloka se kot

javno pooblastilo prenesejo na izvajalce gospodarskih javnih
služb.

VII. VARSTVO UPORABNIKOV

24. člen
Varstvo uporabnikov javnih dobrin izvršuje svet za var-

stvo uporabnikov javnih dobrin, ki je ustanovljen s sklepom
Občinskega sveta občine Komen.

25. člen
Župan je dolžan obravnavati predloge in pripombe sve-

ta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki se nanašajo na
izvajanje določb tega odloka. V primeru, da župan sodi, da
je za rešitev pripomb potrebno mnenje občinskega sveta,
predlaga reševanje pripomb oziroma predloga na prvo na-
slednjo sejo občinskega sveta.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
Do sprejetja odlokov iz 2. člena tega odloka, se za

ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom uporabljajo
določbe drugih predpisov, če niso v nasprotju s tem odlo-
kom.

27. člen
Ureditev gospodarskih javnih služb v skladu s tem odlo-

kom se izvede postopoma, vendar najkasneje v roku enega
leta od sprejetje tega odloka.

28. člen
Z dnem sprejetja tega odloka preneha veljati odlok o

gospodarskih javnih službah v Občini Sežana (Uradni list
RS, št. 45/94) in vsi odloki s področja gospodarskih javnih
služb bivše Občine Sežana, in sicer v tistih določbah, ki se
nanašajo na območje Občine Komen.

29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 01503-01/00-2
Komen, dne 20. septembra 2000.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.

KOZJE

4136. Odlok o simbolih Občine Kozje

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 -
odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna
razlaga, 9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00)
in na podlagi 6. in 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni
list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Kozje na 16.
redni seji dne 5. 10. 2000 sprejel

O D L O K
o simbolih Občine Kozje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja oblika, vsebina in uporaba

grba, zastave in potrditvene prvine (štampiljke) Občine Koz-
je, ki označujejo pripadnost lokalni skupnosti.

2. člen
Simboli se uporabljajo v skladu z določbami tega odlo-

ka, z njihovo uporabo se ne sme škodovati ugledu in dosto-
janstvu Občine Kozje.

Izvirniki simbolov se hranijo v arhivu Občine Kozje.

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

bah ali zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec
za označevanje blaga in storitev.

4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega

odloka je odgovorna občinska uprava, ki daje potrebna po-
jasnila in sprejema prošnje za uporabo simbolov in izdaja
dovoljenja o uporabi simbolov.

II. ZASTAVA

5. člen
Zastava Občine Kozje je pravokotne oblike. Razmerje

med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave
se vrste po naslednjem vrstnem redu: zelena, bela, zelena.
Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave.

Številke barv za izdelavo zastave so:
– zelena SCC 57,
– bela.
Na zastavi je občinski grb, ki zavzema pravokotno pozi-

cijo glede na daljšo stranico zastave in je pozicioniran tako,
da se središčna točka grba pokriva s točko, ki je pomaknje-
na za 1/4 širine grba od sredine zastave (sredina je enaka
1/2 dolžine) proti drogu, in točko 1/2 širine zastave. Tako
je 2/3 grba na belem polju, zgornja 1/6 grba sega v zgornje
zeleno polje, spodnja 1/6 grba pa v spodnje zeleno polje.
Višina grba je enaka 1/2 širine zastave.

6. člen
Namizna zastavica ima v svoji funkciji prav tako kot

občinska zastava tri pokončna polja, ki se razvrščajo po
naslednjem vrstnem redu: zelena – bela – zelena. Grb obči-
ne je pomaknjen v spodnjo polovico zastavice in stoji v
pokončni legi.

III. GRB

7. člen
Grb Občine Kozje ima obliko ščita. V rdečem ščitu

poznogotske oblike je bel, dvonadstropen obrambni stolp,
ki stoji na zelenem trihribu na dnu ščita. Stolp je kamnit s
polkrožnima linicama in obokanim vhodom. Nad vhodom je
izstopajoč venčni zidec. Stolp se končuje z zidanim ven-
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cem, ki nosi tri čine. Na stolpu stoji zeleni zmaj s kozjimi
rogovi in kozjo brado ter rdečim plamenečim jezikom. Zmaj
ima dvignjeni netopirjevi krili in spuščen dolgi rep, ki se ovija
okoli stolpa ter se puščičasto zaključi. Ščit obrobljajo črna,
rdeča in bela barva.

Številka barv za izdelavo grba so:
– rdeča SCC 15,
– zelena SCC 57,
– črna,
– bela.

IV. POTRDITVENA PRVINA

8. člen
Občina ima veliko štampiljko v obliki kroga, premera

35 mm in je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma, ter
malo štampiljko s premerom 20 mm, ki je obrobljen z dvema
koncentričnima krogoma. V sredini štampiljke je grb Občine
Kozje, ob krožnici nad grbom je napis »OBČINA KOZJE«,
ob krožnici pod grbom je napis »KOZJE«.

9. člen
Župan občine ima svojo štampiljko v obliki kroga, pre-

mera 35 mm in je obrobljen z dvema koncentričnima krogo-
ma. V sredini štampiljke je grb Občine Kozje, ob krožnici
nad grbom je napis »OBČINA KOZJE«, ob krožnici pod
grbom je napis »ŽUPAN«.

10. člen
Občinski svet občine ima svojo štampiljko v obliki kro-

ga, premera 35 mm in je obrobljen z dvema koncentričnima
krogoma. V sredini štampiljke je grb Občine Kozje, ob krož-
nici nad grbom je napis »OBČINA KOZJE«, ob krožnici pod
grbom je napis »OBČINSKI SVET«.

11. člen
Občinski urad občine ima svojo štampiljko v obliki kro-

ga, premera 35 mm in je obrobljen z dvema koncentričnima
krogoma. V sredini štampiljke je grb Občine Kozje, ob krož-
nici nad grbom je napis »OBČINA KOZJE«, ob krožnici pod
grbom je napis »OBČINSKI URAD«.

Občinski urad ima tri štampiljke, ki so tudi ustrezno
oštevilčene s številkami 1, 2 in 3.

12. člen
Nadzorni odbor občine ima svojo štampiljko v obliki

kroga, premera 35 mm in je obrobljen z dvema koncentrič-
nima krogoma. V sredini štampiljke je grb Občine Kozje, ob
krožnici nad grbom je napis »OBČINA KOZJE«, ob krožnici
pod grbom je napis »NADZORNI ODBOR«.

13. člen
Občinska volilna komisija občine ima svojo štampiljko v

obliki kroga, premera 35 mm in je obrobljen z dvema kon-
centričnima krogoma. V sredini štampiljke je grb Občine
Kozje, ob krožnici nad grbom je napis »OBČINA KOZJE«,
ob krožnici pod grbom je napis »OBČINSKA VOLILNA KO-
MISIJA«.

14. člen
V grbu je izpuščena risba detajlov. Grb ima tako poeno-

stavljene ploskve znotraj simbolov.

V. UPORABA SIMBOLOV IN ŠTAMPILJK

15. člen
Za pravilno uporabo simbolov in štampiljk Občine Koz-

je ter za pravilno uporabo določil tega odloka skrbi občinska
uprava občine.

16. člen
Zastava Občine Kozje je stalno izobešena na poslopju

sedeža občine.
Zastava se izobesi:
– ob občinskem in krajevnem prazniku,
– ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike

Slovenije,
– ob komemoracijah, pomembnejših kulturnih in špor-

tnih prireditvah občinskega pomena,
– ob obiskih uradnih delegacij mednarodnih in doma-

čih organizacij in lokalnih skupnosti,
– ob drugih podobnih priložnostih tudi na drugih javnih

zgradbah, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izo-

besi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občin-
skega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi,
ki je pomembna za občino ali ob sprejemu uradnih obiskov.

Zastava občine se izobesi v času sklepanja zakonske
zveze tudi v prostoru, v katerem se sklepajo zakonske zveze.

Zastave se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je
prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.

V primeru žalovanja se zastava izobesi na pol droga.

17. člen
V primeru, da je zastava Občine Kozje izobešena 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 izobešena ob uradnem
obisku predstavnika druge občine oziroma države.

Če je zastava izobešena skupaj z dvema ali več zasta-
vami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj,
drog z zastavo Občine Kozje postavljen pred drogovi teh
zastav.

Če je zastava občine izobešena skupaj z drugima dve-
ma zastavama, mora biti zastava Občine Kozje v sredini.

Če se zastava uporablja z zastavo Republike Slovenije
se uporabljajo določila zakona.

18. člen
Grb občine se uporablja:
– v štampiljki občine ter organov občine,
– v štampiljki krajevnih skupnosti, ki imajo sedež na

območju Občine Kozje,
– v prostorih in na poslopju sedeža občine,
– na slavnostni seji občinskega sveta,
– ob sprejemanju uradnih delegacij v občini,
– na prireditvah, ki predstavljajo občino,
– čestitkah, vizitkah, vabilih in podobnih uradnih izka-

zih,
– na plaketah in drugih priznanjih,
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje obči-

ne,
– v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
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Grb občine, odtisnjen na pisemskem papirju, pismu,
ovitku ali vizitki lahko uporablja župan, podžupan in občin-
ska uprava v zadevah, ki se nanašajo na opravljanje funkcij.

Izvirnik grba hrani tajnik občine, ki je odgovoren za
uporabo izvirnika grba občine.

19. člen
Če se grb občine 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 občine.

Če se grb občine uporablja skupaj z drugima grboma
oziroma znakoma, mora biti na sredini.

Če se grb občine uporablja skupaj z grbom Republike
Slovenije, se uporabljajo določila zakona.

20. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če so poško-

dovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.

21. člen
Občinska uprava daje pojasnila k uporabi odloka, spre-

jema prošnje za uporabo simbolov, izdaja dovoljenja o upo-
rabi simbolov, vodi evidenco izdanih dovoljen in opravlja
strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi vlogami.

22. člen
K vlogi za izdajo dovoljenja o uporabi simbolov Občine

Kozje mora biti predložena ustrezna dokumentacija s tehnič-
nimi podatki in določenim namenom uporabe grba.

Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov
izdelovalca grba, opis tehnike (offset tisk, sito tisk, barvi tisk,
reliefni tiski, pero risba ali druge vrste tiska, suha tehnika,
vezenje, fotografija …) in naklado.

V dovoljenju se določijo pogoji, s katerimi se dovoli
uporaba simbolov. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj prekli-
če v primeru, da uporabnik postavljenih pogojev uporabe ne
upošteva in s svojim ravnanjem škodi ugledu občine.

23. člen
Politične stranke, podjetja, zavodi, društva in druge

organizacije ter skupnosti in samostojni podjetniki, ki imajo
sedež v Občini Kozje, lahko zaprosijo, da se jim dovoli
uporaba simbolov v okviru njihove dejavnosti (v firmi oziroma
imenu, v zaščitnem znaku, v brošurah, spominkih…).

VI. KAZENSKE DOLOČBE

24. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje pravna

oseba za prekršek v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti,
ki:

– uporablja simbole brez dovoljenja,
– uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjo-

sti neprimerni za uporabo,
– uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali tako,

da kvari ugled in dostojanstvo občine.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna

oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje fizična ose-

ba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

25. člen
Pravne in fizične osebe, ki uporabljajo simbole Občine

Kozje, morajo v roku enega leta od veljave tega odloka,
uskladiti videz in uporabo simbolov s tem odlokom.

26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-0008/2000
Kozje, dne 5. oktobra 2000.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

4137. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kozje

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 -
odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna
razlaga, 9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00)
ter na podlagi 117. člena statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Kozje na 16. redni
seji dne 5. 10. 2000 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 Kozje

1. člen
V statutu Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99) se v

prvem odstavku 6. člena črta besedilo »s statutarnim skle-
pom« ter nadomesti z besedilom »z odlokom«.

Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina ima veliko štampiljko v obliki kroga, premera

35 mm in je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma, ter
malo štampiljko s premerom 20 mm, ki je obrobljen z dvema
koncentričnima krogoma. V sredini štampiljke je grb Občine
Kozje, ob krožnici pod grbom je napis »Kozje«, ob krožnici
nad grbom je napis »OBČINA KOZJE«.

Svojo štampiljko ima tudi župan, občinski svet, občin-
ski urad, nadzorni odbor ter občinska volilna komisija.«

2. člen
Drugi stavek prvega odstavka 21. člena se spremeni

tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve z večino opredelje-

nih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugač-
no večino.«

3. člen
V 23. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za gospodarstvo in razvoj,
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za komunalne dejavnosti, urejanje prostora in

varstvo okolja,
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– komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja,

– komisija za peticije,
– komisija za nagrade, priznanja in odlikovanja,
– komisija za pripravo statuta in poslovnika občinskega

sveta,
– komisija za kmetijstvo.«

4. člen
V 24. členu se v drugem odstavku za tretjo alineo doda

nova alinea, ki se glasi:
 »– ugotavlja nezdružljivost opravljanja javne funkcije s

pridobitno dejavnostjo v skladu z zakonom«.
Četrta alinea postane peta alinea.

5. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-16-0006/2000
Kozje, dne 5. decembra 2000.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r

4138. Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Kozje

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga,
9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00), na
podlagi 118. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št.
64/99) ter na podlagi 104. člena poslovnika Občinskega
sveta občine Kozje (Uradni list RS, št. 93/99) je Občinski
svet občine Kozje na 16. redni seji dne 5. 10. 2000 sprejel

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

Občinskega sveta občine Kozje

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Kozje (Uradni

list RS, št. 64/99) se v prvem stavku 7. člena črta besedilo
»s statutarnim sklepom občine« ter nadomesti z besedilom
»z odlokom«.

2. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve z večino opredelje-

nih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugač-
no večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina
opredeljenih članov izrekla »ZA« njen sprejem.

3. člen
V tretjem odstavku 57. člena se za tretjo alineo doda

nova alinea, ki se glasi:
»– ugotavlja nezdružljivost opravljanja javne funkcije s

pridobitno dejavnostjo v skladu z zakonom«.
Četrta alinea postane peta alinea.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati

petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-0007/2000
Kozje, dne 5. oktobra 2000.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

4139. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Na podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Kozje na 16. redni
seji dne 5. 10. 2000 sprejel

S K L E P
o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

I
Na zemljišču parc. št. 1398/3, vl. št. 560, k.o. Kozje,

se ukine status družbene lastnine v splošni rabi.

