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MINISTRSTVA
3049. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega 

lokacijskega načrta za obojestranski bencinski 
servis Vipava na odseku hitre ceste Razdrto 
– Vipava

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o ureja-
nju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 
– ZZK-1) sprejme minister za okolje, prostor in energijo

S K L E P
o javni razgrnitvi predloga državnega 

lokacijskega načrta za obojestranski bencinski 
servis Vipava na odseku hitre ceste 

Razdrto – Vipava

I
Minister za okolje, prostor in energijo odreja javno raz-

grnitev:
1. Predloga državnega lokacijskega načrta za obo-

jestranski bencinski servis Vipava na odseku hitre ceste 
Razdrto – Vipava (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski 
načrt), ki ga je izdelal LUZ d.d., Ljubljana, številka projekta 
5465, maja 2004;

2. Povzetka za javnost;
3. Poročila o vplivih na okolje za obojestranski bencinski 

servis Vipava na odseku HC Razdrto – Vipava, ki ga je izde-
lala PS Prostor d.o.o., Koper, številka projekta U/100-2003, 
maja 2004 ter

4. drugih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve 
državnega lokacijskega načrta.

II
Gradivo iz prejšnje točke se javno razgrne na Ministr-

stvu za okolje, prostor in energijo, Uradu za prostorski razvoj, 
Dunajska 21, Ljubljana in v prostorih Občine Vipava, Glavni 
trg 15, Vipava, v času uradnih ur od 1. julija 2004 do 30. julija 
2004.

Javna obravnava bo potekala 13. julija 2004 ob 17. uri v 
prostorih Občine Vipava, Glavni trg 15, Vipava (sejna soba).

III
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjeno 

gradivo dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, 
organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko 
poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne 
razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali se jih 
posreduje na elektronski naslov: info.upr@gov.si z navedbo 
»DLN za BS Vipava« pod rubriko »Zadeva« do konca javne 
razgrnitve.

IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

na spletni strani Ministrstva za okolje, prostor in energijo, 
Urada za prostorski razvoj (www.gov.si/upp), na oglasnih 
deskah krajevnih skupnosti Občine Vipava ter v časopisu 
Latnik.

Št. 352-21-2/2003
Ljubljana, dne 16. junija 2004.
EVA 2004-2511-0127

mag. Janez Kopač l. r.
Minister

za okolje, prostor
in energijo

3050. Odločba o imenovanju za izvajanje rednih in 
izrednih overitev meril mase

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, izdaja na podla-
gi določb 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), 14. člena Zakona 
o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) in 6. člena Pravilnika 
o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o na-
činu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb 
na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 53/02 in 37/04)

O D L O Č B O
o imenovanju za izvajanje rednih in izrednih 

overitev meril mase

LOZAR tehnično preizkušanje in analiziranje merilnih 
naprav d.o.o. Nova Gorica, Cesta IX. korpusa 70, 5250 
Solkan, je imenovan za izvajanje rednih in izrednih overitev 
meril mase

Vrste meril mase, vrste overitev, dodatne zahteve in ob-
veznosti ter obrazložitev odločbe so navedeni v prilogi, ki je 
sestavni del te odločbe.

Ta odločba velja dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za 
imenovanje, vendar najdlje do 19. 5. 2008.

Št. 306-10/2004
Zap. št. 29
Ljubljana, dne 19. maja 2004.
EVA 2004-3311-0065

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo, znanost in šport
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Priloga k odločbi o imenovanju za izvajanje rednih in 
izrednih overitev meril mase, zap. št. 29, št. 306-10/2004 
z dne 19. 5. 2004

1. Imenovana pravna oseba izvaja redne in izredne 
overitve (v nadaljnjem besedilu: overitve) naslednjih meril 
mase:

Vrsta merila: Vrsta overitve: Predpis: Obseg:
– neavtomatske 
tehtnice

– redna
– izredna

Pravilnik o meroslovnih zahtevah 
za neavtomatske tehtnice (Uradni 
list RS, št. 97/03)

Nosilnosti tehtnic po
točnostnih razredih:

II do 10 kg

III in IIII do 100 t

Kontrola tehtnic pri katerih je
n > 3000 samo na mestu uporabe.

Izvajanje overitev na terenu.

Samo enostopenjske overitve.

2. Redne in izredne overitve meril mase v obsegu iz 
1. točke mora imenovana pravna oseba izvajati skladno z 
metodami in postopki (normativni dokumenti), določenimi z 
veljavno akreditacijsko listino št. K-030. O vsaki spremembi 
metod in postopkov (normativni dokumenti), določenih z 
veljavno akreditacijsko listino št. K-030, mora imenovana 
pravna oseba nemudoma obvestiti Urad RS za meroslovje.

3. Imenovana pravna oseba je dolžna v skladu z ve-
ljavnimi predpisi poravnavati stroške vzdrževanja sistema 
imenovanih pravnih oseb.

4. Imenovana pravna oseba je dolžna:
– izpolnjevati zahteve za imenovanje v času veljavnosti 

odločbe o imenovanju,
– slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in 

delovati v skladu s strategijo meroslovja, ki jo pripravlja Urad 
RS za meroslovje,

– nemudoma pisno obvestiti Urad RS za meroslovje o 
vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na njeno usposoblje-
nost ali obseg dejavnosti iz odločbe o imenovanju,

– izvajati overitve skladno s potrjenimi postopki,
– slediti in se prilagajati tehničnemu razvoju na podro-

čju overitev ter se stalno izpopolnjevati na obravnavanem 
področju,

– sodelovati v programih strokovne usposobljenosti, ki 
jih organizira Urad RS za meroslovje,

– voditi evidenco o vseh izvedenih overitvah (podatki o 
vložniku zahteve, imetniku merila, uradni oznaki tipa merila, 
identifikacijski številki, vrsti, tipu, letu proizvodnje, proizva-
jalcu oziroma uvozniku merila in izvedbi merila, datumu in 
rezultatu postopka) skladno z obrazcem, ki ga je določil Urad 
RS za meroslovje,

– posredovati Uradu RS za meroslovje letno poročilo 
o izvedenih postopkih iz prejšnje alinee oziroma na zahtevo 
urada tudi dodatna poročila,

– obvestiti Urad RS za meroslovje o vsaki pritožbi od-
jemalcev v zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovana,

– dovoliti Uradu RS za meroslovje dostop do vseh po-
datkov, povezanih z njenim izpolnjevanjem zahtev za imeno-
vanje, ter dostop do vseh prostorov, kjer se izvajajo naloge, 
ki spadajo v obseg imenovanja.

5. Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo 
za imenovanje, vendar najdlje do 19. 5. 2008.

6. Izrek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Stroške objave nosi imenovana pravna oseba.

3051. Seznam o spremembah in dopolnitvah 
Seznama dokazil kvalifikacij za zdravnika 
oziroma zdravnico, zdravnika specialista 
oziroma zdravnico specialistko, zdravnika 
splošne medicine oziroma zdravnico splošne 
medicine, doktorja dentalne medicine oziroma 
doktorico dentalne medicine in doktorja 
dentalne medicine specialista oziroma 
doktorico dentalne medicine specialistko

Na podlagi 12.a člena Zakona o zdravniški službi 
(Uradni list RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo) minister za 
zdravje izdaja

S E Z N A M
o spremembah in dopolnitvah Seznama dokazil 

kvalifikacij za zdravnika oziroma zdravnico, 
zdravnika specialista oziroma zdravnico 
specialistko, zdravnika splošne medicine 

oziroma zdravnico splošne medicine, doktorja 
dentalne medicine oziroma doktorico dentalne 

medicine in doktorja dentalne medicine 
specialista oziroma doktorico dentalne medicine 

specialistko

I
V Seznamu dokazil kvalifikacij za zdravnika oziroma 

zdravnico, zdravnika specialista oziroma zdravnico specia-
listko, zdravnika splošne medicine oziroma zdravnico sploš-
ne medicine, doktorja dentalne medicine oziroma doktorico 
dentalne medicine in doktorja dentalne medicine specialista 
oziroma doktorico dentalne medicine specialistko (Uradni 
list RS, št. 41/04) se za IX. točko doda nova IX.A točka, ki 
se glasi:
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»IX.A
Seznam dokazil kvalifikacij za zdravnika splošne medicine

DRŽAVA DIPLOMA, SPRIČEVALO ALI DRUGO POTRDILO O FORMALNI KVALIFIKACIJI
Belgija/ België/
Belgique/ Belgien

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts / Arrêté ministériel d'agrément de médecin 
généraliste

Češka republika/
Česká republika

Diplom o specializaci »všeobecné lékařství«

Danska /Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/ Speciallæge — I almen 
medicin

Nemčija / Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin
Estonij/ Eesti Diplom peremeditsiini erialal
Grčija/ Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γευικής ιατρικής
Španija/ España Titulo de especialista en medicina familiar y comunitaria
Francija/ France Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation 

spécifique en médecine générale)
Irska/Ireland Certificate of specific qualifications in general medical practice
Italija/Italia Attestato di formazione specifica in medicina generale
Ciper/ Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού
Latvija Ģimenes ārsta sertifikāts
Litva/ Lietuva Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas
Luksemburg Ni usposabljanja iz splošne medicine
Madžarska/
Magyarország

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Malta Tabib tal-familja
Nizozemska/ Nederland Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke 

Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst
Avstrija / Österreich Arzt für Allgemeinmedizin
Poljska/ Polska Diplôme: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej
Portugalska/ Portugal Diploma do internato complementar de clínica geral
Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine
Slovaška/ Slovensko Diplom o špecializácii v odbore »všeobecné lekárstvo«
Finska/ Suomi/ Finland Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta / Bevis om tilläggsutbildning av 

läkare I primärvård
Švedska/ Sverige Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av 

Socialstyrelsen
Združeno kraljestvo/
United Kingdom

Certificate of prescribed/equivalent experience

Švica/ Switzerland  diplôme de médecin praticien
Diplom als praktischer Arzt
diploma di medico generico

Islandija/ Ísland Almennt heimilislækningaleyfi (Evrópulæknaleyfi)
Lihtenštajn/ Liechtenstein Ni usposabljanja iz splošne medicine
Norveška/Norge Bevis for kompetanse som allmennpraktiserende lege, utstedt av vedkommende offentlige 

helsemyndighet
«

II
Ta seznam začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0220-38/2004
Ljubljana, dne 7. junija 2004.
EVA 2004-2711-0073

dr. Dušan Keber l. r.
Minister

za zdravje
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USTAVNO SODIŠČE
3052. Odločba Ustavnega sodišča o razveljavitvi 

dela besedila prvega odstavka 502. člena 
in tretjega odstavka 109. člena Zakona o 
kazenskem postopku in ugotovitev skladnosti 
drugega odstavka 109. člena in prvega 
odstavka 506.a člena Zakona o kazenskem 
postopku z Ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, za-
četem na pobudo dr. Borisa Šuštarja in mag. Rozane Šuštar, 
obeh iz Ilirske Bistrice, ter Ane Šoba in Boštjana Šobe, obeh 
iz Ljubljane, na seji dne 20. maja 2004

o d l o č i l o:

1. Prvi odstavek 502. člena Zakona o kazenskem po-
stopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 72/98, 6/99, 
66/2000, 111/01, 56/03, 116/03 – ur. p.b. in 43/04) se raz-
veljavi v delu, ki se glasi: »po uradni dolžnosti.«

2. Tretji odstavek 109. člena Zakona o kazenskem po-
stopku se razveljavi v delu, ki se glasi: »Zoper sklep senata 
o začasnem zavarovanju ni pritožbe.«

3. Odločitev iz prejšnje točke se izvrši tako, da se smejo 
do sprejema drugačne ureditve stranke in osebe, katerih pra-
vice so prekršene, pritožiti zoper sklep senata na glavni ob-
ravnavi o začasnem zavarovanju. Za postopek s pritožbo in 
za odločanje o njej se uporabljajo 400. člen, prvi, tretji in peti 
odstavek 402. člena, prvi odstavek 403. člena in 405. člen 
Zakona o kazenskem postopku.

4. Določbe Zakona o kazenskem postopku, ki urejajo 
pogoje in postopek odreditve ter trajanje in prenehanje za-
časnega zavarovanja zahtevka za odvzem premoženjske 
koristi, so v neskladju z Ustavo iz razlogov, ki izhajajo iz 
obrazložitve te odločbe.

5. Državni zbor je ugotovljena neskladja z Ustavo iz 
prejšnje točke dolžan odpraviti v roku enega leta.

6. Drugi odstavek 109. člena in prvi odstavek 506.a 
člena Zakona o kazenskem postopku nista v neskladju z 
Ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudniki so vložili pobudo za začetek postopka za 

oceno ustavnosti 502. člena, prvega odstavka 109. člena in 
prvega odstavka 506.a člena Zakona o kazenskem postopku 
(v nadaljevanju: ZKP). Pobudniki svoj pravni interes uteme-
ljujejo s tem, da je Okrožno sodišče v Ljubljani na podlagi 
izpodbijanih določb ZKP v predkazenskem postopku zoper 
njih izdalo sklepe, s katerimi jim je prepovedalo razpolagati 
z različnimi deli njihovega premoženja zaradi zavarovanja 
zahtevka za odvzem premoženjske koristi.

2. V obširni pobudi pobudniki navajajo več očitkov, od 
katerih nekateri merijo na izpodbijano zakonsko ureditev, 
nekateri pa na konkretne odločitve sodišč, ki so takšno 
ureditev uporabljala, in na posledice, ki naj bi domnevno na-
stale nekaterim pobudnikom zaradi odreditve zavarovanja. 
Po mnenju pobudnikov je sporno zavarovanje odvzema v 
predkazenskem in kazenskem postopku na način, ki onemo-
goča lastninske koristi iz premoženja, ki služi za zavarovanje 
odvzema. Predkazenski in kazenski postopek, v katerem se 
ukrep lahko izreče, lahko traja nesorazmerno dolgo, saj za-
varovanje ni časovno omejeno. Zaradi izrečenega ukrepa 
osumljenec in obdolženec lahko ostaneta brez virov za pre-
življanje. Vsak obdolženec velja za nedolžnega in mu zato 
pripadajo brez omejitve vse ustavne pravice, ki se nanašajo 
na socialno funkcijo lastnine. Obstajalo naj bi nesorazmerje 

med premoženjem, ki služi za zavarovanje odvzema, in pre-
moženjem, ki naj bi bilo pridobljeno s kaznivim dejanjem. 
Izpodbijane določbe naj bi kršile 2., 14., 22., 23., 27., 29., 
33., 50., 67. in 153. člen Ustave. Pobudniki zato predlagajo, 
naj Ustavno sodišče sporne člene ZKP razveljavi in z odločbo 
določi njihovo spremembo.

3. Ustavno sodišče je na seji dne 20. 11. 2003 pobudo 
sprejelo, kolikor se je nanašala na prvi odstavek 502. člena 
in prvi odstavek 506.a člena ZKP. V sklepu o sprejemu je na 
podlagi 30. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list 
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) postopek za oceno 
ustavnosti razširilo še na drugi odstavek 502. člena ter na 
drugi in tretji odstavek 109. člena ZKP. Pobudo je skupaj 
s sklepom o njenem sprejemu poslalo Državnemu zboru 
in Vladi. Državni zbor na pobudo ni odgovoril, Vlada pa je 
poslala mnenje.