II
Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži la-

stninska pravica v korist Občine Kozje.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-16-0012/2000
Kozje, dne 5. oktobra 2000.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

4140. Statutarni sklep Občinskega sveta občine Kozje

Na podlagi 16. in 117. člena statuta Občine Kozje
(Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Kozje na
16. redni seji dne 5. 10. 2000 sprejel naslednji

S T A T U T A R N I  S K L E P

I
Ukine se statutarni sklep, ki ga je Občinski svet občine

Kozje sprejel dne 21. 12. 1995 (Uradni list RS, št. 53/95).

II
Ta statutarni sklep začne veljati osmi dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 06202-16-0015/2000
Kozje, dne 5. oktobra 2000.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.
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KRŠKO

4141. Statut Občine Krško

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS, 74/98, 59/99 – odločba US RS in 70/00)
je Občinski svet občine Krško na 17. seji dne 4. 9. 2000
sprejel

S T A T U T
Občine Krško

(prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE TER OBMOČJA
IN DELI OBČINE

1. člen
Ta statut ureja in določa temeljna načela za organizaci-

jo in delovanje občine Krško (v nadaljevanju: občina), obli-
kovanje in pristojnosti občinskih organov, razen organov
občinske uprave, javnih služb, premoženje in financiranje
občine, splošne in posamične akte občine, varstvo občine v
razmerju do države in drugih občin, način sodelovanja obča-
nov pri sprejemanju odločitev v občini in druga vprašanja
skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon.

2. člen
Območje občine, ki je mejna občina, obsega območje

naslednjih naselij:
Anovec, Anže, Apnenik pri Velikem Trnu, Ardro pod

Velikim Trnom, Ardro pri Raki, Armeško, Avguštine, Brege,
Brestanica, Brezje pri Dovškem, Brezje pri Raki, Brezje pri
Senušah, Brezje v Podbočju, Brezovica v Podbočju, Bre-
zovska Gora, Brlog, Brod v Podbočju, Bučerca, Celine,
Cesta, Cirje, Čretež pri Krškem, Črešnjevec pri Oštrcu, Čreš-
njice nad Pijavškim, Črneča vas, Dalce, Dedni Vrh, Dobe,
Dobrava ob Krki, Dobrava pod Rako, Dobrava pri Kostanje-
vici, Dobrova, Dol, Dolenja Lepa vas, Dolenja vas pri Kr-
škem, Dolenja vas pri Raki, Dolenji Leskovec, Dolga Raka,
Dolnja Prekopa, Doljšce, Dovško, Drenovec pri Leskovcu,
Drnovo, Dunaj, Frluga, Globočice pri Kostanjevici, Gmajna,
Golek, Goli Vrh, Gora, Gorenja Lepa vas, Gorenja vas pri
Leskovcu, Gorenje Dule, Gorenji Leskovec, Gorica, Gorica
pri Rastezu, Gornja Prekopa, Gornje Pijavško, Gradec, Gra-
dišče pri Raki, Gradnje, Grič, Gržeča vas, Gunte, Hrastek,
Ivandol, Ivanjše, Jablance, Jelenik, Jelše, Jelševec, Kalce,
Kalce-Naklo, Kališovec, Karlče, Kobile, Koprivnica, Kopriv-
nik, Koritnica, Kostanjek, Kostanjevica na Krki, Kočarija,
Kočno, Kremen, Kržišče, Krško, Leskovec pri Krškem, Li-
belj, Libna, Loke, Lokve, Lomno, Male Vodenice, Malence,
Mali Kamen, Mali Koren, Mali Podlog, Mali Trn, Malo Mra-
ševo, Mikote, Mladje, Mrtvice, Mrčna sela, Nemška Gora,
Nemška vas, Nova Gora, Orehovec, Osredek pri Trški gori,
Oštrc, Pesje, Pijana Gora, Planina pri Raki, Planina v Pod-
bočju, Pleterje, Podbočje, Podlipa, Podstrm, Podulce, Po-
vršje, Premagovce, Presladol, Pristava ob Krki, Pristava pod
Rako, Pristava pri Leskovcu, Prušnja vas, Raka, Ravne pri
Zdolah, Ravni, Ravno, Raztez, Reštanj, Rožno, Ržišče, Sa-
jevce, Sela pri Raki, Selce pri Leskovcu, Selo, Senovo,
Senožete, Senuše, Slinovce, Slivje, Smednik, Smeči-
ce, Spodnja Libna, Spodnje Dule, Spodnje Pijavško, Spod-

nji Stari Grad, Srednje Arto, Srednje Pijavško, Sremič, Stari
Grad, Stari Grad v Podbočju, Stolovnik, Stranje, Straža pri
Krškem, Straža pri Raki, Strmo Rebro, Šedem, Šutna, Tr-
ška Gora, Velika vas pri Krškem, Velike Vodenice, Veliki
Dol, Veliki Kamen, Veliki Koren, Veliki Podlog, Veliki Trn,
Veliko Mraševo, Veniše, Videm, Vihre, Volovnik, Vrbina, Vrb-
je, Vrh pri Površju, Vrhulje, Vrtača, Zaboršt, Zabukovje pri
Raki, Zaloke, Zdole, Žabjek v Podbočju, Žadovinek in Ženje.

3. člen
Občina v okviru svojih pristojnosti skrbi za uresničeva-

nje in varovanje pravic in koristi svojih občanov.
Občina v okviru pristojnosti, določenih z ustavo in za-

koni, samostojno opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki
so nanjo prenesene s področnimi zakoni, ter naloge, ki jih s
soglasjem občine prenese v občinsko pristojnost država.

4. člen
Občani uresničujejo lokalno samoupravo v občini ne-

posredno, preko organov občine in preko krajevnih skupno-
sti.

5. člen
Občani se lahko obračajo s pobudami in vprašanji na

katerikoli organ občine, s peticijo ali pritožbo pa na komisijo
za vloge in pritožbe, ki jim mora odgovoriti najkasneje v 30
dneh. Komisijo imenuje občinski svet.

6. člen
Občina je pravna oseba javnega prava.
Občino kot pravno osebo zastopa in predstavlja župan.
Sedež občine je v Krškem, Cesta krških žrtev 14.
Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. V zgornjem

delu krožnice je napis “OBČINA KRŠKO”, v sredini pa znak
Občine Krško. Občina ima tudi pečate, ki imajo pod znakom
Občine Krško v spodnjem delu krožnice še napise: “OB-
ČINSKI SVET”, “ŽUPAN”, “NADZORNI ODBOR”, “OBČIN-
SKA VOLILNA KOMISIJA” in “OBČINSKA UPRAVA”. Veli-
kost, uporabo in hrambo pečatov določi župan s pravilni-
kom.”.

7. člen
Občina ima svoj znak, zastavo in občinski praznik.
Znak Občine Krško ponazarja reko Savo, ki iz gričev-

nato-hribovitega predela občine prehaja v ravnino Krškega
polja kot izrazita geografska in pomenska posebnost Obči-
ne Krško. Sestavni del znaka je tudi napis “OBČINA KR-
ŠKO”.

Zastava Občine Krško je zelene barve, pokončne obli-
ke v razmerju 2 : 1, z znakom občine v beli barvi.

Podrobnejša določila glede pomena, vsebine, oblike
in uporabe znaka in zastave se določijo s posebnim odlo-
kom.

Občina ima občinski praznik 7. junija in je posvečen
spominu prvih padlih krških žrtev in vrnitvi izgnancev.

8. člen
Območje občine je razdeljeno na krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost je skupnost, v katero se organizirajo

prebivalci dela občine.
Krajevna skupnost se ustanovi za več naselij, ki so med

seboj prostorsko, upravno-gospodarsko, komunalno, kul-
turno in zgodovinsko povezana in kjer so podani še drugi
pogoji, ki zagotavljajo možnosti za uresničevanje skupnih
interesov in potreb občanov.
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9. člen
Občina se pri uresničevanju skupnih nalog lahko pove-

zuje in sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami ter širšimi
lokalnimi samoupravnimi skupnostmi.

Občina se lahko povezuje v pokrajino, regijo, zvezo
občin ali drugo obliko povezovanja občin po načelu enako-
pravnosti.

Občina sodeluje z drugimi občinami za opravljanje sku-
pnih zadev na načelu prostovoljnosti in solidarnosti.

Občina sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih
držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.

II. NALOGE OBČINE

10. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega

pomena določene s tem statutom in zakoni, zlasti pa:
1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena

tako, da:
– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske

akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
– ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premo-

ženjem,
– pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
– sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin

in premičnin,
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vre-

dnost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine ta-

ko, da:
– spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
– sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešu-

jejo razvoj gospodarstva v občini,
– oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski

razvoj,
– sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru intere-

sov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri
razreševanju gospodarskih problemov,

– z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje
razvoj gospodarskih panog oziroma gospodarskih subjek-
tov.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za
povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:

– spremlja in analizira stanje na stanovanjskem podro-
čju občine,

– spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v obči-
ni ter se vključuje v stanovanjski trg,

– gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja
objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,

– sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugi-
mi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike
občanov.

5. Skrbi za lokalne gospodarske javne službe tako, da:
– določa izbirne gospodarske javne službe in način

izvajanja gospodarskih javnih služb,
– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih gospodar-

skih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge

komunalne objekte in naprave,
– zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi

zemljišči.

6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in
zdravstveno dejavnost tako, da:

– ustanavlja vzgojno-izobraževalne in zdravstvene za-
vode ter zagotavlja pogoje za njihovo delovanje,

– v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja
sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih
možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi in zdrav-
stvenim zavodom,

– z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,

– ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je po-
membno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih
prebivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolske-
ga varstva, osnovnega varstva otrok in družine, službe za
socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:

– spremlja stanje na tem področju,
– pristojnim organom in institucijam predlaga določene

ukrepe na tem področju,
– sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi

in drugimi pristojnimi organi in institucijami.
8. Pospešuje raziskovalno, kulturno, informacijsko, do-

kumentacijsko in društveno dejavnost ter dejavnost institucij
civilne družbe in mladih ter razvoj športa in rekreacije tako,
da:

– omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za
kulturno dediščino na svojem območju,

– zagotavlja splošno-izobraževalno knjižnično dejav-
nost,

– skrbi za delo z mladimi in jim nudi strokovno podpo-
ro,

– pospešuje delovanje organizacij, ki delujejo na po-
dročju dejavnosti mladih,

– z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
– sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivno-

sti občine.
9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo

pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja
druge dejavnosti varstva okolja tako, da:

– izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi
predpisi s področja varstva okolja,

– spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih
pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo
okolja,

– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih ob-
vešča o ugotovljenih nepravilnostih,

– z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
– lokalne javne ceste in druge javne poti,
– površine za pešce in kolesarje,
– igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
– javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne

površine.
11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v pri-

meru naravnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in
normativi:

– organizira reševalno pomoč v požarih,
– organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševa-

nje za primere naravnih in drugih nesreč,
– zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in

izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesreča-
mi,

– zagotavlja sredstva za odpravo posledic naravnih in
drugih nesreč,

– sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in
štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
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– opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni
varnosti in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

12. Ureja javni red v občini tako, da:
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s

katerimi se kršijo predpisi občine,
– ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
– organizira občinsko redarstvo,
– izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
– skrbi za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina oprav-

lja tudi naloge, ki se nanašajo na:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih

predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje
pristojnosti,

– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za
potrebe občine,

– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje po-

gojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomeni-

kov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
– mrliško ogledno službo in
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

11. člen
Občina predpisuje pod pogoji, ki jih določa zakon,

naslednje davke in druge občinske dajatve:
– davek od premoženja,
– davek na dediščine in darila,
– davek na dobitek od iger na srečo,
– davek na promet nepremičnin,
– najemnine in zakupnine za oddana zemljišča, stano-

vanja, lokale in druge občinske objekte,
– takse in povračila za obremenjevanje okolja,
– druge z zakonom dovoljene davke in dajatve.

III. ORGANI OBČINE

1. Skupne določbe

12. člen
Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni od-

bor.
Organa občine sta tudi občinska volilna komisija, kate-

re naloge, pristojnosti in sestavo določa zakon o lokalnih
volitvah ter komisija za ugotavljanje nezdružljivosti opravlja-
nja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon.

Organi občine lahko imenujejo komisije ali druga de-
lovna telesa za obravnavo posameznih vprašanj s svoje pri-
stojnosti.

13. člen
Organi občine se volijo za štiri leta.

14. člen
Delo občinskih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o

delu občinskih organov, z navzočnostjo občanov in pred-
stavnikov javnih občil na sejah občinskega sveta in odborov
občinskega sveta ter na druge načine, ki jih določata ta
statut in poslovnik občinskega sveta.

Javnosti niso dostopni seje, dokumenti in gradiva sveta
ter drugih organov občine, ki so zaupne narave.

15. člen
Če ni z zakonom ali tem statutom drugače določeno,

lahko organi občine, ki delujejo na sejah sprejemajo odloči-
tve, če je na seji navzoča večina članov organa.

2. Občinski svet

16. člen
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,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– izvršuje ustanoviteljske pravice občine glede zavo-

dov v skladu z zakonom o zavodih, če zakon ne določa
drugače,

– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora, čla-
ne komisij in odborov občinskega sveta ter člane upravnih
odborov skladov,

– imenuje volilno komisijo za občinske volitve,
– na predlog župana imenuje in razrešuje enega ali več

podžupanov,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske upra-

ve glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
– imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu

načelnika upravne enote,
– sprejema organizacijo in delovno področje občinske

uprave na predlog župana,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premože-

nja,
– odloča o višini zadolževanja v okviru sprejemanja

občinskega proračuna,
– sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi

in drugimi nesrečami,
– imenuje člane odbora za razpolaganje z dodeljenimi

sredstvi požarnega sklada,
– razpisuje referendum,
– daje pobudo za sklice zborov občanov,
– ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter

javne gospodarske službe,
– določa prispevke za opravljanje komunalnih dejavno-

sti,
– določa davke, dajatve, takse in povračila, ki so v

pristojnosti občine,
– daje soglasje k prevzemu opravljanja nalog iz držav-

ne pristojnosti,
– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote,
– sprejme akt o ustanovitvi sveta za varstvo uporabni-

kov javnih dobrin ter imenuje in razrešuje člane sveta,
– odloča o vlaganju občinskega kapitala v zasebno-

pravne subjekte,
– predpisuje način upravljanja in gospodarjenja s pre-

moženjem občine,
– daje soglasje k zadolževanju javnih podjetij in javnih

zavodov,
– daje pooblastila in soglasja za izvajanje posameznih

nalog krajevnih skupnosti, ki se financirajo iz proračunskih
virov občine,

– sprejema program varstva okolja,
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– sprejema sanacijske programe odprave posledic
čezmernega obremenjevanja okolja,

– določa način izvajanja gospodarskih javnih služb,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in ta

statut.

17. člen
Občinski svet ima naslednje komisije:
– komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenova-

nja,
– normativno-pravno komisijo,
– komisija za občinska priznanja ter sodelovanje z ob-

činami,
– komisijo za vloge in pritožbe.

18. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

opravlja naslednje naloge:
– obravnava temeljna vprašanja s področja kadrovske

politike in vprašanja iz pristojnosti občinskega sveta, ki so v
zvezi z mandatnimi vprašanji, volitvami, imenovanji in razreši-
tvami,

– sodelovanju z organi in organizacijami zainteresirani-
mi za rešitev kadrovskih vprašanj in pripravlja predloge in
mnenja, ki jih daje občinskemu svetu,

– predlaga izvolitev članov stalnih in občasnih delovnih
teles in pripravi predlog za izvolitev ali soglasje za delavce na
vodilnih mestih, za katere je po predpisih pristojen občinski
svet,

– pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zve-
zi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter
izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,

– opravlja druge zadeve, ki jih določi občinski svet.
Normativno-pravna komisija zaradi skladnosti z ustavo,

zakonom in statutom občine ter zaradi pravne obdelave
obravnava:

– besedilo in spremembe statuta občine in poslovnika
občinskega sveta,

– odloke in druge splošne akte, ki jih sprejema občin-
ski svet in mu daje poročila s svojimi mnenji in predlogi,

– splošne akte organizacij, ki jih potrjuje ali h katerim
daje soglasje občinski svet ter mu v zvezi s tem daje mnenja,
predloge in pripombe,

– predloge in zahteve za obvezno razlago odlokov in
drugih splošnih aktov in daje mnenja o tem,

– prečiščeno besedilo odlokov in drugih aktov občin-
skega sveta.

Komisija za vloge in pritožbe opravlja naslednje naloge:
– obravnava posamične vloge in predloge občanov, v

katerih opozarjajo na določene probleme pri izvajanju odlo-
kov in drugih splošnih aktov občinskega sveta,

– obravnava pritožbe, ki se nanašajo na posamezne
zadeve, jih po potrebi preizkuša po ustreznih organih, da
rešijo take zadeve po veljavnih predpisih in obvešča o tem
vlagatelje oziroma pritožnike,

– proučuje prošnje, pritožbe in druge vloge, ki jih poši-
ljajo občani in organizacije občinskemu svetu ali njegovim
delovnim telesom in ugotavlja vzroke zanje,

– obvešča občinski svet in pristojna telesa o pojavih, ki
nastajajo pri uporabi zakonov in jim predlaga ustrezne ukrepe,

– obravnava tudi vloge in pritožbe, ki jih je odstopil v
obravnavo republiški organ za prošnje in pritožbe, če je
vlagatelj za območja občine, ukrepal v skladu z določili
prejšnjega člena oziroma postopa po navodilih oziroma na
zaprosilo pristojnega republiškega organa,

– obravnava vloge, da je bilo delo državnega organa ali
delo organizacije nezakonito ali očitno nepravilno in obvesti
o ugotovitvah občinski svet župana in načelnika upravne
enote,

– opravlja druge zadeve, ki jih določa občinski svet.
Komisija za občinska priznanja ter sodelovanje z obči-

nami opravlja naslednje naloge:
– v skladu z odlokom in pravilnikom o občinskih prizna-

njih objavlja razpis za dajanje predlogov za občinska priz-
nanja,

– obravnava predloge za odlikovanja, ki jih dajejo orga-
nizacije in društva in drugi predlagatelji ter jih s svojimi
mnenji posreduje pristojnemu republiškemu organu,

– obravnava in oblikuje predloge za občinska priznanja
ter jih predlaga občinskemu svetu v sprejem,

– daje predloge za odlikovanja ali daje pobude za pre-
dlaganje posameznikov, organizacij in društev ter organov
za odlikovanja in občinska priznanja in jih daje v postopek v
skladu z odlokom in pravilnikom o občinskih priznanjih,

– usmerja aktivnosti za ohranjanje in krepitev odnosov
med občino ter ostalimi občinami na področju gospodar-
stva, kulture, športa ...,

– skrbi za mednarodne stike in uveljavljanje občine v
širšem prostoru.

V razpisnih komisijah za oddajo javnih naročil sodeluje
tudi predstavnik matičnega odbora občinskega sveta. V pri-
meru, ko ni mogoče določiti matičnega odbora, v razpisni
komisiji sodeluje predstavnik odbora za finance in občinsko
premoženje.

Občinski svet po potrebi s statutarnim sklepom usta-
navlja nove komisije in ukinja ali združuje posamezne ko-
misije.

19. člen
Občinski svet ima naslednje odbore:
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za finance in občinsko premoženje,
– odbor za gospodarstvo in turizem,
– odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja pode-

želja,
– odbor za krajevne skupnosti in komunalno infrastruk-

turo,
– odbor za okolje in prostor,
– odbor za zaščito in reševanje,
– odbor za mladino.
Odbori občinskega sveta so stalna ali začasna delovna

telesa občinskega sveta, ki pripravljajo strokovne podlage in
predloge za odločitve občinskega sveta za področja iz nje-
gove delovne pristojnosti.

20. člen
Odbor za družbene dejavnosti opravlja naslednje

naloge:
– obravnava vprašanja in oblikuje politiko občine v zve-

zi z izobraževanjem, socialno, raziskovalno, kulturno, infor-
macijsko-dokumentacijsko in društveno dejavnostjo ter špor-
tom in rekreacijo in jo predlaga občinskemu svetu,

– daje mnenje občinskemu svetu v zvezi z ustanovitve-
nimi akti javnih zavodov, ki opravljajo družbene javne službe
lokalnega pomena,

– ocenjuje in spremlja izvajanje projektov kulturnih,
športnih in drugih društev in klubov, katerim so bila na
osnovi programa odobrena dodatna ali izredna sredstva iz
občinskega proračuna,

– oblikuje socialno politiko občine in jo predlaga v
sprejem občinskemu svetu,
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– obravnava in predlaga občinskemu svetu in županu
oblikovanje postavk znotraj proračuna, ki bodo zagotavljale
določena sredstva za optimalne oblike enkratne pomoči
socialno najbolj ogroženim,

– skrbi za varovanje naravne in kulturne dediščine,
– opravlja druge zadeve s področja družbenih služb in

sociale.
Odbor za finance in občinsko premoženje opravlja na-

slednje naloge:
– obravnava in daje mnenje občinskemu svetu o občin-

skem proračunu, njegovem izvajanju in zaključnem računu,
– daje mnenje občinskemu svetu na vsako spremem-

bo občinskega premoženja,
– daje mnenje občinskemu svetu glede nakupov osnov-

nih sredstev za potrebe občinske uprave,
– daje mnenje občinskemu svetu glede najema oziro-

ma uporabe občinskega premoženja,
– daje mnenje občinskemu svetu glede potrebnosti

pregleda občinskega proračuna ali njenega dela s strani
računskega sodišča,

– daje pobude nadzornemu odboru za pregled občin-
skega proračuna ali njegovega dela.

– daje mnenje glede drugih zadev, ki se nanašajo na
občinski proračun in občinsko premoženje,

Odbor za gospodarstvo in turizem opravlja naslednje
naloge:

– obravnava letni gospodarski načrt občine,
– občinskemu svetu predlaga ukrepe za hitrejši gospo-

darski razvoj občine,
– na zahtevo občinskega sveta daje mnenje glede vpra-

šanj s področja gospodarstva,
– daje mnenje občinskemu svetu na akte s tega po-

dročja,
– obravnava problematiko s področja malega gospo-

darstva in obrti,
– spremlja izvajanje nalog s tega področja,
– predlaga občinskemu svetu sprejem ukrepov s po-

dročja razvoja malega gospodarstva in obrti,
– skrbi za promocijo občine, organizacijo promocijskih

prireditev ter izdajanje ustreznih publikacij,
– pripravlja izhodišča in daje mnenje občinskemu sve-

tu na letne programe prireditev in promocij, ki služijo hitrej-
šemu razvoju turističnega gospodarstva v občini,

– sodeluje s turističnimi in drugimi društvi, ki organizi-
rajo različne prireditve.

Odbor za kmetijstvo in pospeševanje razvoja podeželja
opravlja naslednje naloge:

– predlaga ukrepe in daje mnenja občinskemu svetu v
zvezi s problematiko pospeševanja in hitrejšega razvoja kme-
tijstva v občini,

– daje predloge občinskemu svetu za subvencionira-
nje razvoja kmetijstva v občini,

– daje mnenje občinskemu svetu na akte s tega podro-
čja.

Odbor za krajevne skupnosti in komunalno infrastruk-
turo opravlja naslednje naloge:

– obravnava predloge za financiranje krajevnih sku-
pnosti,

– občinskemu svetu daje mnenje na statute krajevnih
skupnosti in organizacijo krajevnih skupnosti,

– predlaga občinskemu svetu prenos nekaterih občin-
skih nalog in pristojnosti na krajevne skupnosti,

– koordinira in usklajuje delovanje krajevnih skupnosti,
– občinskemu svetu predlaga ukrepe za hitrejši in sklad-

nejši razvoj komunalnega gospodarstva v občini,

– obravnava vprašanja glede upravljanja in urejanja lo-
kalnih gospodarskih služb,

– občinskemu svetu predlaga prioritetni vrstni red inve-
sticij v komunalno infrastrukturo,

– daje mnenje občinskemu svetu na akte s tega po-
dročja.

Odbor za okolje in prostor opravlja naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga ukrepe za zaščito in iz-

boljšanje ekoloških pogojev v občini,
– občinskemu svetu daje mnenja na akte in predpise,

ki jih iz njegovega področja predlagajo občinski upravni
organi,

– obravnava druga vprašanja s področja urbanizma,
varstva okolja in urejanje prostora,

– obravnava predloge za pridobivanje, financiranje in
urejanje stavbnih zemljišč v naseljih in na drugih območjih,
ki so namenjena za kompleksno graditev.

Odbor za zaščito in reševanje opravlja naslednje
naloge:

– obravnava vprašanja iz področja zaščite in reševanja,
– daje mnenje občinskemu svetu na odloke in druge

akte iz svojega področja,
– daje mnenje občinskemu svetu za načrte zaščite in

reševanja,
– daje mnenje občinskemu svetu pred imenovanji iz

pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na področje
zaščite in reševanja.

Odbor za mladino opravlja naslednje naloge:
– obravnava vprašanja na področju mladine, daje mne-

nje in predlaga občinskemu svetu ukrepe na različnih po-
dročjih pomembnih za mlade,

– oblikuje in predlaga v sprejem občinskemu svetu
mladinsko politiko, da bi se ustvarile socialne, kulturne,
pravne, ekonomske, zdravstvene, pedagoške, izobraževal-
ne in druge razmere, ki pospešujejo individualizacijo mlado-
stnika in njegovo socialno in kulturno integracijo,

– predlaga pogoje, merila in postopke za sofinancira-
nje projektov iz občinskega proračuna, ki jih izvajajo društva
in druge oblike prostovoljnih in neprofitnih organizacij, kate-
rih dejavnost se nanaša na mlade,

– ocenjuje in spremlja izvajanje ukrepov za mlade in
obravnava poročila o položaju mladih.

Odbori občinskega sveta opravljajo poleg zgoraj nave-
denih še naslednje naloge:

– obravnavajo predloge župana, članov občinskega
sveta in občanov s svojega delovnega področja preden o
njih odloča občinski svet in dajejo občinskemu svetu mne-
nja in predloge o teh predlogih,

– razpravljajo o vprašanjih s svojega delovnega podro-
čja in dajejo občinskemu svetu in županu mnenja in predlo-
ge o teh vprašanjih,

– oblikujejo mnenja in podlage za odločanje občinske-
ga sveta glede pipravljajočih se predpisov, ki neposredno
zadevajo vprašanja občinske pristojnosti oziroma koristi,

– predlagajo občinskemu svetu ali županu odločitve s
svojega področja.

Občinski svet po potrebi s statutarnim sklepom usta-
navlja nove odbore in ukinja ali združuje posamezne od-
bore.

21. člen
Črtan.

22. člen
Občinski svet odloča o vseh na občino prenesenih

zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o
teh zadevah odloča drug občinski organ.
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23. člen
Občinski svet ima enaintrideset članov. Člani občin-

skega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Občinski svet se voli na podlagi splošne in enake volil-

ne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volitve se izvajajo v skladu z zakonom.
Za volitve občinskega sveta se občina lahko razdeli na

volilne enote, ki jih določi odlok občinskega sveta.

24. člen
Občinski svet se konstituira na svoji prvi seji, na kateri

je potrjenih več kot polovica mandatov, skliče pa jo doteda-
nji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi novega župana.

Do potrditve mandata novemu županu, vodi sejo občin-
skega sveta dotedanji župan.

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

njegove seje, nima pa pravice glasovanja.
Za vodenje seje občinskega sveta lahko župan poobla-

sti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.

26. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinske-

ga sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega
sveta ter njihovih komisij in odborov zagotavlja občinska
uprava.

27. člen
Črtan.

28. člen
Občinski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje župan

najmanj štirikrat letno. Župan mora sklicati sejo občinskega
sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega
sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila
podana pisna zahteva za sklic seje.

Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan na
lastno pobudo, posamezne točke dnevnega reda pa lahko
predlagajo tudi komisije in odbori občinskega sveta ter vsak
član občinskega sveta.

29. člen
Seje občinskega sveta so javne.
Če to terja javni interes, lahko občinski svet sklene, da

se javnost izključi.
Direktor občinske uprave in predsednik nadzornega

odbora imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej občin-
skega sveta, na zahtevo občinskega sveta ali župana pa so
se dolžni udeležiti seje in odgovarjati na vprašanja članov
občinskega sveta tudi predstojniki notranjih organizacijskih
enot oziroma strokovni delavci občinske uprave.

30. člen
Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih

glasov navzočih članov.
Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako

določa zakon, ta statut ter poslovnik in kadar na predlog
posameznega člana občinskega sveta tako odloči občinski
svet z večino glasov.

31. člen
Občinski svet ima poslovnik, s katerim podrobneje ure-

ja način dela, postopek odločanja in razmerja do odborov,
komisij in občinskih organov. Občinski svet sprejema po-
slovnik z dvetretjinsko večino navzočih članov.

Občinski svet glasuje javno ob sprejetju statuta in po-
slovnika, tajno pa ob imenovanju podžupana.