4. Vlada navaja, da ne drži očitek pobudnikov o ne-
sorazmerju med premoženjem, ki naj bi bilo domnevno 
pridobljeno s kaznivim dejanjem, in premoženjem, ki služi 
za začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske 
koristi. Skladno s prvim odstavkom 96. člena Kazenskega 
zakonika (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 23/99 in 
40/04 – v nadaljevanju: KZ) se namreč storilcu ali drugemu 
prejemniku koristi odvzame premoženjska korist, ki je bila 
pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, če to ni 
mogoče, pa drugo premoženje ali denarni znesek, ki ustreza 
premoženjski koristi, pridobljeni s kaznivim dejanjem ali za-
radi njega. Glede na to, da lahko sodišče po prvem odstavku 
502. člena ZKP odredi začasno zavarovanje zahtevka takrat, 
kadar prihaja v poštev odvzem premoženjske koristi, je očit-
no, da mora takšno začasno zavarovanje ustrezati ocenjeni 
vrednosti premoženjske koristi, ki naj bi bila pridobljena s 
kaznivim dejanjem.

5. Vlada tudi meni, da je neutemeljeno stališče pobud-
nikov, da se odredba o začasnem zavarovanju zahtevka ne 
bi smela nanašati na obresti in druge prihodke iz začasno 
odvzetega premoženja. Po prvem odstavku 96. člena KZ 
namreč nihče ne more obdržati premoženjske koristi, ki je 
bila pridobljena ne samo s kaznivim dejanjem, temveč tudi 
zaradi njega. Zato se odredba o začasnem zavarovanju za-
htevka nanaša tudi na prihodke iz premoženja, pridobljenega 
s kaznivim dejanjem.

6. Glede trajanja začasnega zavarovanja zahtevka za 
odvzem premoženjske koristi Vlada opozarja na določbo pr-
vega odstavka 506.a člena ZKP, ki določa, da mora sodišče 
v takih primerih postopati posebej hitro. Po mnenju Vlade gre 
za enak pravni standard, kot je določen v drugem odstavku 
200. člena ZKP, kadar je obdolženec v priporu. Ker je treba 
omogočiti odvzem s kaznivim dejanjem pridobljene premo-
ženjske koristi po pravnomočno končanem kazenskem po-
stopku in preprečiti uporabo tako pridobljenega premoženja 
za nova kazniva dejanja, pa tudi upoštevajoč različne okoliš-
čine posameznih konkretnih primerov, ki jih v zakonu ni mo-
goče vnaprej predvideti, Vlada ocenjuje, da je lahko trajanje 
začasnega zavarovanja zahtevka omejeno le s pravnomočno 
končanim kazenskim postopkom v konkretni zadevi.

7. V svojem mnenju Vlada še opozarja na podobnost 
ukrepa z zasegom predmetov po četrtem odstavku 220. čle-
na v zvezi s 164. členom ZKP ter na obvezen odvzem premo-
ženja nezakonitega izvora v primerih t. i. korupcijskih kaznivih 
dejanj, ki se na podlagi 498.a člena ZKP izvede tudi, če se 
kazenski postopek ne konča z obsodilno sodbo. Pomembne 
naj bi bile tudi določbe različnih multilateralnih mednarodnih 
instrumentov, ki jih je ratificirala Republika Slovenija in ki 
naj bi od podpisnic zahtevali učinkovite ukrepe za odkritje, 
zaseg in odvzem protipravno pridobljene premoženjske ko-
risti, prav tako pa naj ti instrumenti ne bi določali časovnih 
omejitev za ukrepe začasnega zavarovanja. Tudi pristojni 
organi Evropske unije naj bi pripravljali različne dokumen-
te (t. i. okvirne odločitve), ki naj bi urejali sporno področje, 
predlagane rešitve pa kažejo na to, da bodo sprejeli enake 
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standarde. Tudi primerjalnopravni pregled ureditev v državah 
članicah Evropske unije in držav, ki bodo stopile v Evropsko 
unijo hkrati s Slovenijo, naj bi pokazal, da trajanje ukrepa ni 
omejeno s posebnim rokom, temveč le s pravnomočno kon-
čanim kazenskim postopkom. Glede na vse navedeno Vlada 
ocenjuje, da je pobuda neutemeljena in Ustavnemu sodišču 
predlaga, naj jo zavrne.

8. O mnenju Vlade sta se izjavila dr. Boris Šuštar in 
mag. Rozana Šuštar skupaj ter pobudnika Ana Šoba in Bošt-
jan Šoba vsak zase.

9. Pobudnika zakonca Šuštar poudarjata, da bi ZKP 
moral enotno urejati tako osebne kot stvarne omejevalne 
ukrepe. Če naj bi, kot meni Vlada, za trajanje začasnega 
zavarovanja zahtevka veljal enak pravni standard kot za 
pripor, pobudnika opozarjata, da sme pripor po vložitvi ob-
tožnice trajati največ dve leti. Mednarodni instrumenti, na 
katere se sklicuje Vlada, naj ne bi prepovedovali časovnega 
omejevanja začasnega zavarovanja odvzema, če je ta v ne-
skladju s pravico do lastnine. Pobudnika še pojasnjujeta, da 
ne nasprotujeta zamrznitvi plodov premoženja, ki izvira iz 
kaznivega dejanja, temveč zamrznitvi plodov premoženja, ki 
ustreza protipravno pridobljeni premoženjski koristi ter gre 
za legalno pridobljeno premoženje, ki pa se ob koncu kazen-
skega postopka lahko odvzame kot ekvivalent protipravno 
pridobljenega premoženja. Take dohodke bi bilo po njunem 
mnenju treba izločiti iz začasno zaseženega premoženja in 
jih dati na razpolago imetnikom tega premoženja, da lahko od 
njih živijo. Končno pobudnika še opozarjata na razliko med 
izpodbijanim ukrepom in zasegom predmetov, saj naj bi šlo 
pri zasegu za zavarovanje dokazovanja, pri začasnem za-
varovanju zahtevka za odvzem premoženjske koristi pa gre 
za ukrep, ki lahko ekonomsko hudo prizadene ali celo uniči 
osebo, ki ji je premoženje začasno odvzeto.

10. Pobudnica Ana Šoba navaja, da je njeno premo-
ženje nezakonito blokirano, saj se sama ne nahaja v nika-
kršnem postopku in je po njenem mnenju popolnoma jasno 
dokazano, da njeno premoženje izvira iz zakonitih prihodkov. 
Za problematično šteje trajanje zavarovanja, saj mora biti 
odvisna od pojmovanja tožilca, kaj je to hitro postopanje, na 
pravnomočnost sodb pa se lahko čaka tudi po 10 do 15 let. 
Meni, da je nepomembno, kakšne roke za te ukrepe določa 
pravni red Evropske unije, in šteje, da gre za kršenje njenih 
lastninskih pravic.

11. Pobudnik Boštjan Šoba zatrjuje, da je njegov delež 
v družbi BPH, ki je blokiran, ogrožen, enako kot pobudnika 
Šuštar pa navaja tudi v zvezi z dohodki iz blokiranega premo-
ženja. Podobno kot drugi pobudniki komentira mnenje Vlade 
glede omejitve trajanja začasnega zavarovanja ter poudar-
ja, da je zaradi ukrepa ogrožena njegova socialna varnost. 
Meni tudi, da je višina domnevno protipravno pridobljene 
premoženjske koristi v njegovem primeru nedefinirana, prav 
tako pa je treba ločevati med zasegom kot ukrepom zaradi 
zagotovitve dokazov na sojenju in zasegom kot omejevalnim 
ukrepom. Enako stališče kot pobudnika Šuštar ima tudi do 
mnenja Vlade, kolikor se to nanaša na odvzem premoženj-
ske koristi pri korupcijskih kaznivih dejanjih in na primerjal-
nopravno ureditev glede trajanja ukrepa.

B)–I
12. Načelo pravne države, ki ga vsebuje 2. člen Ustave, 

in številne človekove pravice in temeljne svoboščine človeku 
zagotavljajo svobodo in varnost pred samovoljnimi, nezako-
nitimi in čezmernimi posegi represivnega aparata države. 
Svoboda in varnost pred posegom kazenskega represivnega 
aparata sta mu zagotovljena vse dotlej, dokler ni sam po-
segel v pravno zavarovane dobrine drugih posameznikov ali 
družbe kot celote na način, ki je prepovedan in inkriminiran s 
kazenskim zakonom. Ali je posameznik na ta način prekršil 
pravno zavarovane dobrine drugih, se ugotavlja v kazenskem 
postopku. Poseg kazenskega represivnega aparata države v 
posameznikove človekove pravice in temeljne svoboščine je 

tako načeloma dopusten šele tedaj, ko je bilo protipravno rav-
nanje posameznika ugotovljeno z obsodilno sodbo sodišča. 
Vsakdo namreč velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni 
ugotovljena s pravnomočno sodbo (27. člen Ustave).

13. Namen kazenskega postopka in pravnih pravil, ki 
ga urejajo, je tako dvojen: zavarovati posameznika pred 
neupravičenimi posegi kazenskega represivnega aparata in 
zagotoviti pravno ustrezno odločanje o obtožbi, ki jo zoper 
posameznika naslavlja država. Končni cilj kazenskega po-
stopka je sodba, ki bo rešila predmet obtožbe. Če bo za 
tistega, ki obtožuje, ugodna, se bodo nanjo vezale pravno 
predvidene posledice (kazenske sankcije in druge pravne 
posledice, ki jih ima obsodba). Domneva nedolžnosti, ki 
jo vsebuje 27. člen Ustave, s svojo načelno prepovedjo 
represivnega posega v posameznika do obsodilne sodbe 
je tako eden izmed bistvenih usmerjevalcev kazenskega 
procesnega prava. Domneva nedolžnosti pa ima še druge, 
specifične kazenske procesnopravne funkcije. Tako mora 
krivdo zatrjevati in dokazovati tožilec, če pa je sodišče po iz-
vedenem dokaznem postopku v dvomu in krivda obdolžencu 
ni nesporno dokazana, mora obdolženo osebo oprostiti (tako 
Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-6/93 z dne 1. 4. 1994, 
Uradni list RS, št. 23/94 in OdlUS III, 33).

14. Prepoved represivnih posegov v posameznikovo 
sfero pred morebitno obsodilno sodbo ni absolutna. Kakor 
domneva nedolžnosti ne preprečuje uvedbe kazenskega po-
stopka (tako Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-18/93 z dne 
11. 4. 1996, Uradni list RS, št. 25/96 in OdlUS V, 40), tako 
tudi ne preprečuje prisilnih ukrepov pred njegovim koncem, 
a seveda le, če so zanje izpolnjeni ustrezni pogoji. Zaradi 
pomembnih funkcij, ki jih imata kazensko pravo in sam 
kazenski postopek (npr. zagotovitev navzočnosti procesnih 
subjektov, zagotovitev dokazov, zagotovitev učinkovitosti 
prisilnih ukrepov, ki bi sledili morebitni obsodilni sodbi, va-
rovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin drugih), so 
nujni različni ukrepi, ki posegajo v obdolženčeve človekove 
pravice in temeljne svoboščine, izjemoma (neposredno ali 
po svojih učinkih) pa tudi v človekove pravice in temeljne 
svoboščine tretjih oseb, še preden se izreče sodba. V pri-
merih takšnih ukrepov, ki jih teorija kazenskega procesnega 
prava imenuje omejevalni ukrepi, morajo pravila kazenskega 
postopka določati vsebinske pogoje in procese odločanja, ki 
zagotavljajo ravnovesje med človekovimi pravicami in temelj-
nimi svoboščinami na eni strani ter zasledovanjem omenjenih 
funkcij kazenskega postopka na drugi strani.

15. Pri nekaterih najpomembnejših omejevalnih ukrepih 
so ti vsebinski pogoji in procesi odločanja določeni že z Usta-
vo (npr. odreditev in trajanje pripora – 20. člen Ustave), vse-
kakor pa jih mora jasno določati tudi zakon, ki ureja kazenski 
postopek. Določnost (lex certa) je bistvena prvina načela pra-
vne države (2. člen Ustave), ki je posebej poudarjena prav pri 
kazenskopravnih posegih v pravice posameznika. Vsebinski 
pogoji in procesi odločanja v zvezi z omejevalnimi ukrepi 
morajo med drugim upoštevati sorazmernost med ciljem, ki 
ga ukrep zasleduje, in človekovo pravico oziroma temeljno 
svoboščino, ki jo omejuje.

B)–II
16. Eden izmed ukrepov, ki pomenijo omejitev člove-

kovih pravic in temeljnih svoboščin pred izrekom obsodilne 
sodbe, je začasno zavarovanje zahtevka za odvzem proti-
pravno pridobljene premoženjske koristi. Ta ukrep sodi med 
t. i. stvarne omejevalne ukrepe, ki jih vsebuje ZKP, med njimi 
pa so tudi npr. začasno zavarovanje premoženjskopravne-
ga zahtevka oškodovanca (prvi odstavek 109. člena ZKP) 
in zaseg predmetov (164. člen, 172. do 174. člen, 216. do 
218. člen in 220. do 224. člen ZKP).

17. Odvzem protipravno pridobljene premoženjske kori-
sti izhaja iz načela kazenskega prava, da nihče ne sme obdr-
žati koristi, ki izvira iz kaznivega dejanja ali zaradi njega (prvi 
odstavek 95. člena KZ). Ker obstaja nevarnost, da bi oseba, 
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ki ima premoženjsko korist iz kaznivega dejanja ali zaradi 
njega, to korist uporabila za nadaljnjo kriminalno dejavnost ali 
pa bi jo prenesla, preoblikovala, prikrila ali drugače napravila 
nedosegljivo za učinkovit odvzem po končanem kazenskem 
postopku, pravni red že med kazenskim postopkom (oziroma 
skladno z izpodbijanim drugim odstavkom 502. člena ZKP že 
pred njegovim formalnim začetkom) omogoča zavarovanje 
odvzema kot omejevalni ukrep. Ta naj prepreči nadaljnjo kri-
minalno dejavnost oziroma zagotovi učinkovitost odvzema, ki 
ga utegne sodišče izreči ob koncu kazenskega postopka.

18. V izpodbijanem prvem odstavku 502. člena ZKP je 
določeno, da kadar prihaja v poštev odvzem premoženjske 
koristi, odredi sodišče po uradni dolžnosti po določbah, ki 
veljajo za izvršilni postopek, začasno zavarovanje zahtevka. 
V Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98, 
75/02 in 16/04 – v nadaljevanju: ZIZ) so v 271. in 273. členu 
primeroma našteti konkretni ukrepi, ki jih je mogoče odrediti 
za zavarovanje terjatve (v našem primeru zahtevka za od-
vzem premoženjske koristi).1 V 270. in 272. členu ZIZ so na-
vedeni pogoji za začasno odreditev zavarovanja, pri čemer 
mora upnik z verjetnostjo izkazati obstoj ali nastanek terjatve 
in verjetnost nevarnosti, da bo uveljavitev terjatve onemo-
gočena ali precej otežena oziroma, v primeru nedenarne 
terjatve, obstoj ali nastanek terjatve, obenem pa eno izmed 
naslednjih predpostavk: nevarnost, da bo uveljavitev terjatve 
onemogočena ali precej otežena, da je odredba potrebna, 
da se prepreči uporaba sile ali nastanek težko nadomestljive 
škode ali pa da dolžnik z izdajo začasne odredbe, če bi se 
med postopkom izkazala za neutemeljeno, ne bi utrpel hujših 
neugodnih posledic od tistih, ki bi brez izdaje začasne odre-
dbe nastale upniku.2

19. Skladno z drugim odstavkom 502. člena ZKP 
lahko sodišče začasno zavarovanje zahtevka za odvzem 
protipravno pridobljene premoženjske koristi odredi tudi v 
predkazenskem postopku.