3. Nadzorni odbor

32. člen
Nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora javne porabe

v občini v okviru svojih nalog zlasti:
– opravlja nadzor nad upravljanjem in razpolaganjem s

premoženjem občine,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev,
– pregleduje in proučuje pravne predpise in akte s

katerimi se določajo nameni proračunske porabe,
– pregleduje listinsko dokumentacijo kot so pogodbe,

naročila, odredbe, nalogi, računi, zapisniki ter knjigovodske
listine in poslovne knjige,

– ugotavlja skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter
gospodarnost in namenskost trošenja sredstev in njihov uči-
nek glede na opredeljeni cilj,

– obravnava pripombe strank v postopku,
– sprejema poročila, mnenja in priporočila oziroma pre-

dloge ukrepov nadzorovanim osebam,
– obvešča pristojne organe občine in predlaga ukrepe

iz njihove pristojnosti,
– oblikuje zahteve za izvedbo revizije s strani Račun-

skega sodišča Republike Slovenije,
– prijavlja sum storitve prekrška oziroma sum storitve

kaznivega dejanja pristojnemu organu.
Nadzorni odbor na začetku proračunskega leta sprej-

me letni program dela.

33. člen
Nadzorni odbor šteje sedem članov.
Člani nadzornega odbora so imenovani na podlagi li-

ste kandidatov z večino glasov navzočih članov občinskega
sveta. Listo kandidatov določi komisija za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja na podlagi predlogov članov ob-
činskega sveta, delovnih teles občinskega sveta, političnih
strank, krajevnih skupnosti, zainteresiranih organizacij v ob-
čini in občanov.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občin-
skega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skup-
nosti, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave,
člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračun-
skih sredstev.

Po imenovanju vseh članov nadzornega odbora župan
skliče konstitutivno sejo nadzornega odbora v roku 20 dni.

33.a člen
Nadzorni odbor izmed svojih članov izvoli predsednika

in podpredsednika nadzornega odbora.
Kandidaturo za predsednika nadzornega odbora lahko

vloži vsak član nadzornega odbora.
Kandidat je izvoljen z večino glasov članov nadzornega

odbora.
Predsednik nadzornega odbora je lahko razrešen na

predlog enega člana nadzornega odbora, če za predlog za
razrešitev glasuje večina članov nadzornega odbora.

Na enak način kot predsednika nadzornega odbora se
voli in razrešuje tudi podpredsednika nadzornega odbora.

33.b člen
Predsednik nadzornega odbora predstavlja nadzorni

odbor in zastopa njegove ugotovitve, mnenja, priporočila in



Uradni list Republike Slovenije Št. 98 / 24. 10. 2000 / Stran 10625

predloge pred organi občine in pri nadzorovanih osebah,
podpisuje pisne odpravke nadzornega odbora, organizira
delo ter pripravlja in vodi seje.

Podpredsednik nadzornega odbora pomaga predse-
dniku nadzornega odbora pri njegovem delu, ga nadome-
šča v odsotnosti ali v primeru zadržanosti in po njegovem
pooblastilu opravlja posamezne zadeve iz njegovega delov-
nega področja.

33.c člen
Nadzorni odbor sprejema odločitve na sejah z večino

glasov navzočih članov nadzornega odbora, kadar je na seji
navzoča večina članov nadzornega odbora.

Seje nadzornega odbora sklicuje predsednik nadzor-
nega odbora na lastno pobudo, pobudo člana nadzornega
odbora, občinskega sveta ali župana.

Seje nadzornega odbora so zaprte za javnost kadar je
nadzorni odbor pri svojem delu dolžan varovati osebne po-
datke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako
opredeljene z zakonom, drugimi predpisi ali z akti občinske-
ga sveta in organizacij porabnikov proračunskih sredstev in
ko je to potrebno za spoštovanje dostojanstva, dobrega
imena in integritete posameznikov.

Na sejah nadzornega odbora so lahko poleg župana
oziroma z njegove strani pooblaščenega delavca občinske
uprave, prisotni tudi vabljeni, zlasti kadar je njihova prisot-
nost potrebna za razjasnitev in v pomoč pri delu nadzornega
odbora.

33.č člen
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mne-

njih poda poročilo s priporočili in predlogi ter občinskemu
svetu najmanj enkrat letno poroča o svojem delu in ugotovi-
tvah.

S sklepom lahko nadzorni odbor zahteva od občinske-
ga sveta, župana in članov poslovodstev organizacij, ki so
uporabniki občinskih proračunskih sredstev, da pooblašče-
nemu članu nadzornega odbora ali imenovanemu izvedencu
omogočijo pregled dokumentacije, ki je potrebna za delo
nadzornega odbora.

33.d člen
Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih

proračunskih sredstev so dolžni:
– omogočiti vpogled v vso potrebno dokumentacijo, ki

jo na podlagi sklepa nadzornega odbora zahteva pooblašče-
ni član nadzornega odbora ali imenovani izvedenec,

– sodelovati v postopku nadzora,
– obravnavati poročilo nadzornega odbora,
– upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbo-

ra za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

33.e člen
Nadzorni odbor mora nadzorovanemu porabniku ob-

činskih proračunskih sredstev pred sprejetjem dokončnega
poročila zagotoviti možnost, da izrazi svoje mnenje in ugo-
varja njegovim ugotovitvam.

Nadzorni odbor pošlje predlog poročila nadzorovane-
mu porabniku občinskih proračunskih sredstev, ki ima pravi-
co v roku 15 dni od prejema predloga poročila vložiti pri
nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru
odločiti v 15 dneh.

Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorova-
nemu porabniku občinskih proračunskih sredstev, občin-
skemu svetu in županu in po potrebi tudi računskemu so-
dišču.

33.f člen
Javnost dela nadzornega odbora se zagotavlja tako, da

nadzorni odbor obvešča javnost o svojih ugotovitvah, pri
čemer mora spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integrite-
to posameznikov.

Nadzorni odbor sme obvestiti javnost o svojih ugotovi-
tvah šele takrat, ko je njegovo poročilo dokončno.

33.g člen
Nadzorni odbor sprejme poslovnik o delu nadzornega

odbora v katerem v skladu z zakonom in tem statutom po-
drobneje določi organizacijo dela, pravice in dolžnosti pred-
sednika in podpredsednika ter članov pri izvajanju nadzora,
delo izvedencev, postopek nadzora, pripravo, sklicevanje in
vodenje sej, pisanje zapisnikov ter vodenje evidence in do-
kumentacije.

4. Župan

34. člen
Občina ima župana.
Župan je izvoljen na neposrednih volitvah.
Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana ime-

nuje in razrešuje občinski svet na predlog župana izmed
članov občinskega sveta.

35. člen
Župan opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa občino,
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun ob-

čine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti občinskega sveta,

– predlaga gradiva, ki jih pripravi občinska uprava za
seje občinskega sveta,

– skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta,
– nadzoruje in usmerja delo občinske uprave,
– imenuje projektne skupine in komisije iz pristojnosti

občinske uprave,
– odgovarja za izvrševanje proračuna,
– odloča o višini zadolževanja v okviru sprejemanja

občinskega proračuna,
– ima splošno pooblastilo za odločanje o pridobitvi in

odtujitvi premičnega premoženja ter za pridobitev nepremič-
nega premoženja, katerih posamična vrednost, skupna vre-
dnost v okviru enega posla ali skupna vrednost v obdobju
enega leta ne presega 0,5% proračunskih sredstev za teko-
če leto, vendar največ eno dvanajstino te vrednosti na
mesec,

– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine in

krajevnih skupnosti ter poverjenike za civilno zaščito,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih

aktov občine,
– po potrebi sklicuje predsednike krajevnih skupnosti

z namenom posvetovanja in problematike krajevnih sku-
pnosti,

– predlaga občinskemu svetu program varstva okolja,
študije ranljivosti okolja in sanacijske programe odprave po-
sledic čezmerne obremenitve okolja,

– aktivno sodeluje pri reševanju nastalih socialnih pro-
blemov,

– poroča občinskemu svetu o namenu in rezultatih pri
predstavljanju in zastopanju občine v tujini na seji občinske-
ga sveta.

– opravlja tudi druge zadeve, ki jih določata zakon in ta
statut.
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36. člen
Župan zadrži objavo splošnega akta občinskega sveta,

če meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga občin-
skemu svetu, da o njem odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet
vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa
lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove
skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali
drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri
čemer mora navesti razloge za zadržanje. Ob zadržanju
izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno
ministrstvo na nezakonitost takšne odločitve. Če občinski
svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne
postopek pri upravnem sodišču.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki
je z zakonom prenesena na občino, župan opozori pristojno
ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odlo-
čitve.

37. člen
Črtan.

38. člen
Podžupan oziroma podžupani pomaga (-jo) županu pri

njegovem delu. Župan lahko pooblasti podžupana (-e) za
opravljanje posamičnih nalog iz svoje pristojnosti.

Župana nadomešča v primeru njegove odsotnosti ozi-
roma zadržanosti podžupan, ki ga določi župan.

S sklepom o imenovanju podžupana se ugotovi, da bo
podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata žu-
pana opravljal funkcijo župana v času od sprejema sklepa o
predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih
volitev do izvolitve novega župana. Podžupan, ki opravlja
funkcijo župana, nima pravico glasovati za odločitve občin-
skega sveta.

IV. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA OBČANOV

39. člen
Neposredne oblike odločanja občanov o lokalnih za-

devah so zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.

40. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali za njen

posamezen del (krajevna skupnost, naselje, ulica).
Župan mora sklicati zbor občanov, če je tako predpisa-

no z zakonom ali statutom ali če tako zahteva najmanj 5%
volivcev v občini oziroma v njenem posameznem delu, lahko
pa ga skliče na lastno pobudo, na pobudo občinskega sveta
ali sveta krajevne skupnosti.

41. člen
Zbor občanov:
– razpravlja o delu občinskih organov (občinskega sve-

ta, župana in drugih občinskih organov ter delovnih teles),
– razpravlja o povezovanju z drugimi občinami,
– razpravlja o lokalni problematiki,
– razpravlja o spremembah območja občine,
– razpravlja in daje mnenja o zadevah v javni obravnavi,
– daje mnenje o zadevah iz prejšnjih alinei.

41.a člen
Pobudo za sklic zbora občanov mora pobudnik pisno

predložiti županu. V pobudi mora biti naveden pobudnik
sklica zbora občanov, zadeve, ki naj bi jih občani obravnava-
li na zboru občanov ter ali se pobuda za sklic zbora občanov
nanaša na vso občino ali njen posamezen del.

Kadar pobudo za sklic zbora občanov predloži najmanj
5% volivcev v občini oziroma njenem posameznem delu,
mora pobuda vsebovati seznam osebno podpisanih volivcev
z njihovimi osebnimi podatki: ime in priimek, datum rojstva
in naslov stalnega prebivališča.

Župan lahko zahtevo za sklic zbora občanov s sklepom
zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število
volivcev. Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve
ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu.

41.b člen
Župan mora sklicati zbor občanov v roku 30 dni od

pravilno podane pobude za sklic zbora občanov. Najmanj 5
dni pred začetkom zbora občanov mora župan na krajevno
običajen način javno objaviti datum in kraj zbora občanov ter
zadeve, ki jih bodo obravnavali občani na zboru.

41.c člen
Pravico sodelovanja in glasovanja na zboru občanov

imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega
sveta.

Zbor občanov je sklepčen, če je na njem prisotnih
najmanj 10% volivcev v občini oziroma njenem posamez-
nem delu, razen če statut ali zakon ne določata drugače.

Sklepi zbora občanov so sprejeti, če je zanje glasovala
večina občanov prisotnih na zboru občanov.

41.č člen
O zboru občanov se piše zapisnik, ki mora vsebovati

zlasti datum in kraj sklica zbora občanov, število prisotnih
občanov in glasovanje o zadevah, ki so jih občani obravna-
vali na zboru občanov.

41.d člen
Stališča, predloge, pobude ali mnenja sprejeta na zbo-

ru občanov mora obravnavati in se o njih opredeliti župan in
občinski svet oziroma svet tiste krajevne skupnosti, v katero
je bil zbor občanov sklican.

42. člen
Občinski svet lahko o vsebini splošnih aktov občine,

razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splo-
šnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo
občinski davki in druge dajatve, razpiše referendum na pre-
dlog župana ali člana občinskega sveta, mora pa ga razpisa-
ti, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če
tako določa zakon ali statut občine.

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki
imajo pravico voliti člane občinskega sveta.

Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali.

43. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanj, ki

niso urejena s tem statutom, veljajo določbe zakona o refe-
rendumu in ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smisel-
no uporabljajo tudi določbe zakona o lokalnih volitvah.



Uradni list Republike Slovenije Št. 98 / 24. 10. 2000 / Stran 10627

44. člen
Občinski svet lahko razpiše svetovalni referendum o

posameznih vprašanjih posebnega pomena, da se ugotovi
volja občanov.

Svetovalni referendum se lahko razpiše za vso občino
ali za njen del.

Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo
najmanj 10% volivcev v občini ali njenem posameznem delu.

Rezultati svetovalnega referenduma ne zavezujejo ob-
činskega sveta.

Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno
uporabljajo določbe 42. in 43. člena tega statuta.

45. člen
Najmanj 5% volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali

razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti
občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občinskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na
prvo naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh
mesecih.

Če se zahteva nanaša na druge odločitve občinskih
organov, mora pristojni organ o njej odločiti najkasneje v
enem mesecu.

Glede postopka vložitve zahteve iz prvega odstavka se
smiselno uporabljajo določbe zakona o referendumu in ljud-
ski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo.

V. OBČINSKA UPRAVA

Organizacija občinske uprave

46. člen
Predstojnik občinske uprave je župan.
Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občin-

ske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.

47. člen
Organizacijo in delovno področje občinske uprave do-

loči občinski svet z odlokom, na predlog župana.
Občinsko upravo sestavljajo organi občinske uprave,

ki se določijo z odlokom iz prvega odstavka tega člena.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi

župan.

48. člen
Upravne naloge občinske uprave opravljajo direktor

občinske uprave, predstojniki upravnih organov, višji uprav-
ni, upravni in strokovno-tehnični delavci.

O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja za-
poslenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njego-
vem pooblastilu direktor občinske uprave. Predstojnike or-
ganov občinske uprave imenuje in razrešuje župan.

49. člen
Občinski funkcionarji so upravičeni do plače oziroma

dela plače ter drugih prejemkov v skladu z zakonom in
predpisi, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih fun-
kcionarjev.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
izvršuje zakone, predpise in odločitve občinskega sveta, ki
urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev.

50. člen
Občinska uprava izvaja odloke, pravilnike, odredbe in

navodila, ki jih sprejema občinski svet in izdaja župan.

Občinska uprava izvaja tudi zakone in druge predpise
države, kadar v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh
iz državne pristojnosti.

51. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdajajo

direktor občinske uprave in predstojniki upravnih organov.
Župan lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakon-
ske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje
posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega po-
stopka in za odločanje v upravnih stvareh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
stvareh iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi jav-
nih pooblastil, če ni z zakonom drugače določeno.

52. člen
V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske in

prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe po
zakonu o splošnem upravnem postopku in po posebnih
postopkih, določenih z zakonom.

53. člen
Direktor občinske uprave je odgovoren za dosledno

izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih
predpisov o upravnem postopku in zagotavlja vodenje evi-
dence o upravnih stvareh v skladu s predpisi.

54. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lah-

ko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za oprav-
ljanje teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in
opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v
upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. V eno-
stavnih upravnih stvareh lahko na prvi stopnji odloča tudi
uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo in stro-
kovni izpit.

55. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti

občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz
državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi
stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno
za ustrezno področje, oziroma njegov organ v sestavi.

56. člen
Če so v posamezni upravni zadevi, podani z zakonom,

predpisani pogoji za izločitev župana ali direktorja občinske
uprave, o tem odloča občinski svet.

Če so v posamezni upravni zadevi, podani z zakonom,
predpisani pogoji za izločitev uradne osebe, o tem odloča
direktor občinske uprave.

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE IN SKLADI

57. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama

določi, in javnih služb, ki jih določajo zakoni (lokalne javne
službe).

Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinskih služb (občinske up-

rave),
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb za-

sebnega prava.
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58. člen
Občina organizira obvezne gospodarske javne službe

določene z zakonom na naslednjih področjih:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda,
– zbiranje in odlaganje odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov ter druge naloge zaradi
varstva zraka in varstva pred požarom,

– vzdrževanje občinskih javnih cest in zimska služba,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– na drugih področjih, določenih z zakonom.

59. člen
Občina organizira izbirne gospodarske javne službe, ki

jih določi z odlokom, za naslednja področja:
– oskrba z industrijsko in požarno vodo,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč,
– pogrebne storitve,
– urejanje in vzdrževanje javnih tržnic,
– urejanje in upravljanje sejmišč,
– oskrba s toplotno energijo,
– oskrba s plinom,
– urejanje javnih parkirišč,
– javna razsvetljava v naseljih,
– javni potniški promet,
– plakatiranje in okraševanje,
– deratizacija in dezinfekcija,
– ter organizira druge izbirne gospodarske javne službe.

60. člen
Občinski svet lahko določi izbirno gospodarsko javno

službo tudi na drugih področjih, kadar zagotavljanja proizvo-
dov in storitev za javne potrebe ni mogoče zagotavljati na
trgu, so pa ti proizvodi in storitve pogoj:

– za izvrševanje nalog občine,
– za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških

funkcij občine.

61. člen
Občinski svet z odloki določi vrste javnih služb ter

načine in oblike njihovega izvajanja.
Občinski svet z odlokom ustanovi javna podjetja, javne

zavode ali sklade.

VII. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE

62. člen
Ministrstvo, vsako na svojem področju, nadzoruje za-

konitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne
pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni de-
lavci občinske uprave.

Glede nadzora nad zakonitostjo uprave se uporabljajo
določila zakona, ki urejajo to področje.

VIII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

63. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premič-

ne stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober

gospodar.

64. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, iz davkov,

taks, pristojbin in drugih dajatev, v skladu z zakonom.

65. člen
Prihodki in odhodki za posamezne namene financira-

nja javne porabe so zajeti v proračunu občine.
Proračun občine je sestavljen iz splošnega dela, pose-

bnega dela in načrta razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca pri-

hodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti ob-
činskih organov in občinske uprave.

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziro-
ma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki
so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načr-
tovanja, s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi.

66. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo
prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu
predvidena za posamezne namene.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnje-
ni vsi, s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.

67. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje

proračuna.

68. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov

izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko upora-
bijo ukrepi predvideni z zakonom.

69. člen
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za prora-

čunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno

doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določe-
na s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov
proračuna.

Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec,
dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo
leto.

70. člen
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za name-

ne in po postopku določenim z zakonom.

71. člen
Zaključni račun proračuna predloži župan v sprejem

občinskemu svetu po postopku in v rokih določenih z zako-
nom.

72. člen
Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papir-

jev ali z najetjem posojil.
Občina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Občina se ne sme zadolževati v tujini, razen na podlagi

zakona. Sklep o zadolžitvi sprejme občinski svet.
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73. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih

sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.

74. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je,
pod pogoji, ki jih določa zakon.

O soglasju odloča občinski svet.

75. člen
Črtan.

76. člen
Črtan.

77. člen
Črtan.

78. člen
Finančno poslovanje izvršuje pristojni upravni organ za

finance, ki ga nadzira župan ali direktor občinske uprave in
nadzorni odbor.

IX. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE

1. Splošni akti občine

79. člen
Občinski svet sprejme statut občine in poslovnik za

delo občinskega sveta.
Občinski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in

navodila kot splošne pravne akte.

80. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga občinski svet

sprejme z dvetretjinsko večino glasov vseh članov občinske-
ga sveta.

Statut se sprejema po dvofaznem postopku.

81. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvetretjin-

sko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.

82. člen
Z odlokom ureja občina na splošni način zadeve iz

svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in do-
loča način njihovega dela ter ustanavlja javna podjetja, javne
zavode in sklade ter proračun in zaključni račun občine.

Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pri-
stojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

83. člen
Z odredbo občina uredi določene razmere, ki imajo

splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

84. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta

ali odloka v procesu njunega izvrševanja.

85. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela

organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali
odloka.

86. člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in

odhodki za posamezne namene financiranja javne porabe v
občini.

Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki
se začne in konča s koledarskim letom.

2. Postopek za sprejem odloka

87. člen
Odlok lahko predlaga vsak član občinskega sveta, žu-

pan, odbori in komisije občinskega sveta ali najmanj 5%
volivcev v občini.

Predlagani odlok pošlje predlagatelj županu.

88. člen
Predlagani odlok mora vsebovati naslov odloka, uvod,

besedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja,

cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic,
ki jih bo imel sprejem odloka.

89. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodelo-

val v obravnavah predlaganega odloka na sejah občinskega
sveta.

90. člen
Župan pošlje predlagani odlok članom občinskega sve-

ta najmanj 8 dni pred dnem, določenim za sejo občinskega
sveta, na kateri bo obravnavan predlagani odlok.

91. člen
Odlok se sprejema praviloma v dveh fazah, in sicer kot

osnutek odloka in predlog odloka.
Občinski svet lahko na seji odloči, da se odlok sprejme

po enofaznem postopku.

92. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine, ali zaradi

naravnih nesreč, lahko občinski svet sprejme odlok po hi-
trem postopku, tako da se združita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.

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

93. člen
Na predlog predlagatelja odloka, se lahko člani občin-

skega sveta odločijo, da se na isti seji obravnavata in sprej-
meta osnutek in predlog odloka (skrajšani postopek), kadar
gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka,
prenehanje veljavnosti posameznih določb odloka ali posa-
meznih odlokov, manj zahtevne uskladitve z drugimi odloki
in zakoni, spremembe in dopolnitve odlokov na podlagi
odločb ustavnega sodišča ter program dela občinskega sve-
ta in druge manj zahtevne odloke ter druge splošne akte.

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

ljeni v uradnem glasilu in pričnejo veljati petnajsti dan po
objavi, če ni v njih drugače določeno.
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3. Posamični akti občine

95. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti odloča občina o upravnih stvareh iz

lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na

prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni
z zakonom drugače določeno.

96. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posa-

meznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v
upravnih stvareh v upravnem postopku.

X. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE
IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI

97. člen
Občina lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in

zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni
položaj in pravice občine oziroma, če se s predpisi pokraji-
ne, brez pooblastila oziroma soglasja občine, posega v nje-
ne pravice.

98. člen
Občina lahko začne pred ustavnim sodiščem spor o

pristojnosti, če državni zbor ali vlada s svojimi predpisi ureja-
ta razmerja, ki so po ustavi in zakonih pristojnosti občine.
Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina posega
v njeno pristojnost.

99. člen
Občina lahko kot stranka v upravnem sporu izpodbija

konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi
akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

100. člen
Občina lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot

stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh
postopkih oziroma, če so z že izdanimi akti prizadete pravice
in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

101. člen
Odbori občinskega sveta so dolžni za potrebe občin-

skega sveta oblikovati mnenje glede pripravljajočih se pred-
pisov, ki se tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi
oblikuje občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu
zboru.

XI. POVEZOVANJE OBČINE V POKRAJINO IN DRUGO
SODELOVANJE

102. člen
Občina se lahko poveže z drugimi sosednjimi občinami

v širšo lokalno skupnost (pokrajino) zaradi uresničevanja
skupnih koristi svojega prebivalstva.

Zaradi zgodovinskih, kulturnih in gospodarskih intere-
sov ima pri povezovanju v širšo lokalno skupnost prioriteto
povezovanje občine v pokrajino Posavja.

Odločitev o vključitvi oziroma izstopu občine v pokraji-
no sprejme občinski svet z dvetretjinsko večino vseh članov
občinskega sveta.

O odločitvi občinskega sveta se lahko v občini izvede
referendum, če o tem odloči občinski svet na pobudo četrti-
ne svetnikov, župana ali 5% volivcev. Odločitev o vključitvi
občine v pokrajino je na referendumu sprejeta, če se za to
odloči večina volivcev, ki so glasovali.

S statutarnim sklepom o vključitvi občine v pokrajino se
določijo okvirne naloge, ki jih bo občina prenesla na pokraji-
no. S potrditvijo statusa pokrajine, občinski svet dokončno
določi prenesene občinske pristojnosti pokrajine.

103. člen
Člani pokrajinskega sveta so župan in člani občinskega

sveta, ki jih izvoli občinski svet na tajnem glasovanju. Izvolje-
ni so tisti predlagani kandidati, ki so dobili največ glasov.

Med kandidati, ki so dobili enako število glasov, se
glasovanje ponovi.

104. člen
Občinski svet lahko z dvetretjinsko večino navzočih

članov sklene, da se občina poveže v skupnost ali zvezo
dveh ali več občin, če je to koristno za urejanje in opravljanje
zadev širšega pomena, pomembnih za občino. Če zahteva
večina navzočih članov občinskega sveta, se lahko o takem
povezovanju izvede razprava med občani in ugotovi njihova
volja.

XII. KRAJEVNE SKUPNOSTI

105. člen
V občini so ustanovljene krajevne skupnosti; ki obse-

gajo naslednja naselja:
– KS Brestanica: Brestanica, Stolovnik, Raztez, Gori-

ca, Lokve, Armeško, Dol. Leskovec, Anže;
– KS Dolenja vas: Dolenja vas, Pesje, Stari grad, Sp.

Stari grad, Libna, Spodnja Libna;
– KS Gora: Gora, Cesta, Gunte, Čretež, Senožete,

Golek, Osredek, Sp. Dule, Straža, Strmo rebro, Dunaj;
– KS Koprivnica: Veliki Kamen, Mrčna sela, Koprivni-

ca, Veliki Dol;
– KS mesta Kostanjevica na Krki: Dobe, Globočice,

Gornja Prekopa, Slinovce, Jablance, Karlče, Sajevce, Ma-
lence, Koprivnik, Zaboršt, Dolnja Prekopa, Dobrava, Oštrc,
Avguštine, Dolšce, Črneča vas, Črešnjevec, Vrbje, Vrtača,
Orehovec, Grič, Kočarija, Male Vodenice, Velike Vodenice,
Podstrm, Ržišče, Ivanjše, Kostanjevica na Krki;

– KS mesta Krško: Bučerca, Kremen, Gunte, Krško,
Sremič, Trška gora, Gor. Pijavško, Sp. Pijavško, Sr. Pijav-
ško, Vrbina;

– KS Krško polje: Brege, Drnovo, Mrtvice, Vihre;
– KS Leskovec: Gorenja vas, Ivandol, Kobile, Loke,

Libelj, Leskovec, Nemška gora, Selce, Velika vas, Volovnik,
Veniše, Žadovinek;

– KS Podbočje: Selo, Slivje, Stari grad, Žabjek, Brez-
je, Gradec, Planina, Šutna, Dol, Brlog, Hrastek, Brezovica,
Premagovce, Dobrava, Pristava, Malo Mraševo, Kalce-Na-
klo, Brod, Veliko Mraševo, Mladje, Gradnje, Frluga, Prušnja
vas, Podbočje;

– KS Raka: Ardro, Brezje, Celine, Cirje, Dolga Raka,
Dobrava, Dolenja vas, Gmajna, Goli vrh, Gradišče, Jelenk,
Koritnica, Kržišče, Zabukovje, Zaloke, Mali Koren, Mikote,
Planina, Podlipa, Podulce, Pristava, Površje, Raka, Ravno,
Smednik, Sela, Videm, Veliki Koren, Vrh pri Površju;

– KS Rožno-Presladol: Rožno, Presladol;
– KS Senovo: Brezje, Kališovec, Gor. Leskovec, Dov-

ško, Stranje, Šedem, Mali Kamen, Reštanj, Dobrova, Se-
novo;
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– KS Senuše: Brezje, Brezovska gora, Dedni vrh, Dre-
novec, Senuše, Straža;

– KS Veliki Podlog: Gorica, Gržeča vas, Jelše, Mali
Podlog, Pristava, Veliki Podlog;

– KS Veliki Trn: Apnenik, Ardro, Črešnjice, Dalce, Dol.
Lepa vas, Gorenje Dule, Gor. Lepa vas, Jelševec, Kalce,
Kočno, Lomno, Mali Trn, Nova gora, Nemška vas, Pijana
gora, Ravni, Smečice, Srednje Arto, Veliki Trn, Vrhulje, Ženje;

– KS Zdole: Anovec, Pleterje, Ravne, Zdole, Kosta-
njek;

Krajevne skupnosti so pravne osebe javnega prava in
nastopajo v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj
račun, ter razpolagajo s premoženjem, ki je v lasti krajevne
skupnosti.

Krajevna skupnost ima svoj žig, lahko pa ima tudi svoj
znak, grb, zastavo in krajevni praznik.