20. V drugem odstavku 109. člena ZKP je določena pri-
stojnost za odločitev o začasnem zavarovanju. V preiskavi 
izda sklep preiskovalni sodnik, po vložitvi obtožnice zunaj 
glavne obravnave predsednik senata, na glavni obravnavi pa 
senat. Tretji odstavek 109. člena ureja pravna sredstva zoper 
tak sklep. Zoper sklep senata ni pritožbe. V drugih primerih 

odloči o pritožbi zunajobravnavni senat. Pritožba ne zadrži 
izvršitve sklepa.

21. Izpodbijani prvi odstavek 506.a člena v delu, ki se 
nanaša na predmet te pobude, določa dolžnost sodišča, da 
v primerih, ko je odrejeno začasno zavarovanje, postopa po-
sebej hitro. S predmeti in premoženjem, ki služijo za začasno 
zavarovanje, mora ravnati kot dober gospodar.

B)–III
22. Kot izhaja iz 14. točke te obrazložitve, mora zakon, 

ki ureja posamezni omejevalni ukrep, določno in v skladu z 
Ustavo urediti vsebinske pogoje in postopek odločanja za 
odreditev, trajanje in prenehanje takšnega ukrepa. Ustava 
neposredno ne ureja začasnega zavarovanja zahtevka za 
odvzem premoženjske koristi in tako ne določa neposred-
no vsebinskih pogojev za njegovo odreditev. To pa še ne 
pomeni, da iz Ustave ne izhajajo pomembna merila, ki jim 
mora zadostiti zakonska ureditev, da ne bi bila v neskladju 
z Ustavo.

23. Začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premo-
ženjske koristi pomeni poseg v človekove pravice in temeljne 
svoboščine. Pravila ZKP, ki dopuščajo začasno zavarovanje 
zahtevka za odvzem premoženjske koristi, pomenijo poseg v 
pravico do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave. Upoštevajoč 
trditve pobudnikov, da obseg začasnega zavarovanja zahtev-
ka ni omejen s premoženjskim stanjem osebe, zoper katero 
je uporabljen, pa je treba preveriti, ali izpodbijana ureditev 
posega tudi v pravico do osebnega dostojanstva (34. člen 
Ustave) in v pravico do socialne varnosti (50. člen Ustave), 
in če posega, ali je ta poseg dopusten.

24. Prvi pogoj dopustnosti posegov v človekove pravice 
in temeljne svoboščine je po ustaljeni ustavnosodni preso-
ji ta, da poseg temelji na legitimnem, stvarno upravičenem 
cilju. Poleg tega je treba po ustaljeni ustavnosodni presoji 
vselej oceniti še, ali je ta v skladu z načeli pravne države 
(2. člen Ustave), in sicer s tistim izmed teh načel, ki prepove-
duje prekomerne posege države tudi v primerih, ko se z njimi 
zasleduje legitimen cilj (splošno načelo sorazmernosti). Oce-
no, ali ne gre morda za prekomeren poseg, opravi Ustavno 
sodišče na podlagi t. i. strogega testa sorazmernosti (odločba 
št. U-I-18/02 z dne 24. 10. 2003, Uradni list RS, št. 108/03 in 
OdlUS XII, 86). Ta test obsega presojo treh vidikov posega:

1 271. člen ZIZ določa: »Sodišče sme za zavarovanje de-
narne terjatve izdati vsako začasno odredbo, s katero je mogoče 
doseči namen zavarovanja, zlasti pa:

1. prepoved, da dolžnik ne sme razpolagati s premičninami, 
in hrambo teh stvari;

2. prepoved, da dolžnik ne sme odtujiti ali obremeniti svoje 
nepremičnine ali stvarnih pravic, ki so v njegovo korist vknjižene na 
nepremičnini, z vknjižbo te prepovedi v zemljiški knjigi;

3. prepoved dolžnikovemu dolžniku, da dolžniku ne sme iz-
plačati terjatve ali mu izročiti stvari, ter prepoved dolžniku, da ne 
sme sprejeti stvari, izterjati terjatve ali razpolagati z njimi;

4. nalog organizaciji za plačilni promet, da mora dolžniku ali 
komu drugemu po dolžnikovemu nalogu odreči izplačilo denarnega 
zneska, za katerega je izdalo začasno odredbo, z dolžnikovega 
računa.

Z začasno odredbo se ne pridobi zastavna pravica na pred-
metu zavarovanja.«

273. člen ZIZ določa: »Sodišče sme za zavarovanje nedenar-
ne terjatve izdati vsako odredbo, s katero je mogoče doseči namen 
zavarovanja, zlasti pa: 

1. prepoved odtujitve in obremenitve premičnin, na katere 
meri terjatev, ter hrambo teh stvari; 

2. prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine, na katero 
meri terjatev z vknjižbo prepovedi v zemljiški knjigi;

3. prepoved dolžniku, da ne sme storiti ničesar, kar bi lahko 
povzročilo škodo upniku, ter prepoved, da ne sme nič spremeniti 
na stvareh, na katere meri terjatev;

4. prepoved dolžnikovemu dolžniku, da ne sme izročiti dolž-
niku stvari, na katere meri terjatev;

5. plačevanje nadomestila plače delavcu, dokler traja spor 
o nezakonitosti odločbe o prenehanju delovnega razmerja, če je

 to potrebno za preživljanje delavca in oseb, ki jih je ta po zakonu 
dolžan preživljati.

V primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena določi so-
dišče s sklepom o začasni odredbi tudi denarno kazen za primer 
kršitve prepovedi v skladu z drugim odstavkom 226. člena tega 
zakona. V primeru kršitve prepovedi se smiselno uporablja določba 
tretjega odstavka 226. člena tega zakona.«

2 270. člen ZIZ določa: »Sodišče izda začasno odredbo v za-
varovanje denarne terjatve, če izkaže upnik za verjetno, da terjatev 
obstoji ali da mu bo terjatev zoper dolžnika nastala. Upnik mora 
verjetno izkazati tudi nevarnost, da je zaradi dolžnikovega odtuje-
vanja, skrivanja ali kakšnega drugačnega razpolaganja s premože-
njem uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena. Upnik ni 
dolžan dokazovati nevarnosti, če izkaže za verjetno, da bi dolžnik 
s predlagano odredbo pretrpel le neznatno škodo. Šteje se, da je 
nevarnost podana, če naj bi bila terjatev uveljavljena v tujini.«

272. člen ZIZ določa: 
»Sodišče izda začasno odredbo v zavarovanje nedenarne 

terjatve, če izkaže upnik za verjetno, da terjatev obstoji ali da mu 
bo terjatev zoper dolžnika nastala. Upnik mora verjetno izkazati tudi 
eno izmed naslednjih predpostavk:

– nevarnost, da bo uveljavitev terjatve onemogočena ali pre-
cej otežena;

– da je odredba potrebna, da se prepreči uporaba sile ali na-
stanek težko nadomestljive škode;

– da dolžnik z izdajo začasne odredbe, če bi se tekom po-
stopka izkazala za neutemeljeno, ne bi utrpel hujših neugodnih po-
sledic od tistih, ki bi brez izdaje začasne odredbe nastale upniku.

Tretji in četrti odstavek 270. člena tega zakona se uporabljata 
tudi glede začasne odredbe v zavarovanje nedenarne terjatve.«
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1) ali je poseg sploh nujen (potreben) za dosego za-
sledovanega cilja;

2) ali je ocenjevani poseg primeren za dosego zasledo-
vanega cilja v tem smislu, da je ta cilj s posegom dejansko 
mogoče doseči;

3) ali je teža posledic ocenjevanega posega v prizadeto 
človekovo pravico proporcionalna vrednosti zasledovanega 
cilja oziroma koristim, ki bodo zaradi posega nastale (načelo 
sorazmernosti v ožjem pomenu oziroma načelo proporcional-
nosti). Šele če poseg prestane vse tri vidike testa, je ustavno 
dopusten.

25. Cilja, ki ju presojani ukrep zasleduje, sta, kot izhaja 
iz 17. točke te obrazložitve, preprečiti, da bi oseba, ki ima 
premoženjsko korist iz kaznivega dejanja ali zaradi njega, 
to korist uporabila za nadaljnjo kriminalno dejavnost ali pa 
bi jo prenesla, preoblikovala, prikrila ali drugače napravila 
nedosegljivo za učinkovit odvzem po končanem kazenskem 
postopku. Preprečevanje kriminalne dejavnosti, ki izhaja 
iz dolžnosti države varovati človekove pravice in temeljne 
svoboščine ter druge temeljne pravne dobrine pred protiprav-
nimi napadi nanje, in zagotavljanje učinkovitega odvzema 
protipravno pridobljene premoženjske koristi, ki naj prepreči 
nepravično obogatitev na protipraven način, sta cilja, ki sta 
nedvomno legitimna in stvarno upravičena.

26. Prav tako za dosego tega cilja ni sporna primernost 
ukrepov, ki jih primeroma naštevata zgoraj navedena 271. in 
273. člen ZIZ. Sodišče, ki odloča o odreditvi ukrepa, pa mora 
ugotoviti takšno primernost za konkreten ukrep. Posebej po-
drobne presoje v okviru testa sorazmernosti pa morata biti 
deležni, kakor pogosto tudi pri drugih omejevalnih ukrepih, 
nujnost ukrepa in sorazmernost v ožjem smislu.

27. Na vprašanje nujnosti ukrepa za dosego cilja se v 
izpodbijani ureditvi nanašata predvsem določbi drugega od-
stavka 270. in drugega odstavka 272. člena ZIZ. Ti določbi 
pogojujeta izdajo začasne odredbe z ogroženostjo uveljavit-
ve terjatve oziroma s preprečevanjem uporabe sile ali na-
stankom težko nadomestljive škode. V smislu izpodbijanega 
ukrepa je ogroženost uveljavitve terjatve treba razumeti kot 
nevarnost, da po končanem kazenskem postopku ne bi bilo 
več mogoče odvzeti protipravno pridobljene premoženjske 
koristi. Preprečevanje uporabe sile ali nastanka težko na-
domestljive škode gre razumeti kot preprečevanje nadaljnje 
kriminalne dejavnosti, ki bi bila mogoča z uporabo domnevno 
protipravno pridobljene premoženjske koristi.3 S tem je na 
zakonski ravni zadoščeno pogoju nujnosti posega, ki ga za-
hteva načelo sorazmernosti.

28. Posebej zahtevna pa je presoja sorazmernosti 
v ožjem smislu. Dopustnost omejitve človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin z represivnimi ukrepi pred izrekom so-
dbe se v kazenskem procesnem pravu presoja s pomočjo 
verjetnosti, da je oseba, katere pravica se omejuje, storila 
kaznivo dejanje. Sorazmernostno ravnovesje med pravico, 
v katero je poseženo, in ciljem, ki se zasleduje s posegom, 
se vzpostavlja s pomočjo dokaznega standarda. Ta je toliko 
strožji, kolikor intenzivnejši je poseg in kolikor pomembnejša 
je pravica, v katero je poseženo. To je bistveni pogoj za to, da 
se domneva nedolžnosti toliko umakne, da ne preprečuje več 
represivnega posega v posameznika, kot je bilo to opisano 
v 12. in 13. točki te obrazložitve. Ustava tako npr. v prvem 
odstavku 20. člena kot pogoj za odreditev pripora kot posebej 
intenzivnega posega v osebno svobodo zahteva utemeljen 
sum, da je oseba, zoper katero se pripor odreja, storila kazni-
vo dejanje. Druga dokazna standarda, ki ju pozna slovensko 
kazensko procesno pravo pri odrejanju omejevalnih ukrepov, 
so utemeljeni razlogi za sum in razlogi za sum. Ustavno so-
dišče je že v odločbi št. U-I-25/95 z dne 27. 11. 1997 (Uradni 
list RS, št. 5/98 in OdlUS VI, 158) navedlo, kakšna so merila 

zakonske določitve dokaznega standarda (v konkretnem pri-
meru je šlo za prisluškovanje).

29. Niti ZKP niti ZIZ izrecno ne določata standarda ver-
jetnosti, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, kot pogoja za to, 
da bi se odredilo začasno zavarovanje zahtevka za odvzem 
premoženjske koristi. O dokaznem standardu je mogoče po-
sredno sklepati iz določbe prvega odstavka 502. člena ZKP: 
če se začasno zavarovanje odredi v kazenskem postopku, 
potem mora biti podan utemeljen sum.4 V tem primeru ni 
težav z dokaznim standardom, saj utemeljen sum gotovo 
ustreza. A ker je mogoče ukrep odrediti tudi v predkazen-
skem postopku (drugi odstavek 502. člena ZKP), vsaj za to 
fazo postopka dokazni standard ni jasen.5 Določbi prvega 
odstavka 270. in 272. člena ZIZ sicer govorita o verjetnosti 
terjatve, kar bi, povedano drugače in za potrebe začasnega 
zavarovanja zahtevka za odvzem premoženjske koristi, lahko 
pomenilo verjetnost, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, s 
katerim ali iz katerega si je določena oseba pridobila proti-
pravno premoženjsko korist. Vendar pa je takšen standard 
v kazenskem postopku neznan in nezdružljiv s kazenskimi 
procesnimi standardi, ki opredeljujejo dopustnost posegov 
v posamezno človekovo pravico ali temeljno svoboščino (v 
našem primeru v lastninsko pravico iz 33. člena Ustave).

30. ZKP je zato v neskladju z Ustavo, ker ne določa 
dokaznega standarda oziroma stopnje verjetnosti, da je 
bilo storjeno kaznivo dejanje, s katerim je bila protipravno 
pridobljena premoženjska korist, kot vsebinskega pogoja 
za odreditev začasnega zavarovanja zahtevka za odvzem 
premoženjske koristi že v predkazenskem postopku, s tem 
pa omogoča pretiran poseg v lastninsko pravico iz 33. člena 
Ustave. Zakonodajalec bo moral pri določitvi standarda upoš-
tevati pomen pravice, ki se s posegom omejuje (tj. pravice do 
lastnine iz 33. člena Ustave), ter intenzivnost takšnega po-
sega, primerjaje dokazne standarde, ki so določeni za druge 
omejevalne ukrepe.

31. Pri presoji sorazmernosti v ožjem smislu v okviru 
presoje ustavnosti vsebinskih pogojev omejevalnih ukrepov v 
kazenskem postopku so poleg dokaznega standarda bistveni 
tudi pogoji, ki omejujejo obseg omejevalnega ukrepa, da ta 
ne bi postal nesorazmeren. Ker gre pri začasnem zavaro-
vanju zahtevka za odvzem premoženjske koristi za trajajoč 
omejevalni ukrep (podobno kot pripor in prisluškovanje in 
drugače kot npr. hišna preiskava), je treba že na zakonski 
ravni določno omejiti njegovo trajanje. ZKP o tem ne vsebuje 
nobene izrecne določbe in se s tem pomembno razlikuje od 
nekaterih tujih ureditev. Nemški Zakon o kazenskem postop-
ku v tretjem odstavku člena 111b tako npr. določa, da sme 

3 Podoben pogoj za odreditev takšnega kazenskopravnega 
ukrepa postavljajo tudi nekatere druge ureditve, npr. avstrijska in 
italijanska.

4Redni kazenski postopek se namreč praviloma začne z 
uvedbo preiskave, to pa je mogoče uvesti le, če obstaja utemeljen 
sum, da je oseba, zoper katero se uvaja preiskava, storila kaznivo 
dejanje.

5Drugače kot ZKP več primerjalnih ureditev v zakonu, ki 
ureja kazenski postopek, določa standard verjetnosti, da je bilo 
storjeno kaznivo dejanje, ali vsaj standard verjetnosti, da je oseba, 
zoper katero se ukrep uporabi, pridobila protipravno premoženjsko 
korist iz kaznivega dejanja ali zaradi njega. Med državami, ki za-
htevajo dokazne standarde, so npr. Švedska (razumna domneva 
–  reasonable presumption, da gre za predmete, ki bodo odvzeti), 
Finska (ukrep je dopusten, če obstajajo razlogi za domnevo –  in 
ne za sum, da utegne biti določen predmet odvzet ob koncu ka-
zenskega postopka), Nemčija (enak standard kot Finska), Avstrija 
(sum –  Verdacht), da je obdolženec pridobil premoženjsko korist 
s kaznivim dejanjem, pri čemer avstrijski Zakon o kazenskem po-
stopku ravno kakor naš ZKP napotuje na zakon, ki ureja izvršilni 
postopek), Kanada (razumni razlogi za verjetje  –  reasonable gro-
unds to believe, da gre za premoženje, ki ga bo mogoče odvzeti) 
in Belgija. Slednja pozna dva različna dokazna standarda: če se 
ukrep uporabi kot zaseg stvari, ki so bile pridobljene s kaznivim 
dejanjem, zadošča navadna domneva (ce qui parait constituer une 
des choses visées…). Če pa gre za ukrep, naperjen zoper ekviva-
lent protipravno pridobljenega premoženja, pa so potrebni resni in 
konkretni indici (des indices sérieux et concrets).
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takšen ukrep trajati največ šest mesecev. Ob izjemnih, v isti 
določbi izrecno navedenih pogojih, je možno ukrep podaljšati 
še za tri mesece. Nekatere ureditve določajo precej daljše 
roke.6 Nekatere ureditve pa omejujejo trajanje ukrepa, če je 
odrejen pred začetkom kazenskega postopka oziroma vlo-
žitvijo obtožnice, npr. Kanada (šest mesecev) in Finska (štiri 
mesece z možnostjo podaljšanja za enako obdobje).7

32. Omejitve trajanja ukrepa iz slovenske zakonodaje, 
ki ga ureja, izhajajo le izjemoma in posredno. Tako je trajanje 
začasnega zavarovanja zahtevka za odvzem premoženjske 
koristi v resnici omejeno le z absolutnim zastaralnim rokom 
za pregon za kaznivo dejanje, zaradi katerega teče (ali pa 
bo šele tekel, če je zavarovanje odrejeno v predkazenskem 
postopku) kazenski postopek, oziroma z ustavno določbo o 
pravici do sojenja v razumnem roku (prvi odstavek 23. člena 
Ustave). Čas, za katerega se začasna odredba zaradi zava-
rovanja izda, skladno s prvim odstavkom 277. člena ZIZ dolo-
či sodišče.8 Vendar pa v takšnem primeru rok določi sodišče 
in njegova dolžina ne izhaja iz zakonske določbe, prav tako 
pa zakon ne opredeljuje meril, ki bi sodišče usmerjala pri do-
ločitvi tega roka oziroma pri njegovem podaljšanju. Časovne 
omejitve ne izhajajo niti iz prvega odstavka 506.a člena ZKP, 
na kar se sicer sklicuje Vlada. Tam je namreč določeno, da 
mora sodišče, ki je odredilo začasno zavarovanje zahtevka, 
postopati posebej hitro. Ta določba je relativno nedoločna 
in neučinkovita, saj na hitrost predkazenskega postopka (v 
katerem je tudi mogoče odrediti ta ukrep) sodišče ne more 
vplivati in tudi v kasnejših fazah je vpliv sodišča na hitrost 
postopka relativno omejen. Takšno zakonsko stanje je v na-
sprotju z zahtevo, ki je bila pojasnjena v 15. točki te obrazlo-
žitve, namreč da mora zakon jasno določiti vsebinske pogoje 
odreditve omejevalnih ukrepov, pri trajajočih to pomeni tudi 
čas njihovega trajanja.

33. ZKP tako omogoča prekomeren poseg v pravico 
do lastnine iz 33. člena Ustave tudi s tem, da ne določa naj-
daljšega roka veljavnosti sklepa o začasnem zavarovanju 
zahtevka za odvzem premoženjske koristi. Tudi pri določitvi 
tega roka bo zakonodajalec moral upoštevati zahteve načela 
sorazmernosti in posledično tehtati nujnost ukrepa in težave 
pri preiskovanju na eni strani ter pomen pravice, v katero se 
posega, in intenzivnost posega na drugi strani. Pri tem lahko, 
upoštevaje rešitve različnih primerjanih ureditev, določi raz-
lične roke za trajanje glede na fazo kazenskega postopka, v 
kateri se nahaja posamezna zadeva, glede na vrsto, obseg 
in pomen premoženja, zoper katero je odrejeno zavarovanje, 
in okoliščine, ki se nanašajo na naravo in težo kaznivega 
dejanja ter zapletenost zadeve.

34. Pobudniki izpostavljajo tudi dejstvo, da ZKP ne 
omejuje obsega ukrepa z višino premoženjske koristi, ki naj 
bi bila protipravno pridobljena, kar bi seveda, če bi bil očitek 
upravičen, pomenilo očitno nesorazmerje med obsegom 
ukrepa in zasledovanim ciljem. Vlada nasprotno opozarja, 
da se skladno s prvim odstavkom 96. člena KZ storilcu ali 

drugemu prejemniku koristi odvzame premoženjska korist, 
ki je bila pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, 
če to ni mogoče, pa drugo premoženje ali denarni znesek, ki 
ustreza premoženjski koristi, pridobljeni s kaznivim dejanjem 
ali zaradi njega. Glede na to, da lahko sodišče po prvem od-
stavku 502. člena ZKP odredi začasno zavarovanje zahtevka 
takrat, kadar prihaja v poštev odvzem premoženjske koristi, 
je po mnenju Vlade očitno, da mora takšno začasno zavaro-
vanje ustrezati ocenjeni vrednosti premoženjske koristi, ki naj 
bi bila pridobljena s kaznivim dejanjem. Po presoji Ustavnega 
sodišča takšna razlaga ustrezno omejuje stvarni obseg za-
časnega zavarovanja v razmerju do domnevno pridobljene 
premoženjske koristi.

35. Izpodbijana ureditev po mnenju pobudnikov posega 
tudi v pravico do socialne varnosti iz 50. člena Ustave. Iz-
podbijani ukrep naj bi bilo mogoče izreči tako, da se z njim 
»zamrzne« celotno premoženje določene osebe, s tem pa 
naj bi bilo ogroženo preživljanje oseb, ki so odvisne od tega 
premoženja. Ustavno sodišče opozarja, da niti pravica do so-
cialne varnosti (50. člen Ustave) niti pravica do dostojanstva 
(34. člen Ustave) sami po sebi ne preprečujeta odvzema ce-
lotne protipravno pridobljene premoženjske koristi, četudi ta 
korist predstavlja edino premoženje, ki ga posamezna oseba 
ima in je od tega odvisno njeno preživljanje. V nasprotnem 
primeru bi pravni red dopuščal, da se posameznik s kriminal-
no dejavnostjo obogati, če je to nujno potrebno za njegovo 
preživljanje (in za preživljanje oseb, ki jih je dolžan preživlja-
ti), in tako dejavnost vsaj v tem obsegu legaliziral. Vendar pa 
mora vsak omejevalni ukrep, kot je bilo pojasnjeno v točkah 
12–15 te obrazložitve, upoštevati tudi domnevo nedolžnosti 
iz 27. člena Ustave, ki ščiti vsakogar, ki je obdolžen kaznive-
ga dejanja. Ta je posebnega pomena tudi pri presoji posega 
v pravico do socialne varnosti in v pravico do dostojanstva z 
izdajo sklepa o začasnem zavarovanju zahtevka za odvzem 
premoženjske koristi.

36. Ker izpodbijani prvi odstavek 502. člena ZKP pri 
začasnem zavarovanju zahtevka za odvzem premoženjske 
koristi napotuje na določbe izvršilnega postopka, je pri presoji 
tega vprašanja treba upoštevati določbe ZIZ, ki omejujejo 
izvršbo z namenom varstva pravice do socialne varnosti 
(50. člen Ustave) in pravice do osebnega dostojanstva 
(34. člen Ustave), pa tudi varstva družine (53. člen Ustave) 
in pravic otrok (56. člen Ustave), če bi bilo z izvršbo ali za-
varovanjem poseženo tudi v preživljanje otrok, ki jih je oseba, 
zoper katero se ukrep odredi, dolžna preživljati. Ustavno so-
dišče je že s sklepoma št. Up-527/01 in št. Up-184/02 z dne 
1. 10. 2002 odredilo, da mora sodišče, ki je izdalo sklep o 
začasnem zavarovanju zahtevka za odvzem premoženjske 
koristi, ugotoviti, ali ima ustavni pritožnik potrebna sredstva 
in možnosti za lastno preživljanje in za preživljanje oseb, 
ki jih je po zakonu dolžan preživljati, ter v primeru, če jih 
nima, pritožniku omogočiti razpolaganje s tolikšnim delom 
premoženja, kot je v ta namen potrebno.9 Upoštevaje napo-
tilno določbo ZKP in določbe ZIZ, ki omejujejo izvršbo, je 
neutemeljen očitek pobudnikov, da izpodbijana ureditev z 
izdajo sklepa o začasnem zavarovanju premoženjske koristi 
omogoča ustavno nedopustno ogrožanje socialne varnosti 
in dostojanstva.

B)–IV
37. Poleg vsebinskih pogojev, ki se nanašajo na odre-

ditev in trajanje posameznega omejevalnega ukrepa in so 
presojani v točkah 22–36 te obrazložitve, je treba presoditi 
tudi ustavnost izpodbijanih določb, ki urejajo postopek odre-
ditve (in morebitnega podaljšanja) začasnega zavarovanja 
zahtevka za odvzem premoženjske koristi.

6 Najdaljši rok, ki ga je bilo najti v primerjalnopravni ureditvi, je 
rok za ukrep prepovedi razpolaganja z nepremičnino, ki ga določa 
belgijska zakonodaja, in sicer lahko traja ukrep 5 let z možnostjo 
podaljšanja za enako obdobje.

7 Vezanost trajanja ukrepa na vsako fazo postopka posebej v 
kazenskem postopku ni nenavadna. V poznejših fazah kazenskega 
postopka je izkazanost obstoja kaznivega dejanja praviloma pri-
merno večja, verjetnost, da gre za arbitraren poseg izvršne veje 
oblasti, primerno manjša, domneva pa se tudi, da bo faza sojenja 
opravljena hitreje in v bolj predvidljivih rokih kot faza preiskovanja. 
Podobno je npr. stroga slovenska Ustava glede trajanja pripora do 
vložitve obtožnice, medtem ko nadaljnjih rokov ne določa, temveč 
jih določa ZKP.

8 V konkretnih primerih, na katere se sklicujejo pobudniki, je 
sodišče začasno zavarovanje najprej odrejalo za obdobje treh ozi-
roma šestih mesecev (nato pa vsakič zavarovanje tudi podaljšalo), 
sedaj veljavni sklepi pa so izdani do konca kazenskega postopka, 
torej do vnaprej nedoločenega datuma. 

9 Med primerjalnimi ureditvami npr. kazenski zakonik Kanade 
v točki c) četrtega odstavka člena 462.34 določa, da iz podobnih 
razlogov sodišče sprosti del zamrznjenega premoženja na zahtevo 
osebe, ki takšno sprostitev zahteva.
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38. Skladno s 502. členom ZKP odredi začasno za-
varovanje sodišče. Če se začasno zavarovanje odreja v 
predkazenskem postopku ali v preiskavi, je za to pristojen 
preiskovalni sodnik, če se odreja med pripravami na glavno 
obravnavo, je pristojen predsednik obravnavnega senata, 
med glavno obravnavo pa obravnavni senat (drugi odstavek 
109. člena ZKP). Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-18/93 
pojasnilo, katera procesna jamstva izhajajo iz dejstva, da 
se določen omejevalni ukrep odredi s sodno odločbo. Ta 
jamstva so pravica do sodnega varstva iz 23. člena Ustave, 
pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave, pra-
vna jamstva, ki izhajajo iz 29. člena Ustave, domneva ne-
dolžnosti iz 27. člena Ustave in pravica do pravnega sredstva 
iz 25. člena Ustave.

39. Upoštevaje določbo 23. člena Ustave sme o začas-
nem zavarovanju zahtevka za odvzem premoženjske koristi 
odločiti le neodvisno in nepristransko sodišče, ki je ustanov-
ljeno z zakonom. Da lahko govorimo o nepristranskosti so-
dišča, mora to v zvezi s svojo odločitvijo slišati stališča obeh 
strank. Določba 22. člena Ustave zagotavlja osebi, zoper 
katero naj bi se odredilo začasno zavarovanje, enak obseg 
pravic, kot jih ima nasprotna stranka v postopku, se pravi 
tožilec. Pri začasnem zavarovanju je med pravnimi jamstvi, ki 
jih zagotavlja 29. člen Ustave, posebej pomembna možnost 
obrambe dokazovati oziroma oporekati dokazom, ki naj bi 
utemeljevali izpolnjenost vsebinskih pogojev za odreditev 
tega omejevalnega ukrepa. Skladno z domnevo nedolžnosti 
iz 27. člena Ustave, ki trditveno in dokazno breme nalaga 
tožilcu, pa je seveda slednji tisti, ki mora postaviti zahtevo za 
odreditev začasnega zavarovanja zahtevka za odvzem pro-
tipravno pridobljene premoženjske koristi, ki mora zatrjevati 
izpolnjenost vsebinskih pogojev za odreditev tega omejeval-
nega ukrepa in ki mora izpolnjenost teh pogojev tudi dokazati 
s tisto stopnjo verjetnosti, kot to od njega zahteva zakonsko 
postavljeni dokazni standard.

40. Izpodbijani prvi odstavek 502. člena ZKP med 
drugim določa, da začasno zavarovanje odredi sodišče po 
uradni dolžnosti.10 S tem je ZKP v neskladju z domnevo ne-
dolžnosti (27. člen Ustave) oziroma, natančneje povedano, 
z njeno zahtevo po tem, da trditveno in dokazno breme nosi 
tožilec (glej 13. točko obrazložitve). Prav tako je v neskladju 
z zahtevo po nepristranskosti sodnika iz prvega odstavka 
23. člena Ustave.