106. člen
Del krajevne skupnosti se lahko izloči iz krajevne sku-

pnosti in se ustanovi kot nova krajevna skupnost, če se za to
na referendumu v tem delu krajevne skupnosti odloči večina
volivcev, ki so glasovali, in če oba tako nastala dela krajevne
skupnosti izpolnjujeta pogoje za novo krajevno skupnost.

Del krajevne skupnosti se lahko izloči iz krajevne sku-
pnosti in priključi k drugi krajevni skupnosti, če se za to v
tem delu krajevne skupnosti in v krajevni skupnosti, kateri se
ta del želi priključiti, na referendumu odloči večina volivcev,
ki so glasovali, in če preostali del krajevne skupnosti izpol-
njuje pogoje za novo krajevno skupnost.

Pred izločitvijo in priključitvijo morajo krajevne skupno-
sti izdelati premoženjsko, delitveno in kadrovsko bilanco.

Referendum razpiše občinski svet na pobudo zbora
krajanov.

Sklep o ustanovitvi nove krajevne skupnosti oziroma
priključitve k novi krajevni skupnosti sprejme občinski svet,
če so za to izpolnjeni vsi pogoji, določeni v statutu.

Občinski svet lahko s spremembo statuta ukine krajev-
ne skupnosti na način in pod pogoji, ki jih določa zakon.

107. člen
Naloge krajevnih skupnosti so:
– sprejmejo statut krajevne skupnosti,
– sprejmejo finančni plan in zaključni račun,
– sprejmejo program razvoja krajevne skupnosti,
– skrbijo za premoženje krajevne skupnosti,
– imenujejo volilno komisijo za izvedbo volitev članov

sveta krajevne skupnosti,
– sodelujejo pri sprejemanju prostorskih planov in pro-

storskih izvedbenih aktov in dajejo mnenje pri sprejemanju
teh aktov,

– dajejo mnenje o rabi prostora,
– dajejo mnenje pri gradnji gostinskih, trgovskih in dru-

gih lokalov,
– dajejo mnenje za postavitev kioskov,
– dajejo mnenje za gradnjo zidanic, vikendov in drugih

pomožnih objektov v naravi,
– urejajo in vzdržujejo javne poti, določene z odlokom

in pravilnikom, ter izvajajo zimsko službo na teh poteh,
– vzdržujejo, urejajo in gradijo pokopališča in mrliške

vežice,
– vzdržujejo parke, zelenice in druge javne površine,
– sodelujejo s službami socialnega skrbstva,
– sodelujejo pri razvoju športa in rekreacije,
– sodelujejo in aktivno delujejo pri varstvu okolja in

urejanju prostora,

– organizirajo in vodijo javne prireditve (športne, kultur-
ne ipd.),

– sodelujejo z vsemi društvi in klubi pri raznih športnih,
kulturnih in drugih prireditvah,

– sodelujejo in predlagajo gradnjo komunalnih objek-
tov in naprav,

– spremljajo in sodelujejo na področju investicijskih
vlaganj v objekte gospodarske infrastrukture v krajevni sku-
pnosti,

– predlagajo, organizirajo in vodijo akcijo za uvedbo
krajevnega samoprispevka v krajevni skupnosti,

– sodelujejo z občinsko upravo na področju kulture,
kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter namembnosti ob-
jektov v kraju,

– izvajajo in opravljajo tiste naloge, katere občinski svet
prenese v pristojnost krajevni skupnosti.

Krajevne skupnosti so v enakopravnem položaju.
Krajevne skupnosti lahko opravljajo poleg nalog nave-

denih v prvem odstavku tega člena še naloge, ki izhajajo
oziroma so povezane z zgodovinskimi, kulturnimi in drugimi
značilnostmi krajev.

Te naloge se natančneje določijo v statutih krajevnih
skupnosti.

Krajevna skupnost mesta Krško opravlja poleg nalog
navedenih v prvem odstavku tega člena še naloge usklaje-
nega urbanističnega, komunalnega, prostorskega, promet-
nega in ekološkega delovanja, s katerim se zagotavljajo
zgodovinske, kulturne, izobraževalne, zdravstvene, gospo-
darske in upravne funkcije mesta Krško, ki je središče obči-
ne in eno izmed regionalnih središč.

Te naloge se natančneje določijo v statutu Krajevne
skupnosti mesta Krško.

Krajevna skupnost mesta Kostanjevica na Krki opravlja
zaradi svojih tradicionalnih mestnih, zgodovinskih in turistič-
nih posebnosti ter kot eno izmed kulturnih središč Slovenije
in občine naloge, ki izhajajo iz teh danosti.

Te naloge se natančneje določijo v statutu krajevne
skupnosti mesta Kostanjevica na Krki.

Krajevni skupnosti z naseljema mestnega značaja Bre-
stanica in Senovo opravljata funkcije, ki izhajajo iz njihovih
značilnosti.

Te naloge se natančneje določijo v statutih krajevnih
skupnosti Brestanica in Senovo.

108. člen
Skupne potrebe, interese in naloge zadovoljujejo in

uresničujejo občani v krajevni skupnosti s sredstvi proraču-
na, s sredstvi, ki jih krajevna skupnost samostojno ustvari in
s sredstvi, ki jih prispevajo občani, na osnovi letnega plana
občine in krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti so dolžne letno poročati in dostaviti
finančni plan in zaključni račun občinskemu svetu in županu.

109. člen
Krajevna skupnost ima svoj statut, ki podrobneje dolo-

ča naloge, način financiranja ter načela za organiziranost in
delovanje krajevne skupnosti.

Soglasje k statutu krajevne skupnosti daje občinski
svet.

110. člen
Občinski svet lahko po predhodnem soglasju sveta

krajevne skupnosti, z odlokom prenese upravljanje določe-
nih zadev iz občinske pristojnosti v upravljanje krajevne
skupnosti, če za to zagotovi potrebna sredstva.
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111. člen
Občinski svet mora predhodno dobiti mnenje organov

krajevne skupnosti, kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo
interese prebivalcev samo te skupnosti.

112. člen
Organa krajevne skupnosti sta svet krajevne skupnosti

in nadzorni odbor.
Svet krajevne skupnosti lahko imenuje tudi komisije in

druga delovna telesa sveta krajevne skupnosti.
Svet volijo volivci s stalnim prebivališčem v krajevni

skupnosti za štiri leta.

113. člen
Svet krajevne skupnosti šteje najmanj sedem in največ

devetnajst članov. Število članov se določi v statutu krajevne
skupnosti.

Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se uporablja-
jo določbe zakona o lokalnih volitvah.

Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
Redne volitve v svet obstoječe krajevne skupnosti se

opravijo istočasno kot redne volitve v občinski svet.

114. člen
Svet krajevne skupnosti odloča o vseh zadevah v okvi-

ru nalog, ki jih samostojno opravlja krajevna skupnost in ki
so podrobneje opredeljene v statutu krajevne skupnosti.

Svet podrobneje uredi način svojega dela s poslovni-
kom.

115. člen
Svet krajevne skupnosti izvoli izmed sebe predsednika

in podpredsednika sveta krajevne skupnosti.
Krajevno skupnost predstavlja in zastopa predsednik

sveta krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti imenuje tajnika, ki pomaga

predsedniku sveta pri njegovem delu, vodi zapisnik in oprav-
lja druge naloge, za katere ga zadolži predsednik.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

116. člen
Krajevne skupnosti, določene s tem statutom, so prav-

ne naslednice prejšnjih krajevnih skupnosti.
Organi prejšnjih krajevnih skupnosti opravljajo svoje

delo do izvolitve novih organov.
Za prve volitve v svete krajevnih skupnosti, ki se morajo

izvesti v štirih mesecih po veljavnosti tega statuta, občinski
svet z odlokom določi število članov svetov krajevnih sku-
pnosti. Pri določanju števila se smiselno uporablja določba
zakona o lokalnih volitvah, ki določa število članov občin-
skega sveta. Volilne komisije teh skupnosti za prve volitve
imenuje občinska volilna komisija.

117. člen
Odloke in druge splošne akte, predvidene s tem statu-

tom, je potrebno sprejeti v roku enega leta po uveljavitvi tega
statuta.

Odloki in drugi splošni akti, ki jih je sprejela skupščina
prejšnje občine, ostanejo v veljavi do uskladitve z določbami
tega statuta, razen določb, ki so v nasprotju z določbami
tega statuta.

Spremembo odloka o skladu stavbnih zemljišč sprejme
občinski svet v dveh mesecih po sprejetju tega statuta.

118. člen
Postopek za sprejemanje sprememb in dopolnitev sta-

tuta je enak kot za sprejem statuta.
Spremembe in dopolnitve statuta se sprejemajo z dve-

tretjinsko večino vseh članov občinskega sveta. Predlog za
spremembo oziroma dopolnitev lahko da četrtina članov
občinskega sveta, župan ali 5% volilnih upravičencev.

119. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 013-5/95-1/18
Krško, dne 4. septembra 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

LENDAVA

4142. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Pince

Na podlagi 47.b člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00), 3. in 7. člena zakona o samopri-
spevku (Uradni list RS, št. 35/85), 30. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94
in 54/96) ter določili statuta Krajevne skupnosti Pince je
svet krajevne skupnosti na seji dne 16. 10. 2000 sprejel

S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Pince

1. člen
Na podlagi odločitve delovnih ljudi in občanov Krajevne

skupnosti Pince na referendumu dne 15. 10. 2000, se
uvede krajevni samoprispevek za obdobje petih let, od 1.
11. 2000 do 31. 10. 2005.

2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila

za realizacijo naslednjih programov:
– dokončanje in vzdrževanje vaškega doma,
– sofinanciranje asfaltiranja vaških cest,
– vzdrževanje vaških poti, hudournikov in mostov,
– plačilo komunalnih storitev,
– vzdrževanje ulične razsvetljave,
– financiranje krajevne samouprave,
– sofinanciranje PGD Pince in KD Zala György Pince.

3. člen
Zavezanci plačila krajevnega samoprispevka so delov-

ni ljudje in občani s stalnim bivališčem v KS Pince, in sicer v
naslednji višini:

1. zaposleni občani – od plače, nadomestila in plačila
za pogodbena dela – 2% mesečno od neto prejemkov;

2. zavezanci, ki samostojno opravljajo pridobitno de-
javnost – 3% mesečno od neto prejemkov;

3. upokojenci – 1% mesečno od neto pokojnin;
4. krajani od katastrskega dohodka veljavnega za teko-

če leto – 5%;
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5. začasno zaposleni v tujini – 2% od letne neto pov-
prečne plače v Republiki Sloveniji.

4. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov v skladu z

12. členom zakona o samoprispevku. Plačila samoprispev-
ka so oproščeni tisti zavezanci, ki so socialno ogroženi in z
vlogo zaprosijo za oprostitev plačila ter dokažejo svoje soci-
alno stanje.

5. člen
Samoprispevek, ki se plačuje od plač in pokojnin, obra-

čunava in odteguje izplačevalec plač in pokojnin.
Samoprispevek, ki se plačuje od katastrskega dohod-

ka in od neto prejemkov zavezancev, ki samostojno oprav-
ljajo pridobitno dejavnost, odmerja in izterjuje Ministrstvo za
finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Murska Sobota.

Samoprispevek od zaposlenih v tujini odmerja Svet
krajevne skupnosti Pince, ki o višini ter roku plačila obvesti
vsakega zavezanca.

Ob vsakem obračunu samoprispevka se krajevni sku-
pnosti dostavi seznam zavezancev.

6. člen
Sredstva, ki se zbirajo iz naslova samoprispevka se

nakazuje na žiro račun Krajevne skupnosti Pince št.
51920-842-059-82112.

7. člen
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samo-

prispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov in prispevkov.
Izterjavo bo opravilo Ministrstvo za finance, Davčna uprava
RS, Davčni urad Murska Sobota.

8. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo s samoprispevkom

zbranih sredstev opravlja svet Krajevne skupnosti Pince in o
tem najmanj enkrat letno poroča na zboru krajanov.

Po izteku obdobja za katero se uvede samoprispevek,
se sestavi zaključni račun in se predloži v obravnavo zboru
krajanov.

9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 11. 2000 dalje.

Pince, dne 16. oktobra 2000.

Predsednica
Sveta krajevne skupnosti Pince

Magda Jaklin l. r.

4143. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti
Pince o izidu glasovanja na referendumu za
uvedbo krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Pince, dne 15. 10. 2000

P O R O Č I L O
Volilne komisije krajevne skupnosti Pince o izidu

glasovanja na referendumu za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje

Krajevne skupnosti Pince, dne 15. 10. 2000

1. V volilni imenik je bilo vpisanih skupaj 201 volilnih
upravičenec,

2. Na referendumu je glasovalo skupaj 146 volilcev,
3. »ZA« uvedbo samoprispevka je glasovalo skupaj 94

volilcev oziroma 64,38%,
4. »PROTI« uvedbi samoprispevka je glasovalo skupaj

47 volilcev oziroma 32,19%,
5. Neveljavnih glasovnic je bilo skupaj 5 oziroma

3,42%.

Na podlagi izida glasovanja je volilna komisija ugotovi-
la, da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samo-
prispevka v KS Pince, saj se je zanj izreklo skupaj 94 volil-
cev oziroma 64,38% volilcev, ki so glasovali.

Predsednik
Volilne komisije KS Pince

Ladislav Feher l. r.

POLZELA

4144. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter
urejanju pokopališč

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št.
34/84, 33/85 in 26/90), zakona o prekrških (Uradni list
RS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 24/87, 5/90, 10/91,
13/93, 66/93) ter 8. in 16. člena statuta Občine Polzela
(Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Polzela
na 14. redni seji dne 29. 8. 2000 sprejel

O D L O K
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju

pokopališč

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa vsebina ter organizacijska in

prostorska zasnova izvajanja javne službe na področju ureja-
nja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti. Do-
ločajo se pravice in obveznosti uporabnikov in izvajalcev
storitev, viri financiranja, nadzor nad izvajanjem ter drugo,
kar je za normalno izvajanje te javne službe potrebno.

Na območju Občine Polzela so naslednja pokopališča:
– pokopališče Polzela,
– pokopališče Andraž nad Polzelo.

2. člen
Urejanje pokopališča in pogrebno dejavnost organizi-

ra, načrtovana in nadzorovana gospodarska javna služba.
Izvaja se v skladu z zakoni, tem odlokom in tehničnimi pravili
pristojnih organov države.