41. Ker se po izpodbijani ureditvi začasno zavarovanje 
odredi po uradni dolžnosti, zanj ni potreben predlog tožilca, 
posledično pa stranka oziroma oseba, ki jo ukrep prizadene, 
ne more izjaviti svojega stališča v zvezi z začasnim zavarova-
njem in navajati dokazov za to stališče. S tem je zakonodaja-
lec posegel v pravice oseb, zoper katere je ukrep uporabljen, 
do enakega varstva pravic (22. člen Ustave), do sodnega 
varstva (23. člen Ustave) in do temeljnih pravnih jamstev v 
kazenskem postopku (29. člen Ustave). Ali je takšen poseg v 
omenjene človekove pravice in temeljne svoboščine v skladu 
z Ustavo, je treba prav tako kot pri vsebinskih pogojih preso-
jati s pomočjo vprašanja, ali omejitev temelji na legitimnem, 
stvarno upravičenem cilju in ali so izpolnjeni predpogoji, ki jih 
vsebuje t. i. strogi test sorazmernosti.

42. Cilj omejitve kontradiktornosti je nedvomno učin-
kovitost ukrepa. Učinkovitost izvedbe nekaterih omejevalnih 
ukrepov terja, da se odredijo prej, preden oseba, zoper ka-
tero naj bi se izvedli, izve za to možnost (Ustavno sodišče 
je tako že presodilo v zvezi s hišno preiskavo v odločbi št. 
U-I-190/00). V konkretnem primeru bi obstajala nevarnost, da 
bi zainteresirana oseba premoženje, ki naj bi se zamrznilo, 
prenesla, skrila, uničila ali drugače napravila za nedoseglji-
vo. Zato je razumljivo, da ZKP ne predvideva vnaprejšnjega 
naroka ali drugega načina, ki bi obdolžencu ali drugi osebi, 

zoper katero naj bi uporabil ukrep, omogočala enakopravno 
sodelovanje v postopku.

43. Zakonodajalec je z omejitvijo procesnih možnosti 
prizadete osebe torej zasledoval legitimen cilj, omejitev pa 
je primerna za dosego takšnega cilja. To pa še ne pomeni, 
da je poseg nujen, oziroma, da tega cilja ni mogoče doseči 
tudi z milejšim sredstvom. Nekatere primerjalne ureditve, npr. 
švedska, finska in kanadska, osebi, zoper katero je ukrep 
odrejen, omogočajo, da vloži posebno zahtevo za naknadno 
kontradiktorno obravnavo (in morebitno odpravo) ukrepa,11 
katere del je tudi zaslišanje obeh strank (razumljivo je, da 
iz razlogov učinkovitosti takšna zahteva ne zadrži izvršitve 
ukrepa). Takšen naknaden kontradiktorni narok (ki ni pritožba 
ali drugo pravno sredstvo v smislu 25. člena Ustave, temveč 
način uveljavljanja zgoraj navedenih procesnih ustavnih 
pravic) stranki omogoča, da se lahko izjavi o predlaganem 
ukrepu, mu nasprotuje, se izjavi o navedbah iz predloga, 
da, če tako želi, predloži dokaze, ki izpodbijajo izpolnjenost 
vsebinskih pogojev za odreditev začasnega zavarovanja, in 
sploh ukrene, kar se ji zdi primerno v svojo korist.

44. Ker ZKP osebi, zoper katero se odredi začasno za-
varovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi, zgoraj 
navedenih možnosti ne omogoča, je v neskladju z določbami 
22., 23. in 29. člena Ustave. Zakonodajalec bo moral obli-
kovati način, ki bo pri odločanju o začasnem zavarovanju 
ustrezno omilil odsotnost predhodne kontradiktornosti.

B–V
45. Med pomembnimi procesnimi ustavnimi pravicami 

v zvezi z omejevalnimi ukrepi je tudi pravica do pritožbe ali 
drugega pravnega sredstva iz 25. člena Ustave. Kadar za-
časno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi 
odredi preiskovalni sodnik ali predsednik senata med pripra-
vami na glavno obravnavo, je zoper njuno odločitev mogoče 
vložiti pritožbo na zunajobravnavni senat. Pritožba ne zadrži 
izvršitve sklepa. Zoper sklep senata na glavni obravnavi o 
začasnem zavarovanju ni pritožbe (vse v tretjem odstavku 
109. člena ZKP).

46. Pritožba na zunajobravnavni senat je tradicionalno 
pravno sredstvo, ki je v našem kazenskem postopku na voljo 
stranki, kadar ni zadovoljna z odločitvijo preiskovalnega sod-
nika, zakonodajalec pa je temu dodal še primer, če je sklep 
izdal predsednik senata po vložitvi obtožnice izven glavne 
obravnave. Ta pritožba je, upoštevaje široke razloge, iz kate-
rih jo je mogoče vložiti, in pooblastila, ki jih zunajobravnavni 
senat pri odločanju o njej ima, ustrezno pravno sredstvo v 
smislu zahtev 25. člena Ustave.

47. Drugače pa je v primeru, ko začasno zavarovanje 
odredi senat na glavni obravnavi in zoper to odločitev izrec-
no ni pritožbe niti drugega pravnega sredstva. Morebitne 
nepravilnosti ali nezakonitosti takšnega sklepa ni mogoče, 
po naravi stvari, uveljavljati niti v pritožbi zoper sodbo, saj 
je po zaključku prvostopenjskega postopka ukrep bodisi v 
celoti odpravljen bodisi nadomeščen z izrekom odvzema 
protipravno pridobljene premoženjske koristi. Na ta način je 
poseženo v posameznikovo pravico do pravnega sredstva 
iz 25. člena Ustave. Ocene dopustnosti takšnega posega s 
pomočjo testa sorazmernosti pa sploh ni mogoče izvesti, saj 
zakonodajalec na pobudo ni odgovoril, Vlada pa v svojem 
mnenju ne utemeljuje takšne rešitve. Cilj te omejitve ni raz-
viden niti iz ureditve same niti iz narave stvari. Ker Ustavne-
mu sodišču ni znan cilj omejitve, ni moglo ugotavljati njene 
nujnosti (potrebnosti), primernosti in sorazmernosti v ožjem 
smislu. Glede na navedeno Ustavno sodišče ugotavlja, da je 
tretji odstavek 109. člena ZKP v neskladju z Ustavo v tistem 
delu, v katerem določa, da zoper sklep obravnavnega senata 
ni pritožbe. Tudi zoper ta sklep bo moral zakonodajalec pred-

11 Podobna je italijanska ureditev, ki obrambi dopušča zahtevo 
za ponovni preizkus (richiesta di riesame) – vendar če obramba to 
možnost izkoristi, izgubi možnost za vložitev pritožbe.

10 V zadevah, na katere se sklicujejo pobudniki, je preiskoval-
na sodnica sklep izdala na predlog državnega tožilca.
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videti učinkovito pravno sredstvo, ki bo zadostilo kriterijem, 
izhajajočim iz 25. člena Ustave.

B)–VI
48. Kot izhaja iz obrazložitve te odločbe, je Ustavno so-

dišče v zvezi z izpodbijano ureditvijo ugotovilo več neskladij 
z Ustavo, in sicer:

– odsotnost dokaznega standarda kot vsebinskega po-
goja za odreditev ukrepa v predkazenskem postopku – ure-
ditev je v neskladju s 27. in 33. členom Ustave;

– odsotnost izrecno določenega roka ali rokov za tra-
janje ukrepa – ureditev je v neskladju z 2. in s 33. členom 
Ustave;

– določbo, da ukrep odredi sodišče po uradni dolžnosti 
– ureditev je v neskladju s prvim odstavkom 23. člena in s 
27. členom Ustave;

– odsotnost možnosti, da bi oseba, zoper katero se 
ukrep uporabi, temu ukrepu oporekala skladno z jamstvi, ki 
izhajajo iz 22., 23. in 29. člena Ustave;

– izključitev pritožbe, če je ukrep odredil senat na glavni 
obravnavi – ureditev je v neskladju s 25. členom Ustave.

49. Ker gre pri ugotovljenih neskladjih z Ustavo iz prve, 
druge in četrte alinee prejšnje točke obrazložitve pretežno za 
pravne praznine oziroma za takšna neskladja, ki jih ni mogo-
če odpraviti s samo razveljavitvijo, je Ustavno sodišče zgolj 
ugotovilo ta neskladja (četrta točka izreka odločbe). Zakono-
dajalcu je Ustavno sodišče v peti točki izreka naložilo enoletni 
rok za njihovo odpravo v prepričanju, da je to primeren rok za 
pripravo in sprejem z Ustavo skladnih rešitev.

50. Nasprotno gre pri ustavno neskladni določbi prvega 
odstavka 502. člena ZKP, po kateri sodišče odredi začasno 
zavarovanje po uradni dolžnosti, za takšno neskladje, ki ga je 
mogoče odpraviti z razveljavitvijo prvega odstavka 502. člena 
ZKP v tem delu. Ustavno sodišče je izpodbijano določbo v 
tem delu razveljavilo, kot to izhaja iz 1. točke izreka te od-
ločbe. Poslej bo začasno zavarovanje mogoče odrediti le na 
podlagi zahteve upravičenega tožilca, ki bo v njej moral iz-
kazati izpolnjenost vsebinskih pogojev za odreditev ukrepa.

51. Ustavno sodišče je razveljavilo tudi del določbe 
tretjega odstavka 109. člena ZKP, ki določa, da zoper sklep 
obravnavnega senata o začasnem zavarovanje ni pritožbe, iz 
razlogov, kot izhajajo iz 47. točke te obrazložitve. Do spreje-
ma nove ureditve s strani zakonodajalca se stranki ali osebi, 
katere pravice so prekršene, omogoči pritožba, kot izhaja 
iz tretje točke izreka te odločbe. Ustavno sodišče je tako 
odločilo na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS, da 
se zagotovi pravica do pritožbe iz 25. člena Ustave pred od-
pravo ugotovljene neustavnosti. Pritožba se vloži v roku in na 
način, kot to določa 400. člen ZKP. O njej odloča senat sodiš-
ča druge stopnje (prvi odstavek 402. člena ZKP). Pritožbena 
pooblastila drugostopenjskega senata izhajajo iz tretjega in 
petega odstavka 402. člena ZKP. Za vprašanja pritožbenih 
razlogov in pritožbenega postopka se uporablja prvi odstavek 
403. člena ZKP, ki napotuje na rešitev teh vprašanj v zvezi s 
pritožbenim postopkom zoper sodbo na člene od 367 do 375, 
prvi, četrti in peti odstavek 377. člena, 385. in 387. člen ter 
drugi odstavek 388. člena ZKP. Za odpravo pisnih pomot se 
uporablja 405. člen v zvezi s 365. členom ZKP.

B–VII
52. Ustavno sodišče je v sklepu o sprejemu pobude 

postopek presoje skladnosti z Ustavo razširilo tudi na drugi 
odstavek 109. člena ZKP. Ta določa pristojnost za odreditev 
začasnega zavarovanja zahtevka za odvzem premoženjske 
koristi. V preiskavi (in tudi pred njenim začetkom) izda sklep 
preiskovalni sodnik, po vložitvi obtožnice zunaj glavne ob-
ravnave predsednik senata, na glavni obravnavi pa senat. 
V organizacijskem smislu o posegu v človekove pravice in 
temeljne svoboščine v vsakem primeru odloči sodišče, kar 
je skladno z zahtevami prvega odstavka 23. člena Ustave. 
Postopkovne predpostavke ustavno skladnega odločanja 

pa so bile pojasnjene v 38. točki te obrazložitve. Tako ni v 
neskladju z Ustavo določitev pristojnosti za odločanje o tej 
zahtevi s strani sodnih organov, kot je to določeno v drugem 
odstavku 109. člena ZKP.

53. Pobudniki izpodbijajo tudi ustavnost prvega od-
stavka 506.a člena ZKP, ki ureja način ravnanja s premože-
njem, ki služi za začasno zavarovanje zahtevka za odvzem 
protipravno pridobljene premoženjske koristi. Pri tem se od 
sodišča zahteva posebej hitro postopanje ter da s premože-
njem ravna kot dober gospodar. Čeprav je določba o hitrem 
postopanju, kot je bilo pojasnjeno v 32. točki obrazložitve, ne-
uporabljiva za potrebe določne omejitve trajanja začasnega 
zavarovanja in s tem vsebinskih pogojev ukrepa, pa sama 
po sebi ni v neskladju z Ustavo. Nasprotno, pomeni zahte-
vo sodišču, naj ravna skladno z določbo prvega odstavka 
23. člena Ustave o sojenju brez nepotrebnega odlašanja. 
Določba, da je sodišče dolžno s premoženjem ravnati kot 
dober gospodar, pomeni vpeljavo civilnopravnega standarda, 
ki skuša po možnosti omiliti intenzivnost posega v pravico do 
zasebne lastnine (33. člen Ustave), da ta ne bi bil večji, kot 
je nujno potrebno. S tem je ta določba skladna z načelom 
sorazmernosti. Podrobnejše določbe o ravnanju s premo-
ženjem, ki služi za začasno zavarovanje, so vsebovane v 
drugem, tretjem in četrtem odstavku 506.a člena ZKP, ki pa 
niso predmet te ustavnosodne presoje.

54. Iz navedb v pobudi in iz odgovora pobudnikov na 
mnenje Vlade gre sicer razumeti, da po mnenju pobudnikov 
prvi odstavek 506.a člena ZKP omogoča, da sodišče z za-
časnim zavarovanjem prepove tudi razpolaganje s plodovi 
tistega premoženja, ki naj bi se ob koncu kazenskega po-
stopka odvzelo kot ekvivalent protipravno pridobljene pre-
moženjske koristi, ki pa ne obstaja več. Tega vprašanja prvi 
odstavek 506.a člena ZKP sploh ne ureja, temveč se to vpra-
šanje nanaša na omejitev obsega začasnega zavarovanja po 
višini. Kriterije v zvezi s tem pa je Ustavno sodišče razložilo 
že v 34. točki te obrazložitve.

55. Glede na navedeno prvi odstavek 506.a člena ZKP 
ni v neskladju z Ustavo.

C)
56. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

21. člena, drugega odstavka 40. člena ter 43. in 48. člena 
ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter 
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze 
Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, 
dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je spre-
jelo soglasno. Sodnik Fišer je dal pritrdilno ločeno mnenje.

Št. U-I-296/02
Ljubljana, dne 20. maja 2004.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

BANKA SLOVENIJE
3053. Sprememba navodila za izdelavo poročila o 

medbančnih depozitih

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki 
Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in 8. točke sklepa 
o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic (Uradni list 
RS, št. 34/04) sprejema guverner Banke Slovenije

S P R E M E M B O  N A V O D I L A
za izdelavo poročila o medbančnih depozitih
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1. V navodilu za izdelavo poročila o medbančnih 
depozitih (Uradni list RS, št. 43/04) se v prvem odstavku 
2. točke besedilo »do 11. ure« spremeni tako, da se glasi: 
»do 8. ure«.

2. Ta sprememba navodila začne veljati 28. 6. 2004.

Št. 22-0082/04
Ljubljana, dne 18. junija 2004.

Guverner
Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN 
ORGANIZACIJE

3054. Poročilo o gibanju plač za april 2004

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi 
Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01)

P O R O Č I L O
o gibanju plač za april 2004

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo 
v Sloveniji za april 2004 je znašala 260.231 SIT in je bila za 
0,4 odstotka nižja kot marca 2004.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v 
Sloveniji za april 2004 je znašala 162.961 SIT in je bila za 0,5 
odstotka nižja kot marca 2004.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar 
2004–april 2004 je znašala 258.647 SIT.

Št. 9611-35
Ljubljana, dne 16. junija 2004.

mag. Irena Križman l. r.
generalna direktorica

OBČINE

KRŠKO

3055. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Krško za leto 2003

Na podlagi 29. 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, 68/98 – odl. 
US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), 13. člena 
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 
– odl. US RS, 56/98, 1/99 – ZNIDC, 59/99 – odl. US RS, 
61/99 – odl. US RS, 79/99 – ZJF in 89/99 – odl. US RS), 
98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02 – ZJU) ter 16. in 79. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno 

besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 18. seji, 
dne 20. 5. 2004, sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Krško 

za leto 2003

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Krško za 

leto 2003, ki zajema vse prihodke in druge prejemke in od-
hodke in druge izdatke Občine Krško za leto 2003.

2. člen
Splošni del proračuna Občine Krško je bil v letu 2003 na 

ravni podskupin kontov realiziran v naslednjih zneskih:
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A)  Bilanca prihodkov in odhodkov v tisoč tolarjih

Konto Naziv konta Realizacija
   v letu 2003
1  2 3
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)  4,431.762 
 Tekoči prihodki (70+71)  3,282.392 
70 Davčni prihodki (700+703+704+706) 2,053.799
 700 Davki na dohodek in dobiček 1,395.824
 703 Davki na premoženje 406.918
 704 Domači davki na blago in storitve 236.663
 706 Drugi davki 14.394
71 Nedavčni prihodki 
 (710+711+712+713+714) 1,228.593
 710 Udeležba na dobičku in dohodki 
  od premoženja 133.264
 711 Takse in pristojbine 14.000
 712 Denarne kazni 1.256
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 5.264
 714 Drugi nedavčni prihodki 1,074.809
72 Kapitalski prihodki (720+721+722) 201.583
 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 155.838
 722 Prihodki od prodaje zemljišč 
  in nematerialnega premoženja 45.745
73 Prejete donacije (730+731) 590
74 Transferni prihodki 947.197
 740 Transferni prihodki iz drugih 
  javnofinančnih institucij 947.197
  
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 4,616.880
40 Tekoči odhodki (400+401+402+404+409) 1,101.106
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 248.064
 401 Prispevki delodajalcev 
  za socialno varnost 36.000
 402 Izdatki za blago in storitve 742.959
 403 Plačila domačih obresti 51.972
 404 Plačila obresti v tujini 
 409 Sredstva, izločena v rezerve 22.111
41 Tekoči transferi (410+411+412+413) 1,683.589
 410 Subvencije 109.518
 411 Transferi posameznikom 
  in gospodinjstvom 807.108
 412 Transferi neprofitnim organizacijam 
  in ustanovam 193.325
 413 Drugi domači transferi 573.638
42 Investicijski odhodki (420) 922.792
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 922.792
43 Investicijski transferi (430) 909.393
 430 Investicijski transferi 909.393

III. Proračunski primanjkljaj (I. – II.) –185.118
  
B) Račun finančnih terjatev in naložb

IV. Prejeta vračila danih posojil 
 in prodaja kapitalskih deležev (750+751)  5.418 
 750 Prejeta vračila danih posojil 
 751 Prodaja kapitalskih deležev 5.418

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
 deležev (440+441) 
 440 Dana posojila  – 
 441 Povečanje kapitalskih deležev   – 

VI. Prejeta minus dana posojila 
 in spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.) 5.418

C) Račun financiranja

VII. Zadolževanje (500) 237.212
 500 Domače zadolževanje 237.212

Konto Naziv konta Realizacija
   v letu 2003
1  2 3

VIII. Odplačila dolga (550) 73.446
 550 Odplačila domačega dolga 73.446

IX. Sprememba stanja sredstev 
 na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - 15.934

X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) 184.172

XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.) 185.118

3. člen
Ostanek sredstev na računih proračuna v znesku 

44.533 tisoč tolarjev se prenese v splošni sklad občine in 
bodo v letu 2004 uporabljena za izravnavo med prihodki in 
odhodki proračuna za to leto.

4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in drugih prejemkov ter 

odhodkov in drugih izdatkov po zaključnem računu proraču-
na Občine Krško za leto 2003 je izkazan v splošnem delu 
proračuna in posebnem delu proračuna, ki sta sestavna dela 
tega odloka.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02-1/03-802
Krško, dne 20. maja 2004.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l.r.

3056. Odlok o kategorizaciji cest v Občini Krško 

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih 
cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02) in 16. člena 
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno 
besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško na 18. seji, 
dne 20. 5. 2004, sprejel

O D L O K
o kategorizaciji cest v Občini Krško 

1. člen
Ta odlok določa občinske poti po njihovih kategorijah 

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

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

skrajšano oznako LC) in javne poti (JP).
Lokalne ceste v Krškem in naseljih z uličnim sistemom 

se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne ceste (s skrajšano oznako LZ) v mestu 

Krško in v naseljih Brestanica, Leskovec pri Krškem, Kosta-
njevica na Krki in Senovo,

– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano ozna-
ko LK) v mestu Krško in v naseljih Brestanica, Leskovec pri 
Krškem, Kostanjevica na Krki in Senovo.
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3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Krško in ceste med naselji 

v občini in naseljih v sosednjih občinah,
– ceste v mestu Krško in v naseljih z uvedenim uličnim 

sistemom, razvrščene v podkategorije.

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

v občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. Številka Začetek ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina ceste Namen Dol. c. v
št.  odseka ali odseka   ali odseka v občini (v m) uporabe  drugi obč.

1.  024013 C R2 419 Cer.-m.Br.-Dr.-191130 C 191130 1438 V 3184
2.  024033 O 024032 Vihre-Beli Breg C G5 5137 V 3594
3.  024034 C G5 G5 -LC191140 C 191140 468 V 
4.  024035 C 191140 LC 191140 – LC 191150 C 191150 449 V 
5.  024431 C R3 677 Zg. Poh.- Zgo. Šapole C 181010 1913 V 6727
6.  024442 O 024441 Križe-m.Bre.-Sp.Š.-Ravne C 191060 531 V 4432
7.  024443 O 024442 Križe-Kostanjek C 191060 687 V 
8.  024461 C R1 220 Sp. Pohanca-Zg. Pohanca C R3 677 86 V 5829
9.  024681 C R1 220 Trebež-Pesje-Dol. vas C R1 220 1691 V 1405
10.  191011 C R2 422 Sen.-Kal.-m.Sev.-M.Planina C 372130 9136 V 1750
11.  191021 C 191010 Dovško-Dobrava-Plešivec Z koča B 9773 V 
12.  191031 C 191010 Dovško-Šedem Z Šedem 2381 V 
13.  191041 C R2 422 Senovo-Belo Z Belo 2659 V 
14.  191051 C R2 422 Brestanica-Armeš.-V. Kam. C R2 422 6016 V 2678
15.  191052 C R2 422 Vel. Kam.-Top.-Veternik O 181051 1820 V 
16.  191061 C R2 422 Brestanica.-An.-Kost.-Zdole C R3 677 11618 V 
17.  191071 C 191070 Stolovnik-Raztez-Dobrav O 191051 5747 V 
18.  191081 C R3 677 Videm-Bučerca-Sremič-Videm C R3 677 9079 V 
19.  191091 C R1 220 Videm-Soteljsko-Brestanica C R2 422 4151 V 
20.  191101 C 679 Rožno-Presladol C 191010 5483 V 
21.  191111 C 220 Krški most Vrbina-Sp.St.G C 220 6253 V 
22.  191112 C 220 Sp. Libna-Sp. Stari Grad O 191111 662 V 
23.  191113 C 220 St. vas – Libna O 191111 827 V 
24.  191121 C R2 419 V.Mraševo-Gor.-Drn.-Lesk. C 191140 5915 V 
25.  191131 C G5 G5-Drnovo-Mrtvice-24030 C 024030 2408 V 
26.  191141 C G5 Leskovec – Velika vas C 191310 3139 V 1605
27.  191142 C 191310 V.vas-V.Podlog-Hrastje C 024010 6897 V 
28.  191151 C G5 Leskovec-Senuše-V.Trn C 191170 11150 V 
29.  191152 C 191170 Veliki Trn – Arto C G5 3411 V 
30.  191161 C R3 672 672-Zab.-meja Škocjan C R3 674 3536 V 819
31.  191171 C 191150 Lesk.-Gol.-V.Trn-Planina C R3 672 13058 V 115
32.  191181 C G5 Sr.Pij.-Ženje-Sp.Dule-Golek C 191170 5442 V 
33.  191191 C G5 Krško-Cesta-Golek C 191170 6068 V 
34.  191192 C 191170 Golek-Kobile-Brezje C 191150 2973 V 
35.  191193 C 191150 Brezje pri Senušah-Vel. vas C 191310 2167 V 
36.  191201 C R3 671 671-Podočje-Dobr.-024070 C 693610 2374 V 536
37.  191202 C 693610 693610 – 191205 O 191205 641 V 
38.  191203 O 191205 191205 – 191210 C 191210 397 V 
39.  191204 C 191210 191210 – Šutna – 671 C R3 671 129 V 
40.  191205 O 191203 191203 – Vrhovska vas C 024070 553 V 
41.  191211 C R3 671 Plan.v Pod.-Treb.-Šutna C 191200 6371 V 1595
42.  191221 C R2 419 Kost.-Č.vas-Prušnja vas C R3 671 11652 V 
43.  191231 C R3 671 Podbočje-Sli.-Kost. na Krki C 191220 4329 V 
44.  191232 C R3 671 Brod – Žabjek O 191231 317 V 
45.  191241 C R3 671 Bočje-Žabjek.v Podb. O 191231 4185 V 
46.  191251 C R2 419 Kost.-Ivanjše.Vel. Ban O 395142 6176 V 750
47.  191261 C 191250 Grad-Orehovec Z Orehov 1392 V 
48.  191271 C R1 220 220-D.vas pri Art.-Čele-677 C R3 677 3732 V 1812
49.  191281 C R2 422 Koprivnica-Leskovec-Križe C 024440 2118 V 1258
50.  191291 C R2 422 Brestanica-Koš.vrh-Brezje C 191010 5896 V 
51.  191301 C R3 672 Gmajn.-Dol.vaspri R.-Zab. C 191160 5597 V 
52.  191311 C G5 Drnovo.-Vel.v.-Rimš-Z.-Sm. C R3 672 8792 V 
53.  191321 C R3 672 Raka – Straža pri Raki C 191310 3048 V 
54.  191322 O 191321 Straža pri Raki-Senuše C 191150 3107 V 
55.  372131 O 191103 Zabukovje-Zalog-Dovško C 191020 8125 V 3508
56.  372161 C R3 679 Blanca-Poklek-191010 C 191010 1348 V 5288
57.  394161 C 394160 Ostrog-Dolnja Prekopa C R2 419 238 V 2454
     234686
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5. člen
Lokalne ceste v mestu Krško in v naseljih z uvedenih uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije so:

– zbirne mestne in krajevne ceste (LZ)

Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Dolž. ceste Namen
št odseka odseka   odseka ceste v KS uporabe

   ULICE V BRESTANICI     3945
1.  193231 C R2 422 Cankarjeva cesta C R2 422 0 164 V
2.  193241 C R2 422 Pot na Armes C 191050 1333 1782 V
3.  193311 C R2 422 C.P.B. C 191290 0 177 V
4.  193321 C R2 422 Elektrarniška cesta C 191070 0 800 V
5.  193371 C 191290 Lovska cesta O 692201 0 200 V
6.  193391 C R3 422 Šutna C 191090 0 414 V
7.  193401 C R2 422 Trg C R2 422 0 374 V
8.  193402 C R2 422 Trg – povezava O 193401 0 34 V
  ULICE V KOSTANJEVICI NA KRKI   535 
9.  193281 C 191250 Hmeljska cesta O 193514 0 224 V
10.  193501 C R2 419 Gorjupova cesta C 191250 0 284 V
11.  193502 O 193501 Gorjupova cesta Z z.hisa 0 27 V
  ULICE V KRŠKEM   3800
12.  192031 C R1 220 Cankarjeva cesta C R3 677 0 350 V
13. 192211 C R1 220 Kurirska ulica C R3 677 0 562 V
14.  192341 C R3 677 Papirniška ulica C 192480 0 466 V
15.  192351 C 192210 Partizanska pot Z HŠ 11 0 85 V
16.  192481 C R3 677 Ulica Slavka Rožanca C 192210 0 357 V
17.  192671 C 192630 Pot na Polšco O 192412 0 673 V
18.  192681 O 192551 Stritarjeva ulica O 192412 0 302 V
19.  192691 C 191090 Strma pot C 192630 0 249 V
20.  192701 C R3 677 Šolska ulica O 192551 0 124 V
21.  193221 C 192090 Bohoričeva ulica C 191190 0 632 V
  ULICE V LESKOVCU PRI KRŠEM   2619 
22.  192811 O 193571 Pod Goro Z Ven. 0 704 V
23.  192831 C 191150 Sejmiška ulica C 192720 0 221 V
24.  193291 C 191150 Grebenčeva cesta C 191150 0 817 V
25.  193571 C 191140 Wolfova ulica C 191150 0 512 V
26.  193581 C 191150 Gozdna pot C 192830 0 365 V
  ULICE NA SENOVEM   5286 
27.  193061 C R2 422 Cesta 1. maja C 193260 0 485 V
28.  193071 C 193060 Ulica 3. julija C R2 422 0 267 V
29.  193101 C R2 422 Kajuhova ulica C 191010 0 634 V
30.  193201 C 191010 Ulica 9. februarja C 193210 0 198 V
31.  193231 C R2 422 Cankarjeva cesta C R2 422 164 385 V
32.  193241 C R2 422 Pot na Armes C 191050 0 1333 V
33.  193251 C 191040 Rudarska cesta Z ind. t 0 669 V
34.  193261 C R 422 Tomšičeva ulica C 191170 0 903 V
35.  193262 O 193261 Tomšičeva ulica O 193060 0 213 V
36.  193263 O 193261 Tomšičeva cesta O 193060 0 199 V
      16185

– mestne in krajevne ceste(LK)

Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Dolž. ceste Namen
št odseka odseka   odseka ceste v KS uporabe