3. člen
Na pokopališču Občine Polzela (pokopališče Polzela

in pokopališče Andraž nad Polzelo) se pokopavajo umrli, ki
so imeli stalno bivališče v občini, najemniki grobov ali njihovi
sorodniki, ali če tako želijo njihovi svojci, ne glede na njiho-
vo veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso.

4. člen
V Občini Polzela opravljajo pokopališko in pogrebno

dejavnost ter urejanje pokopališča Občina Polzela in zase-
bniki, ki se ukvarjajo s pogrebno dejavnostjo.
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5. člen
Pogrebna dejavnost se praviloma izvaja izven pokopali-

šča in obsega naslednja dela:
– urejanje dokumentacije,
– oddajanje prostorov za grob v najem,
– organizacija pogrebnih svečanosti,
– določa mesto, datum in uro pokopa praviloma v do-

govoru z naročnikom in v primeri cerkvenega pokopa z
župnikom, organizira in opravlja pogrebe,

– organizira in nadzira razna dela na pokopališču,
– druga dela, ki so posebej dogovorjena.

II. UREJANJE POKOPALIŠČA

6. člen
Urejanje pokopališča je dejavnost, ki obsega vzdrževa-

nje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, pre-
kope grobov, zajema pa predvsem naslednja dela:

– odvoz odpadkov na odlagališča,
– košenje zelenic,
– čiščenje odpadkov in snega,
– urejanje in obrezovanje žive meje,
– vzdrževanje poti,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– oddajanje grobnih prostorov,
– vodenje katastra pokopališča in
– določanje posamezne zvrsti grobov.

7. člen
Vsako pokopališče mora imeti pokopališki kataster in

načrt pokopališča, z razvrstitvijo na pokopališke oddelke in
grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb v posamez-
nem grobu, datum pokopa in oznako groba.

Za izdelavo pokopališkega katastra in načrta mora po-
skrbeti občina ali po njenem pooblastilu izvajalec.

8. člen
Grobovi se delijo na:
– enojne grobove za eno osebo,
– družinske grobove,
– grobnice in
– žarne grobove.
Razdalja med grobovi in pokopališkimi potmi se določi

s pokopališkim načrtom.

9. člen
Enojni in družinski grobovi so globoki 1,80 m in se

lahko poglobijo do 2,50 m, če to dopuščajo geološki pogoji:
– širina enojnega groba je 0,70 m do 1,50 m in dolži-

na do 2,20 m,
– širina družinskega groba je od 1,50 m do 2,50 m in

dolžina do 2,20 m.

10. člen
Žare s pepelom umrlih se shranjujejo v žarnih ali obsto-

ječih klasičnih grobovih in grobnicah. Kolikor se žara hrani v
enojni, dvojni, trojni ali otroški grob, se tak grob ne smatra
kot žarni grob. Globina žarnega groba je 0,70 m, širina
0,60 m do 1 m, dolžina od 0,60 m do 1,20 m.

11. člen
Ponoven pokop v isti grob je mogoče po preteku miro-

valne dobe, ki ne sme biti krajša od 10 let.
Mirovalna doba ne velja za žarni grob.

Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le,
če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki
imajo interes, da se umrli izkoplje in prinese na drugo poko-
pališče ali v drug grob na istem pokopališču, po poprej-
šnjem pismenem soglasju najemnika groba, in sicer le z
dovoljenjem pristojne občinske službe.

Če je grobna jama predhodno poglobljena, je ponoven
pokop v isto jamo možen tudi pred pretekom 10 let. Pri
odprtju groba pred pretekom mirovalne dobe, mora nad
zadnjo krsto ostati vsaj 0,10 m zemlje.

12. člen
Ekshumacije (prekopi zaradi sodne preiskave), ki so

odrejene na zahtevo pravosodnih organov se opravljajo ob
vsakem času. Ostali prekopi se opravljajo v obdobjih, ko
temperature ozračja ne presegajo +10 °C.

Za izkop se uporabljajo predpisi o izkopu umrlih.

13. člen
Območje pokopališča je določeno z načrtom pokopali-

šča.
V območju pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje kot je: vpitje, glasno smejanje, raz-

grajanje in hoja po grobovih, oziroma prostorih za grobove,
– odlaganje smeti in odpadkov, izven za ta namen do-

ločenega prostora,
– druge vrste onesnaževanje pokopališkega prostora

in objektov v območju pokopališča,
– poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in dru-

gih naprav in predmetov v območju pokopališča,
– vožnja s kolesom ali motornim vozilom in njihovo

shranjevanje na pokopališču,
– puščanje in vodenje domače živali na pokopališče,
– odtujevanje predmetov iz tujih grobov, objektov in

prostorov v območju pokopališča,
– v neposredni bližini območja pokopališča niso dovo-

ljene, v času pogrebnih svečanosti, dejavnosti, ki motijo
potek pogrebnih svečanosti.

Pokopališki red mora biti izobešen na pokopališču.
Zidarska, kamnoseška in druga dela, ki so namenjena

urejanju grobov oziroma pokopališč in s tem povezani pre-
vozi, se lahko opravljajo le s soglasjem občine.

14. člen
Zasajanje visoko rastočega drevja je dovoljeno le s

pristankom upravljalca pokopališča in to na prostorih, ki so
za to določeni v pokopališkem načrtu. Okrasno grmičevje je
lahko visoko največ 2 m in ne sme biti prosto rastoče,
temveč oblikovano. Dovoljena je zasaditev nizkega grmiče-
vja, trajnic in drugih okrasnih rastlin, ki pa ne smejo ovirati
dostopa do drugih grobov.

15. člen
Grobovi se lahko ogradijo in nanje postavijo nagrobni

spomeniki v skladu z opredelitvami pokopališkega načrta.
Za postavitev ograje, okvirov, pokrivnih plošč in spomenika
je potrebno pridobiti soglasje upravljalca pokopališča.

Če najemnik groba postavi ali odstrani nagrobnik v
nasprotju s soglasjem upravljalca mora nepravilnosti odpra-
viti v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila.

V primeru, da najemnik nepravilnosti ne odpravi, opravi
to upravljalec na stroške najemnika.

16. člen
Najemnina za grob se plačuje letno. Z vplačilom najem-

nine za grobni prostor je plačano tudi vzdrževanje pokopali-
šča in naprav.
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17. člen
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove tako, da

se s tem ne kazi kulturen izgled pokopališča.
Najemniki grobov so dolžni najmanj dvakrat letno oči-

stiti grobove, če tega ne storijo, opravi to upravljalec na
stroške najemnika groba.

18. člen
Upravljalec lahko razveljavi najemno razmerje za grob v

naslednjih primerih:
– če najemnik grobnega prostora po predhodnem opo-

zorilu ne poravna najemnine za preteklo leto;
– če najemnik ne vzdržuje groba kljub opozorilu;
– ob opustitvi pokopališča;
– kadar tako zahteva načrt pokopališča.

19. člen
Upravljalec pokopališča lahko robnike, spomenik in

drugo opremo groba odstrani, in po šestih mesecih odda
prostor za grob drugemu najemniku (ob upoštevanju miro-
valne dobe) v naslednjih primerih:

– če najemnina za grob ni plačana več kot tri leta;
– če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih

grobov in pokopališča kot celote (daje videz zapuščenosti);
– če upravljalcu ni znan najemnik oziroma če le-ta ni

sporočil spremembe bivališča ali imena.
Upravljalec mora robnike, spomenik in drugo opremo

groba hraniti na določenem prostoru šest mesecev.

20. člen
Cene pokopaliških in pogrebnih storitev ter najemnin

za grobove določa Občinski svet občine Polzela. Cene na-
vedenih storitev morajo zagotoviti pokrivanje stroškov poko-
pa ter enostavno reprodukcijo na objektih in napravah, veza-
nih na to dejavnost.

Najemnine morajo pokriti stroške rednega in investicij-
skega vzdrževanja pokopališča in objektov ter manjše inve-
sticijske posege.

Predlog cen pripravi izvajalec javne službe

21. člen
Kolikor najemnik ne izpolnjuje obveznosti iz 16. člena

tega odloka, ga upravljalec opozori, da jih izpolni. Če po
določenem roku najemnik ni ravnal v skladu z opozorilom,
lahko upravljalec grobni prostor odda v najem drugemu
interesentu.

22. člen
Za vzdrževanje pokopaliških objektov, poti in nasadov,

čistoče, reda in miru na pokopališču skrbijo upravljalci po-
kopališča oziroma izvajalci storitev iz 5. člena tega odloka.

III. POKOPALIŠKE STORITVE

23. člen
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so

predvsem naslednje:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebne svečanosti,
– izvajanje pokopališke dežurne službe; druge poko-

pališke storitve.

24. člen
Umrli naj bi ležal v mrliški veži.
Prevoz na pokopališče je dovoljen potem ko je ugotov-

ljen nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi.

Po ugotovitvi smrti se pokop prijavi upravljalcu, s kate-
rim se dogovori o vseh pokopaliških in pogrebnih storitvah.

Praviloma mora preteči od smrti do pokopa oziroma
upepelitve najmanj 36 ur. Točen čas pokopa določi uprav-
ljalec v dogovoru s svojci umrlega in predstavnikom cerkve-
ne skupnosti, če gre za cerkveni pogreb.

25. člen
Pokop umrlega se opravi na pokopališču v skladu s

pokopališkim redom na krajevno običajen način.
Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti v

skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje, odloči o
tem oseba, ki je stalno živela z njim ali druga z zakonom
določena oseba, oziroma za zadeve socialnega skrbstva pri-
stojni organ občine, v kateri je oseba umrla ali bila najdena.

Anonimni pokop se opravi po volji umrlega ali po volji
svojcev. Anonimni pokop se opravi s pokopom krste ali
žare, oziroma z raztrositvijo pepela na posebej določenem
prostoru, brez označbe imena umrlega.

26. člen
Za izkop jame, zasip groba, prekope, prvo ureditev

groba in zaščito grobov skrbi pogrebno podjetje, ki izvaja
pokop umrlega.

27. člen
Če pokop in pogrebne svečanosti organizira lokalna

skupnost, društva ali združenja, se umrlega pred pokopom
izjemoma lahko položi na določen kraj pokopališča.

Cerkvene skupnosti lahko v skladu s pokopališkim re-
dom položijo umrlega stanovskega predstavnika do pokopa
v objekt, ki je namenjen za opravljanje cerkvenih obredov.

28. člen
Umrlega se položi v krsto in se pokoplje v grob za

klasičen pokop, v vrstni grob ali grobišče.
Klasičen pokop zunaj pokopališča je dovoljen samo v

izjemnih primerih, na podlagi dovoljenja za notranje zadeve
pristojnega upravnega organa, po predhodnem soglasju, za
zadeve zdravstvenega varstva pristojnega organa, kjer se
pokop opravi.

Upepeljene ostanke umrlega se shrani v žaro in poko-
plje v grob za klasičen pokop, v žarni grob ali se jih raztrese
na posebej določenem prostoru na pokopališču, oziroma
zunaj pokopališča, na podlagi dovoljenja za notranje zadeve
pristojnega upravnega organa.

29. člen
Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega, ozi-

roma oseba, ki je naročila pokop.
V primeru, ko poravna stroške pokopa občina, ima pravi-

co do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.

30. člen
Pokopi se opravljajo vsak delovni dan od 10. do 18.

ure, ob nedeljah in praznikih od 10. do 12. ure.
Uporabo mrliške vežice in obratovalni čas določa uprav-

ljalec. V času, ko je mrliška vežica zaprta, so vstopi dovoljeni
samo na podlagi predhodnega dovoljenja upravljalca.

IV. POGREBNE SVEČANOSTI

31. člen
Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima

javni značaj. Pogrebna svečanost se mora opraviti z vso
pieteto do umrlega.
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Pokop se lahko opravi v ožjem družinskem krogu, če je
bila to želja pokojnika ali njegovih najdražjih svojcev.

32. člen
Pogrebna svečanost se opravi na pokopališču, kjer bo

pokop. O pogrebni svečanosti je upravljalec pokopališča
dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski poko-
pališča.

33. člen
Pogrebna svečanost se prične z dvigom in prenosom

pokojnika z mrliškega odra.
Dvig, prenos oziroma odvoz krste ali žare v pogrebnem

sprevodu in položitev krste ali žare v jamo opravijo pogrebni-
ki upravljalca. Pogrebniki morajo biti oblečeni v svečane
obleke.

Praviloma se pogrebna svečanost odvija v sklopu mrli-
ške vežice.

Pogrebna svečanost, ki se organizira na pokopališču,
vodi pooblaščena oseba upravljalca pokopališča v skladu s
krajevnimi običaji ter predhodnem sporazumnem naročilu
pokojnikovih svojcev.

Če pri pogrebu sodeluje godba ali godba s pevci,
zaigra godba žalostinko, sledijo lahko cerkveni obred, po-
slovilni govori predstavnikov občine ali društev, nato pevci
zapojejo pesem.

Po končani svečanosti v mrliški vežici se oblikuje po-
grebni sprevod in izvrši pokop pokojnika.

Pogrebni sprevod se odvija izpred mrliške vežice ali z
določenega mesta na pokopališču.

34. člen
Razvrstitev v pogrebnem sprevodu poteka na krajevno

običajen način, oziroma je naslednja:
V primeru vsakega pogrebnega obreda je na čelu po-

grebnega sprevoda državna zastava z žalnim trakom, nato
cerkveni simboli. V primeru civilnega pogrebnega obreda pa
je na čelu sprevoda državna zastava z žalnim trakom. Nato
se razvrstijo nosilci drugih zastav in praporov z žalnimi trako-
vi, nosilci odlikovanj ali priznanj umrlega, godba, pevci, no-
silci vencev, krsta s pokojnikom ali žara pokojnika, svojci in
ostali udeleženci.

V primeru cerkvenega pogrebnega obreda gre pred-
stavnik cerkvene skupnosti pred krsto ali žaro s pokojnikom
v prostor za cerkveni obred. Cerkveni obred pri pokopih se
opravi pred ali po pogrebni svečanosti.

Na izrecno željo pokojnika ali svojcev pokojnika se
cerkveni obred – maša opravi med pogrebno svečanostjo s
prenosom krste ali žare pokojnika v cerkev.

35. člen
Ob grobu se udeleženci pogrebnih svečanosti razvrsti-

jo tako, da so neposredno pri grobu svojci umrlega, nosilci
odlikovanj ali priznanj, državna zastava, prapori, v primeru
cerkvenega obreda pa tudi njihovi zastopniki in cerkveni
simboli.

Krsta umrlega ali žara s pepelom umrlega se položi v
grob. Nato se opravi cerkveni obred. Temu sledijo poslovilni
govori in se zaključi obred na krajevno običajen način.

Najkasneje v roku ene ure po končanem pogrebu je
izvajalec pokopa dolžan grob zasuti in ga začasno primerno
urediti tako, da ne poškoduje sosednjih grobov.

36. člen
Društva, ki imajo ob pogrebih svojih članov posebne

običaje (lovci, gasilci in drugi), se lahko z njimi vključijo v
pogrebne svečanosti.

Če pri pogrebni svečanosti sodeluje strelska enota, ki
izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti
zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, za kar
je odgovoren vodja enote.

37. člen
Če pri pogrebu tudi zvonijo, zvonjenje lahko traja v

skladu s predpisi cerkvene skupnosti.
Med govorom, petjem in igranjem godbe ne sme zvoniti.

V. KAZENSKA DOLOČILA

38. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznujejo

upravljavec pokopališča, če ravna v nasprotju s 5. in 6.
členom tega odloka.

Z denarno kaznijo do 10.000 SIT se kaznuje odgovor-
na oseba upravljavca, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 10.000 SIT se
kaznuje posameznik, ki krši določila iz 13. člena tega odloka.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

39. člen
Uresničevanje tega odloka nadzorujejo pooblaščene

osebe za izvajanje lokalnega nadzora ter pristojne inšpekcij-
ske službe.

40. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 352-07/001/00/AD
Polzela, dne 29. avgusta 2000.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

4145. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za del območja
Občine Žalec z oznako PUP 2 za območje
Občine Polzela

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,18/93, 47/93,
52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 16. člena statuta Občine
Polzela (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine
Polzela na 14. redni seji dne 29. 8. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja
Občine Žalec z oznako PUP 2 za območje

Občine Polzela

1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Polzela spreme-

ni in dopolni odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del
območja Občine Žalec z oznako PUP 2 (Uradni list RS, št.
35/96).
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2. člen
Sedmi odstavek 11. člena se spremeni in dopolni ta-

ko, da glasi:
V območjih in naseljih, za katera bodo izdelani prostor-

ski izvedbeni načrti (PIN):
– urejanje zelenih površin, novogradnje zgrajene na

mestu dotrajanih objektov praviloma iste namembnosti, do-
zidave in nadzidave obstoječih objektov ter namenske spre-
membe za tiste dejavnosti, ki nimajo kvarnih vplivov na oko-
lje in na bivalne pogoje sosednjih objektov.

Vsi navedeni posegi morajo biti skladni s predvidenimi
ureditvami in ne sme biti onemogočena kasnejša celovita
zasnova ter izvedba prostorskega izvedbenega načrta.

3. člen
Prva alinea 18. člena v podpoglavju Oblikovana narav-

na dediščina (OND) na območju PUP 2 se spremeni in
dopolni tako, da glasi:

1. OND 2 – Novi Klošter
Potrebno je zagotoviti ohranjanje integritete komplek-

sa. Za vsako preureditev je potrebno predhodno pridobiti
smernice ZVNKD Celje. V objektih in na območju je potre-
bno izvajati dejavnosti, ki so v skladu z bodočo funkcijo
dvorca in z njegovo spomeniško vrednostjo. V dvorcu in
gospodarskih objektih je mogoče izvajati dejavnosti, ki ne
krnijo spomeniške kvalitete kompleksa in ne vplivajo na
ekološko, vizualno ter arhitektonsko zazidalno razmerje ob-
jektov. Dejavnosti se naj izvajajo v obsegu, ki ne zahteva
bistvenega povečanja infrastrukturnih objektov in naprav.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-05-009/00
Polzela, dne 29. avgusta 2000.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.

4146. Sklep o spremembi in dopolnitvi pravilnika o
plačah občinskih funkcionarjev, nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta in
članov drugih občinskih organov ter povračilih
stroškov

Na podlagi 16. člena statuta Občine Polzela (Uradni
list RS, št. 34/99) 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 Polzela na 14. redni seji dne 29. 8. 2000 sprejel

S K L E P
o spremembi in dopolnitvi pravilnika o plačah

občinskih funkcionarjev, nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta in članov drugih

občinskih organov ter povračilih stroškov

1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev, nagra-

dah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih
občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS,
št. 49/99) se 4. člen spremeni in glasi:

Plača podžupana se oblikuje v skladu z naslednjimi
kriteriji in merili:

– za vodenje seje občinskega sveta 15.000 SIT neto,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana na podlagi

dejansko opravljenih ur (urna postavka v skladu z zakonom
– 80% urna postavka župana), vendar največ 45.000 SIT
neto mesečno.

Podžupan je v skladu s sklepom občinskega sveta
določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana, opravljal funkcijo župana. V času, ko opravlja funk-
cijo župana, mu pripada plača, ki bi jo dobil župan.

2. člen
5. člen se spremeni in glasi:
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sve-

ta se določi na podlagi naslednjih kriterijev:
– udeležba na redni seji občinskega sveta 10.000 SIT

neto,
– udeležba na izredni seji občinskega sveta 6.000 SIT

neto,
– predsedovanje na seji delovnega telesa občinskega

sveta 5.000 SIT neto,
– udeležba na seji delovnega telesa, katerega član je

4.000 SIT neto.
Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem

delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.

3. člen
8. člen se spremeni in glasi:
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani

občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odbo-
ru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji na podlagi tega pravilnika. Sejni-
na za posamezno sejo znaša 4.000 SIT neto.

4. člen
9. člen se spremeni in dopolni in glasi:
Predsednik nadzornega odbora občine ima pravico do

nagrade v naslednji višini:
– predsedovanje na seji nadzornega odbora 12.000

SIT neto,
– udeležba na seji občinskega sveta 7.000 SIT neto.
Člani nadzornega odbora imajo pravico do nagrade za

udeležbo na seji nadzornega odbora v višini 8.000 SIT neto.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se

izplačujejo na podlagi tega pravilnika v skladu z evidenco
opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.

Predsedniku oziroma članu nadzornega odbora pripa-
da tudi ustrezno nadomestilo za opravljanje trajnejših in da-
ljših nalog iz pristojnosti nadzornega odbora. Višina nado-
mestila se določi na podlagi dejansko opravljenih ur v po-
godbi, ki jo z izvajalcem sklene župan. O višini urne postav-
ke odloča župan.

5. člen
Ta sklep o spremembah in dopolnitvi pravilnika začne

veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 110-07/56/2000
Polzela, dne 29. avgusta 2000.

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.
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ŽALEC

4147. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–
2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Žalec – za območje Občine Žalec

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in
39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 24.
člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) je
Občinski svet občine Žalec na seji dne 11. 10. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana za obdobje

1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Žalec – za območje Občine Žalec

1. člen
Dolgoročni plan občine Žalec za obdobje 1986–2000

(Uradni list RS, št. 21/90) in spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega dru-
žbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92,
69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96,
35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99 in 37/99) –
v nadaljnjem besedilu: dolgoročni in srednjeročni plan, se
dopolnijo in spremenijo s sestavinami, navedenimi v členih
tega odloka. Dopolnitve in spremembe se nanašajo na pred-
videno izgradnjo avtocestnega priključka Celje–zahod, po-
vezovalne ceste in oskrbnega centra Lopata.

DOLGOROČNI PLAN

2. člen
V točki 6.1.1. »Kmetijska zemljišča« se spremeni tretji

odstavek in se glasi:
»V območje najboljših kmetijskih zemljišč je razvršče-

nih 9979,239 ha in v drugo območje kmetijskih zemljišč
6521,613 ha površin.«

3. člen
V točki 6.4.3. »Zasnova infrastrukturnega omrežja« se

v poglavju »Promet« na koncu četrtega odstavka doda sta-
vek, ki glasi:

»V okviru izgradnje avtocestnega priključka Celje – za-
hod, povezovalne ceste in oskrbnega centra Lopata je na
skrajnem vzhodnem robu občine Žalec predvidena gradnja
krajšega odseka južnega dela avtocestnega priključka, ki je
namenjen izhodu motornih vozil iz avtoceste Celje–Arja vas
za smer Celje in Galicija (Velenje).«

4. člen
V točki 6.4.4. »Zasnova vodnogospodarskih ureditev«

se v poglavju »Urejanje vodotokov – regulacije« na koncu
prvega odstavka doda alinea, ki glasi:

»Ložnica: izgradnja protipoplavnega nasipa (nadvišanje
poljske poti) med Levcem in Drešinjo vasjo; v okviru izgrad-
nje avtocestnega priključka Celje – zahod, povezovalne ce-
ste in oskrbnega centra Lopata je zaradi zagotavljanja po-
plavne varnosti med Levcem in Drešinjo vasjo predvidena
izgradnja nasipa (nadvišanje obstoječe poljske poti).«

5. člen
Ustrezno se dopolnijo prostorske sestavine dolgoroč-

nega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 – za
območje Občine Žalec v kartografskem delu s tematskimi
kartami v merilu 1:25000:

– tematska karta št. 1 »Zasnova kmetijstva, gozdarstva
in območij poselitve« se dopolni z možnim posegom na
območje najboljših kmetijskih zemljišč (I. območje kmetij-
skih zemljišč),

– tematska karta št. 2 »Zasnova vodnih virov in vodno-
gospodarske ureditve« se dopolni s traso protipoplavnega
nasipa (nadvišanja obstoječe poljske poti),

– tematska karta št. 9 »Zasnova prometnega omrežja«
se dopolni s traso odseka južnega dela avtocestnega pri-
ključka za izhod iz avtoceste Celje in Galicija,

– tematski karti št. 12 »Zasnova načinov urejanja pro-
stora« in št. 13 »Zasnova osnovne rabe prostora« se uskla-
dita z dopolnjenimi prikazi kart št. 1, 2 in 9.

PROSTORSKE SESTAVINE SREDNJEROČNEGA
DRUŽBENEGA PLANA

Programska zasnova za avtocestni priključek Celje–zahod,
povezovalno cesto in oskrbni center Lopata

6. člen
Obseg ureditvenega območja:
Programska zasnova za avtocestni priključek Celje–

zahod, povezovalno cesto in oskrbni center Lopata vključu-
je tudi krajši odsek južnega dela avtocestnega priključka, ki
je namenjen izhodu motornih vozil iz avtoceste Celje–Arja
vas za smer Celje in Galicija in delno poteka tudi po vzho-
dnem robu Občine Žalec.

Odsek je predviden na zemljišču v k.o. Gorica parc. št.
162/1 in 467.

Programska zasnova za avtocestni priključek Celje–
zahod, povezovalno cesto in oskrbni center Lopata vključu-
je tudi izgradnjo protipoplavnega nasipa (nadvišanje obsto-
ječe poljske poti) med Levcem in Drešinjo vasjo.

Nasip je predviden na zemljišču v k.o. Levec parc. št.
1513;

Tehnološki pogoji in omejitve:
– zasnova: avtocestni priključek, ki poteka po območju

Občine Žalec, predstavlja krajši odsek južnega dela avtoce-
stnega priključka, ki je zasnovan tako, da na južnem delu
omogoča skupni izvoz iz AC za južni del oskrbnega centra
Lopata in za izhod iz AC za smer Celje in Galicija (Velenje).

– elementi AC priključka: priključna enosmerna rampa
je načrtovana za računsko hitrost 60 km/h. Projektirani
normalni prečni profil rampe znaša 9,40 m in sicer ima dva
vozna pasova po 3,50 m, dva robna pasova po 0,30 m in
dve bankini po 0,90 m.

– za dodatno zagotovitev poplavne varnosti naselja Le-
vec je od naselja Levec proti zahodu (v smeri Drešinje vasi)
predvideno nadvišanje obstoječe poljske poti, ki bo imela
tudi funkcijo protipoplavnega nasipa.

Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko
oblikovanje:

– avtocestni priključek mora biti arhitektonsko in krajin-
sko oblikovan v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter v
sozvočju z urbano in krajinsko podobo prostora,
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– ob stiku s kmetijskimi površinami je potrebno predvi-
deti pasovne zasaditve grmovnic in grmastih dreves;

Usmeritve za komunalno urejanje območja:
– pri načrtovanju in gradnji komunalnih in energetskih

naprav in napeljav povezanih z izgradnjo avtocestnega pri-
ključka je treba upoštevati pogoje posameznih upravljavcev;

Usmeritve za varovanje naravnega in bivalnega okolja:
– tla: v času gradnje so potrebni ukrepi za varstvo tal,
– kmetijska zemljišča: investitor je dolžan zagotoviti do-

stop na kmetijska zemljišča v času gradnje in v času obrato-
vanja. V času gradnje je investitor dolžan zagotavljati čim
manjše poseganje na kmetijske površine in ustrezno ravnati
z rodovitno prstjo.

– vode: odvajanje cestnega telesa mora biti urejeno
preko usedalnikov in lovilcev olj,

– biotopi: pri gradnji je potrebno ohraniti čim več vegeta-
cije, po končani gradnji pa površine zasaditi. Zemeljska dela
je treba izvajati znotraj načrtovanih gabaritov avtocestnega
priključka, za transport pa uporabljati obstoječe ceste.

7. člen
Ustrezno se spremeni in dopolni grafično gradivo:
– kartografska dokumentacija s prikazom izjemnega po-

sega na območje najboljših kmetijskih zemljišč (I. območje
kmetijskih zemljišč): list PKN 1 : 5000 št. CE 18.

Grafično gradivo se dopolni s programsko zasnovo za
avtocestni priključek Celje–zahod, povezovalno cesto in oskr-
bni center Lopata, ki vsebuje naslednje grafične priloge:

– situacija obstoječega stanja
z mejo ureditvenega območja ( PKN ) M 1:5000

– organizacija dejavnosti in namenska
raba območja M 1:5000

– zasnova prometne, komunalne
in energetske infrastrukture M 1:5000

8. člen
Če se v postopku priprave prostorskega izvedbenega

akta za posamezni infrastrukturni sistem ali napravo ugotovi,
da je potrebno posamezni odsek oziroma traso takšnega
objekta ali naprave zaradi funkcionalnega, okoljevarstvene-
ga oziroma finančnega vzroka deloma spremeniti, se takšna
sprememba šteje kot dopustna toleranca, kadar se z njo
ohranjajo ali varujejo naravne in kulturne dobrine, ohranja
naravni in kulturni značaj krajine, zmanjšujejo obremenitve v
okolje ter ne spreminjajo vplivi na načrtovan izgled območja.

KONČNA DOLOČBA

9. člen
Ta odlok začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 35003/03/99 02/02
Žalec, dne 11. oktobra 2000.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.
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