  ULICE V BRESTANICI   2727 
1.  193032 O 193231 Cankarjeva cesta Z HŠ 0 35 V
2.  193301 C R2 422 Cesta izgnancev Z grad 0 563 V
3.  193331 C R2 422 Hlebčeva ulica C 193380 0 171 V
4.  193341 C 191290 Jeterno selo Z z.h. 0 544 V
5.  193342 O 193341 Šolska ul. C 193020 0 378 V
6.  193351 C 193391 Kantalon Z HŠ 10 0 193 V
7.  193361 C 191050 Likarjeva ul. Z ogr.E 0 314 V
8.  193381 C 191050 Na Dorcu Z oMRP 0 289 V
9.  193411 C 191050 Vrtna ulica Z HŠ 22 0 240 V
  ULICE V KOSTANJEVICI NA KRKI   1393 
10.  193511 O 193501 Hmeljska cesta O 193281 0 89 V
11.  193512 O 193281 Hmeljska cesta C 191250 0 117 V
12.  193513 O 193281 Hmeljska cesta. O 193281 0 273 V
13.  193514 O 193281 Hmeljska cesta. Z HŠ 22 0 146 V
14.  193531 C R2 419 Ljubjanska cesta Z Z.d. 0 31 V
15.  193541 C R2 419 Oražnova ulica C R2 419 0 50 V
16.  193542 C R2 419 Oražnova ulica C R2 419 0 73 V
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Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Dolž. ceste Namen
št odseka odseka   odseka ceste v KS uporabe

17.  193543 C R2 419 Oražnova ulica Z do Kr. 0 42 V
18.  193551 C 191250 Resljeva cesta Z HŠ 15 0 274 V
19.  193561 C R2 419 Ulica talcev Z Krka 0 94 V
20.  193562 C R2 419 Ulica talcev Z Krka 0 50 V
21.  193563 C R2 419 Ulica talcev-Colarič Z Krka 0 44 V
22.  193564 C 191220 Gorjanska-Božič-Slinovc Z Slinov 0 110 V
  ULICE V KRŠKEM   20828
23.  192011 C R1 220 Aškrčeva ulica Z in.tir 0 436 V
24.  192021 C 192050 Bohoričeva ulica C 192090 0 241 V
25.  192022 C 192090 Bohoričeva ulica Z Opus 0 109 V
26.  192041 0 192183 Cesta 4. julija C R1 220 0 278 V
27.  192042 C 192010 Cesta 4. julija Z dom up 0 155 V
28.  192043 O 193042 Cesta 4. julija C 192010 0 89 V
29.  192044 C R1 220 Cesta 4. julija Z HŠ 78 0 78 V
30.  192045 C R1 220 Cesta 4. julija Z Inp. 0 85 V
31.  192046 C R1 220 Cesta 4. julija Z HŠ 50 0 154 V
32.  192047 O 192042 Cesta 4. julija Z HŠ 60 0 116 V
33.  192051 C G5 Cesta krških žrtev Z Hoč. t 0 1041 V
34.  192052 C G5 Cesta krških žrtev C G5 0 225 V
35.  192053 C G5 Cesta krških žrtev C 191150 0 356 V
36.  192054 C G5 Cesta krških žrtev Z dom.u. 0 95 V
37.  192055 C G5 Cesta krških žrtev Z kombin 0 722 V
38.  192056 O 192055 Cesta krških žrtev Z transp 0 198 V
39.  192057 O 192055 Cesta krških žrtev Z miz.de 0 248 V
40. 192058 Z pod m. Cesta krških žrtev O 192958 0 1087 V
41.  192059 C G5 Cesta krških žrtev Z pokopa 0 148 V
42.  192061 O 192051 Dalmatinova ulica C G5 0 429 V
43.  192071 C 192210 Delavska ulica C 192480 0 160 V
44.  192072 C 192480 Delavska ulica C 192030 0 178 V
45.  192073 C R3 677 Delavska ulica O 192072 0 30 V
46.  192074 O 192972 Delavska ulica Z HŠ 16 0 32 V
47.  192081 C R1 220 Erjavčeva ulica Z za.h. 0 215 V
48.  192091 O 192021 Gasilska ulica O 192051 0 145 V
49.  192101 C 191170 Grumova ulica Z HS 9 0 233 V
50.  192111 C 191150 Gubčeva ulica Z HS 1 0 78 V
51.  192112 C 191150 Gubčeva ulica C G5 0 315 V
52.  192131 C G5 Humekova ulica Z HŠ 24 0 277 V
53.  192132 O 192131 Humekova ulica Z HŠ 33 0 93 V
54.  192133 O 192131 Humekova ulica Z Dij. d 0 93 V
55.  192134 C G5 Humekova ulica Z HŠ 10 0 129 V
56.  192135 O 192134 Humekova ulica Z HŠ 4 0 24 V
57.  192141 C R1 220 Ilirska ulica Z HŠ 9 0 108 V
58.  192151 C R1 220 Jurčičeva Pot Z HŠ 33 0 115 V
59.  192161 O 192701 Kajuhova ulica Z HŠ 16 0 290 V
60.  192171 O 692511 Kidričeva ulica O 192261 0 380 V
61.  192181 O 192041 Kolodvorska ulica Z trž. 0 443 V
62.  192182 O 192181 Kolodvorska ulica O 192181 0 126 V
63.  192183 O 192041 Kolodvorska ulica O 192181 0 131 V
64.  192184 O 192181 Kolodvorska ulica O 192181 0 270 V
65.  192191 C 191150 Kovinarska ulica C 192280 0 245 V
66.  192201 C R1 220 Kratka Pot Z HŠ 3 0 205 V
67.  192221 O 192701 Kvedrova ulica C 192260 0 213 V
68.  192231 C 192590 Lapajnetova ulica O 192691 0 305 V
69.  192242 Z HŠ 27 Leskovška-Pionirska Z HŠ 9A 0 158 V
70.  192251 C R1 220 Levstikova Pot C 192490 0 103 V
71.  192261 C R3 677 Majcnova ulica C 192510 0 180 V
72.  192271 C 192280 Mencingarjeva ulica C 192190 0 332 V
73.  192281 C 191150 Ulica Milke Kerin C 192190 0 579 V
74.  192291 C 192340 Na Resi C 192030 0 167 V
75.  192301 C 191090 Na Bregu C 192630 0 118 V
76.  192321 C R3 677 Naselje Nuklearne elektr. Z HŠ 12 0 106 V
77.  192331 C R1 220 Ob potoku Z HŠ 16 0 178 V
78.  192332 C R1 220 Ob Potoku Z HŠ 3 0 140 V
79.  192361 C 191170 Pavlinova ulica C 192440 0 191 V
80.  192362 C 192440 Pavlinova ulica Z HŠ 19 0 133 V
81.  192371 C 191190 Pod Goro-odcep C G5 0 60 V
82.  192381 C 192440 Pod Pristavo Z HŠ 8 0 95 V
83.  192391 C R1 220 Poljska Pot Z HŠ 10 0 179 V
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Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Dolž. ceste Namen
št odseka odseka   odseka ceste v KS uporabe

84.  192392 O 192391 Poljska Pot Z HŠ 11 0 67 V
85.  192401 C R1 220 Pot na Libno Z HŠ 3 0 383 V
86.  192411 O 192521 Pot na Polšco C 191080 0 245 V
87.  192412 C 192670 Pot na Polšco Z HŠ 25 0 220 V
88.  192413 C 192670 Pot na Polšco C 191080 0 188 V
89.  192414 C 192670 Pot na Polšco C 191080 0 164 V
90.  192421 C 191090 Prešernova cesta C 192690 0 389 V
91.  192431 O 192582 Ribiška ulica Z HŠ 3 0 199 V
92.  192441 C 191170 Rostoharjeva ulica-odc. C 191170 0 273 V
93.  192451 C R3 677 Rozmanova ulica Z HŠ 17 0 186 V
94.  192452 C R1 220 Rozmanova ulica O 192031 0 394 V
95.  192461 C 191170 Sadjarska ulica Z HŠ 6 0 113 V
96.  192471 C 191090 Savska Pot Z žel.ti 0 102 V
97.  192491 C 192030 Sovretova ulica O 192452 0 194 V
98.  192501 C 191080 Sremiška odcep O 192681 0 222 V
99.  192511 C 191080 Strmeckijeva ulica Z HŠ 2 0 238 V
100.  192521 O 192681 Striterjeva ulica O 192411 0 93 V
101.  192531 C 192690 Strma Pot Z HŠ 24 0 194 V
102.  192541 O 193221 Šoferska ulica O 192051 0 113 V
103.  192551 O 192701 Šolska ulica Z ot.vrt 0 111 V
104.  192552 O 192701 Šol. ul.-park.OŠ Z Čebel. 0 101 V
105.  192561 O 192551 Tomšičeva ulica C 192260 0 200 V
106.  192571 C 191080 Ulica Tončke Čečove O 192521 0 330 V
107.  192581 C 191110 Tovarniška ulica Z G.dom 0 260 V
108.  192582 C 191110 Tovarniška ulica C 192430 0 210 V
109.  192591 C 192160 Trdinova ulica Z HŠ 14 0 203 V
110.  192611 O 192681 Trubarjeva ulica Z HŠ 11 0 154 V
111.  192621 C 191080 Ulica Ilije Gregoriča Z HŠ 21 0 251 V
112.  192631 O 192691 Ulica Nikole Tesle O 192301 0 199 V
113.  192641 O 192631 Vrtna ulica C 191090 0 154 V
114.  192651 C R3 677 Zdolska ulica-odcep Z HŠ 4 E 0 136 V
115.  192661 O 192701 Zupančičeva ulica-odcep C 192260 0 227 V
116.  193591 C G1-5 CKŽ – Agrokombinat Z Agrok. 0 473 V
  ULICE V LESKOVCU PRI KRŠKEM   5051 
117.  192053 C G5 Cesta krških žrtev C 191150 356 494 V
118.  192241 O 191150 Leskovška cesta-Pionirs Z do kri 0 53 V
119.  192462 O 192461 Sadjarska ulica Z HŠ 8 0 51 V
120.  192711 C 192830 Brezinska Pot O 193581 0 157 V
121.  192721 O 192891 Cesta ob Gaju C 192830 0 172 V
122.  192731 C 192830 Cvetna Pot O 193581 0 131 V
123.  192741 O 192851 Gasilska pot Z HŠ 0 85 V
124.  192742 O 193571 Gasilska pot Z HŠ 4 0 64 V
125.  192751 O 193581 Gozdna pot-2odcepa O 192731 0 75 V
126.  192761 O 193291 Grajska pot Z HŠ 14 0 298 V
127.  192771 O 193291 Grebenčeva cesta Z HŠ 56a 0 205 V
128.  192772 O 193291 Grebenčeva cesta Z HŠ 10 0 84 V
129.  192781 C 191140 Nova pot Z HŠ 4 0 144 V
130.  192782 C 191140 Nova pot Z HŠ 18 0 89 V
131.  192783 C 024030 Obrtna cona MDB Z MDB 0 201 V
132.  192791 O 024025 Pekarska pot Z HŠ 6 0 75 V
133.  192801 C 191150 Pionirska Z šola 0 136 V
134.  192802 O 192801 Pionirska Z vrtec 0 121 V
135.  192821 C 024030 Pot na Črnile Z HŠ 11 0 180 V
136.  192822 O 192821 Pot na Črnile Z HŠ 9A 0 32 V
137.  192851 C 024030 Ulce O 193571 0 224 V
138.  192861 C 191150 Ulica Anke Salmičeve O 192892 0 131 V
139.  192862 C 191150 Ulica Anke Salmičeve Z HŠ 17a 0 67 V
140.  192863 C 191150 Ulica Anke Salmičeve Z Sv.Ana 0 79 V
141.  192864 C 191150 Ul. Anke Salm.-1 od. Z HŠ 39A 0 66 V
142.  192865 C 191150 Ul. Anke Salm.-2 od. Z HŠ 43A 0 56 V
143.  192866 C 191150 Ulica Anke Salmičeve Z HŠ 36a 0 100 V
144.  192867 C 191150 Ulica Anke Salmičeve Z HŠ 0 100 V
145.  192868 C 191150 Ulica Anke Salmičeve Z HŠ 58A 0 83 V
146.  192869 C 191150 Ulica Anke Salmičeve Z HŠ 0 120 V
147.  192871 C 193290 Ulica Staneta Žagarja Z kul.Mi 0 238 V
148.  192881 O 193291 Vejer Z HŠ 1 0 203 V
149.  192882 O 192881 Vejer Z z.h. 0 100 V
150.  192891 C 192830 Vrtnarska pot Z HŠ 17 0 299 V



Stran 8396 / Št. 68 / 21. 6. 2004 Uradni list Republike Slovenije Uradni list Republike Slovenije Št. 68 / 21. 6. 2004 / Stran 8397

Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Dolž. ceste Namen
št odseka odseka   odseka ceste v KS uporabe

151.  192892 O 192891 Vrtnarska pot O 192862 0 203 V
152.  192901 O 193571 Wolfova ulica Z HŠ 22b 0 84 V
153.  192902 O 192901 Wolfova ulica O 192811 0 51 V
  ULICE NA SENOVEM   8375 
154.  193011 C R2 422 Bračičeva ulica Z HŠ 5 0 228 V
155.  193021 C R2 422 Bohoričeva cesta C 193340 0 892 V
156.  193022 O 193021 Bohoričeva cesta Z HŠ 40c 0 115 V
157.  193031 C R2 422 Cankarjeva cesta O 193231 0 80 V
158.  193033 C R2 422 Cankarjeva cesta O 193132 0 1079 V
159.  193034 O 193033 Cankarjeva cesta Z HŠ 54 0 54 V
160.  193041 C R2 422 Cesta bratov Zorko Z HŠ 41 0 1075 V
161.  193042 O 193041 Cesta bratov Zorko Z HŠ 16C 0 190 V
162.  193051 C 193260 Cesta Ilija Gregoriča Z HŠ 42 0 1140 V
163.  193081 C R2 422 Delavska ulica Z HŠ 5 0 130 V
164.  193082 Z HŠ 4 Delavska ulica Z HŠ 9 0 176 V
165.  193083 O 193081 Delavska ulica Z HŠ 15 0 73 V
166.  193091 C R2 422 Gubčeva ulica O 193241 0 228 V
167.  193092 O 193091 Gubčeva ulica O 193033 0 96 V
168.  193111 C 193200 Kvedrova ulica Z HŠ 14 0 191 V
169.  193121 C R2 422 Partizanska cesta Z HŠ 24 0 591 V
170.  193131 O 193241 Pot na Armes O 193261 0 316 V
171.  193132 O 193241 Pot na Armes O 193131 0 149 V
172.  193141 C 193200 Prešernova ulica C 191010 0 229 V
173.  193151 O 193251 Rudarska cesta Z HŠ 27A 0 136 V
174.  193152 O 193151 Rudarska cesta Z HŠ 21B 0 90 V
175.  193161 C R2 422 Titova O 193121 0 472 V
176 193162 C R2 422 Titova  Titova 55a 0 100 v
177 193171 O 193261 Tomšičeva cesta Z HŠ 36a 0 178 V
178 193172 O 193261 Tomšičeva cesta Z HŠ 46 0 181 V
179 193211 C 193200 Ulica Sen. Borcev NOB C 193110 0 186 V
      38374

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

Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Dolž. c. Namen Kateg.
št odseka odseka   odseka ceste v KS uporabe j. poti

  KS BRESTANICA    46987
1.  691401 C 191290 Dol. Les.-Polr.-Kajuh. C 193100 0 1042 V JP 1
2.  691751 C R2 422 Koprivnica-Jeric Dol-Gr C 191060 2403 4186 V JP 1
3.  691761 C 191060 Anže-Gorica-Graben C 191060 0 2822 V JP 1
4.  692011 C 191050 Odcep Ribic Z HŠ 58 0 276 V JP 1
5.  692012 C R2 422 Elektrarna-Avsenak C 191060 0 398 V JP 1
6.  692017 C 191060 Avsenak-Gasilski dom C 193320 0 274 V JP 1
7.  692032 C 691760 Gorica-pok.-Raztez O 692041 0 1378 V JP 1
8.  692033 C 191060 Anže-rezervar Z rezerv 0 174 V JP 1
9.  692041 C 191070 Golja-Ban-Anže C 691760 0 2356 V JP 1
10.  692061 C 191070 Raztez-Armeško C 191050 0 1893 V JP 1
11.  692111 C 191060 Brac.-Drnovšek C 191070 0 617 V JP 1
12.  692121 C 191060 Odcep Krajan Z HŠ 24 0 1603 V JP 1
13.  692201 O 691571 Brestanica-Dol. Les. Z HŠ 2 915 3521 V JP 1
14.  692231 C 191290 Koš.vrh-Saj.-Lev. O 692201 0 2010 V JP 1
15.  691512 O 691571 Vrh-Poznič O 692231 1417 2043 V JP 2
16.  692013 C 191090 Odcep Želežniška post. Z Pajk 0 102 V JP 2
17.  692014 O 692202 Odcep Potisk Z HŠ 3A 0 280 V JP 2
18.  692015 C R3 679 Odc. Mikol.,Medveš. Z HŠ 9 0 324 V JP 2
19.  692016 C R3 679 Odcep Zorko Z HŠ 81 0 215 V JP 2
20.  692021 O 692201 Odcep Glas,Colner Z Colner 0 288 V JP 2
21.  692022 O 692231 Odcep Žibert Z HŠ 32 0 236 V JP 2
22.  692023 C 191290 Odcep Žvar, Tomic Z HŠ 63 0 255 V JP 2
23.  692024 O 692231 Odcep Hercigonja Z Hercig 0 622 V JP 2
24.  692031 C 691760 Anže-Šalamon Z HŠ 18 0 825 V JP 2
25.  692042 O 692032 Kapel.-Župevec Z HŠ 18 0 357 V JP 2
26.  692043 O 692032 Bogovič-Pirnat Z HŠ 11 0 401 V JP 2
27.  692044 O 692032 Odcep Bahc Z HŠ 9 0 134 V JP 2
28.  692051 C 191070 Raztez-Hictaler Z HŠ 14 0 686 V JP 2
29.  692071 C 191050 Odcep Cešek-Omerzel Z HŠ 32 0 600 V JP 2
30.  692072 C 191050 Odcep Resnik Z Resnik 0 82 V JP 2



Stran 8398 / Št. 68 / 21. 6. 2004 Uradni list Republike Slovenije Uradni list Republike Slovenije Št. 68 / 21. 6. 2004 / Stran 8399

Zap. Številka Začetek Potek ceste Konec Dolžina Dolž. c. Namen Kateg.
št odseka odseka   odseka ceste v KS uporabe j. poti

31.  692081 C 191050 Odcep Sv. Križ Z Sv. Kr 0 415 V JP 2
32.  692091 C 191070 Ribnik-Cer.-Kov. Z HŠ 20 0 466 V JP 2
33.  692101 C 191070 Drnovšek-Koželj Z HŠ 23 0 558 V JP 2
34.  692122 O 692121 Odcep Mešicek Z HŠ 62 0 1229 V JP 2
35.  692123 C 191060 Koren-Miler O 692122 0 344 V JP 2
36.  692124 O 692122 Odcep Ban Z HŠ 59 0 135 V JP 2
37.  692125 O 692122 Odcep Slonjšak Z HŠ 29 0 154 V JP 2
38.  692126 O 692122 Odcep Ferlin Z HŠ 58 0 150 V JP 2
39.  692131 C 191050 Gerzina-Mirt Z HŠ 6 0 733 V JP 2
40.  692141 O 193241 Odcep Hictaler Z HŠ 15 0 916 V JP 2
41.  692151 O 191051 Lokve C 191070 0 1147 V JP 2
42.  692161 C 191070 Mali Raztez-Kelhar Z HŠ 4 0 1619 V JP 2
43.  692162 O 691061 Raztez-Ban Samo Z HŠ 0 351 V JP 2
44.  692171 C 191070 Odcep Ferlan Z HŠ 19 0 416 V JP 2
45.  692181 O 692182 Odcep Romih Z HŠ 13 0 471 V JP 2
46.  692182 C 191070 Odcep Resnik Z HŠ 15 0 166 V JP 2
47.  692191 C 191050 Lokve-Zakšek Z HŠ 2 0 424 V JP 2
48.  692202 O 692201 Agrokombinat-grad Z HŠ 3 0 855 V JP 2
49.  692203 O 692201 Odcep Divjak Z HŠ 49 0 210 V JP 2
50.  692204 O 692201 Lovska koča-Petrič Z HŠ 88 0 470 V JP 2
51.  692205 O 692201 Odcep Šolen Z HŠ 75 0 580 V JP 2
52.  692206 O 692201 Odcep Škrbinek Z HŠ 18 0 437 V JP 2
53.  692207 O 692201 Odcep Ferlin Z HŠ 14 0 565 V JP 2
54.  692208 O 692201 Odcep Klenovšek Z HŠ 30 0 804 V JP 2
55.  692209 O 692204 Odcep Požeg Z HŠ 0 212 V JP 2
56.  692211 C R3 679 Odcep Hriberšek Z HŠ 8 0 576 V JP 2
57.  692232 O 691761 Odcep Pleterski Z HŠ 0 167 V JP 2
58.  692241 C 191290 Koš. Vrh-Hrib. Z HŠ 48 0 1025 V JP 2
59.  692251 C 191290 Odcep Kukovičič Z HŠ 87 0 618 V JP 2
60.  692261 C 191290 Odcep Senice Z HŠ 67 0 440 V JP 2
61.  692281 C 191290 Odcep Moškon Z HŠ 61 0 334 V JP 2
  KS DOLENJA VAS   16672
62.  692321 C R1 220 St. G.-lov.dom na Libni Z lov. d 0 2559 V JP 1
63.  692322 C R1 220 Sloka cesta O 692321 706 1385 V JP 1
64.  692326 C 692300 Libna-sp.rezeravar Z rezerv 0 153 V JP 1
65.  692331 C R1 220 Stari grad-Marof Z zad. h 0 1006 V JP 1
66.  692341 C R1 220 Odcep Gradišek Z HŠ 26 0 165 V JP 1
67.  692361 C R1 220 Vaško središce-Črna Mlaka Z rezerv 0 1212 V JP 1
68.  692381 C R1 220 Pesje-naselje O 024681 0 1003 V JP 1
69.  692401 O 692381 Pesje-Libna(žel. post.) O 191111 0 546 V JP 1
70.  691864 O 191271 Odcep Čele Z Čele 0 94 V JP 2
71.  692301 O 692321 Zakš.-Liben.-Prib.-Zor. O 692321 0 1935 V JP 2
72.  692302 O 692301 Tomše-Slavnik O 692301 0 658 V JP 2
73.  692311 O 692321 Sv.Marija-Planinc C 692300 0 1209 V JP 2
74.  692323 C R1 220 Odcep Špiler Maks O 692321 0 458 V JP 2
75.  692324 C R1 220 Odcep Žura-Molan O 692321 0 342 V JP 2
76.  692325 O 692321 Odcep Umek,Sotelšek Z Sotel 0 250 V JP 2
77.  692327 C 692320 Špiler-Turšek O 692301 0 524 V JP 2
78.  692332 O 692321 Stari grad-Zupančič Z HŠ 23 0 150 V JP 2
79.  692351 C R1 220 Odcep Novak-Jordan Z HŠ 80A 0 100 V JP 2
80.  692371 C R1 220 Dol.vas-Knez-Volčanjšek Z do raz 0 127 V JP 2
81.  692372 C R1 220 Odcep Z HŠ 146 0 151 V JP 2
82.  692382 O 692381 Pesje-Odcep Z HŠ 0 520 V JP 2
83.  692391 O 692381 Potok Močnik Z Kopric 0 403 V JP 2
84.  692402 C R1 220 Libna-Tršelic O 191111 0 271 V JP 2
85.  692403 C R1 220 odcep Cunk C 191110 0 277 V JP 2
86.  692421 C 191110 odcep Lončar Z HŠ 29 0 672 V JP 2
87.  692501 O 192332 Pot na Libno Z HŠ 1B 0 502 V JP 2
  KS GORA    18207   
88.  694831 C 191190 Ravne njive-Senožete Z Sen. 0 2198 V JP 1
89.  694841 C 191170 G-G(obvoznica) C 191190 0 148 V JP 1
90.  694871 C 191170 Osredek Z HŠ 2 0 951 V JP 1
91.  694904 O 694901 Gora-Čretež-Trška gora O 692471 0 1198 V JP 1
92.  694911 C 191190 Dunaj Z HŠ 11 0 1131 V JP 1
93.  694912 O 694911 Gora-Straža-Strmo Rebro Z HŠ 3 0 1922 V JP 1
94.  694931 C 191190 Cesta-Gunte Z HŠ 11 0 873 V JP 1
95.  694811 C 191180 Spodnje Dule-Pavlin Z HŠ 8 0 220 V JP 2
96.  694821 C 694830 Spodnje Dule-Senožete O 191181 0 1293 V JP 2
97.  694822 O 694821 Sp. Dule-Lepa vas Z HŠ 12 0 171 V JP 2
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98.  694823 C 191180 Sp. Dule-Krpeličnik Z HŠ 11 0 478 V JP 2
99.  694824 C 191180 Odceb Bogoli 2 Z HŠ 11 0 121 V JP 2
100.  694851 C 191190 Odcep Rostohar Z HŠ 4 0 526 V JP 2
101.  694852 O 694851 Odcep Levicar Z HŠ 22 0 174 V JP 2
102.  694853 O 694851 Rostohar-Odcep C 191170 0 350 V JP 2
103.  694861 C 191170 Golek-Volovnik O 693801 0 265 V JP 2
104.  694881 C 191190 Ravne Njive-Vel. Rt Z zad. h 0 518 V JP 2
105.  694891 C 191190 Gora-Artiče Z HŠ 25 0 382 V JP 2
106.  694901 C 191190 Drgače Z HŠ 12 0 838 V JP 2
107.  694902 O 694901 Čretež-Dulne Z HŠ 26 0 274 V JP 2
108.  694903 O 694901 Drgače-Marof O 694904 0 367 V JP 2
109.  694905 O 694901 Gora-Dolne Z Pavlin 0 283 V JP 2
110.  694913 O 694912 Straža-Dvoriški gozd Z HŠ 5 0 963 V JP 2
111.  694914 O 694911 Dunaj-Pavlin Z HŠ 4 0 415 V JP 2
112.  694921 C 191190 Gora-cerkev C 191190 0 169 V JP 2
113.  694941 C 191190 Ceste-Štrlek Z HŠ 15 0 250 V JP 2
114.  694942 C 191190 Cesta-Ceški graben Z HŠ 18 0 392 V JP 2
115.  694943 C 191190 Gorski graben Z 0 292 V JP 2
116.  694951 C G1 5 Sp. Gunte-Gunte C 694930 0 1045 V JP 2
  KS KOPRIVNICA PRI BRESTANICI   34781   
117.  691601 C R2 422 Koprivnica-Gracni vrh Z gr.vrh 0 2732 V JP 1
118.  691611 O 191052 Klakocar-Medvešek Z HŠ 24 0 768 V JP 1
119.  691612 O 691611 Medvešek-Bracun O 691632 0 615 V JP 1
120.  691621 O 191052 Vel. Kam.-Mrc. Sel.-Zav O 691241 0 3633 V JP 1
121.  691626 O 691621 Odcep Resnik Stanko O 691631 0 297 V JP 1
122.  691631 O 691621 Vel. Kam.-Klav.-Gor.-Za O 691621 0 3344 V JP 1
123.  691632 O 691631 Klavžar-Toplice Z Topl. 0 2082 V JP 1
124.  691633 O 691631 Bohorc Viki-Možek Franc Z Glažut 0 834 V JP 1
125.  691638 O 691634 Lužar-Ferlin Z Ferlin 0 1070 V JP 1
126.  691701 C R2 422 Verstovšek-Mirt Z HŠ 35 0 2130 V JP 1
127.  691711 C R2 422 Kopr.-Gmajna-Koren-Bogo O 691712 0 856 V JP 1
128.  691712 C R2 422 Avt. post.-Bogovic-Bogo Z HŠ 35 0 461 V JP 1
129.  691721 C R2 422 Kladje-Handeja Z HŠ 21 0 1254 V JP 1
130.  691722 C R2 422 Koprivnica-Kladje Z zad. h 0 433 V JP 1
131.  691731 C 191280 Leskovce-Žvar Z HŠ 22 0 431 V JP 1
132.  691741 C 191050 Veliki Kamen-Creta Z HŠ 48 0 1056 V JP 1
133.  691751 C R2 422 Koprivnica-Jeric Dol-Gr C 191060 0 2403 V JP 1
134.  691602 O 691604 Odcep Hictaler Z HŠ 25 0 340 V JP 2
135.  691603 O 191052 Prevole-Starc O 691604 0 669 V JP 2
136.  691604 O 691601 Prev.-Kost.-Kun.-V. Z HŠ 25 0 540 V JP 2
137.  691622 O 691621 Mrčna Sela-Macur Z HŠ 8 0 205 V JP 2
138.  691623 O 691621 Mrčna Sela-Jazbec Z HŠ 9 0 329 V JP 2
139.  691624 O 691621 Mrčna Sela-Cerjak Z HŠ 11 0 340 V JP 2
140.  691625 O 691621 Odcep Umek Z HŠ 68 0 274 V JP 2
141.  691627 O 691621 Mrčna Sela-Drenovec Z HŠ 51 0 221 V JP 2
142.  691634 O 691632 Gorjup-kamn.-Lužar O 691633 0 1093 V JP 2
143.  691635 O 691621 Završe-Lipni Vrh Z HŠ 47 0 782 V JP 2
144.  691636 O 691632 Odcep Gorjup Z HŠ 36 0 353 V JP 2
145.  691637 O 691632 Odcep Resnik Štefan Z HŠ 35 0 270 V JP 2
146.  691651 C R2 422 Polšak-Zrimšek Z HŠ 3 0 308 V JP 2
147.  691661 C R2 422 Grmšek-Božicnik-Devce Z Devce 0 400 V JP 2
148.  691671 C R2 422 Vel. kamen-Sv. Martin Z Sv.Mar 0 100 V JP 2
149.  691681 C R2 422 Poznič-Rebuda-Radej C R2 422 0 879 V JP 2
150.  691682 C R2 422 Vel. Kamen-gost.-Božicn Z HŠ 69 0 241 V JP 2
151.  691691 C R1 220 Odcep Bračun Z zad.h. 0 498 V JP 2
152.  691702 O 691701 Božičnik-Rupert Z HŠ 44 0 328 V JP 2
153.  691703 C R2 422 Odcep Poznič-Koren-Mirt Z HŠ 38 0 361 V JP 2
154.  691713 O 691712 Šikovec-Mešicek Z Mešic. 0 445 V JP 2
155.  691732 C 191280 Leskovce-Kadivnik Z Kadiv. 0 652 V JP 2
156.  691742 O 691741 Bogovič-Kozole Z HŠ 46 0 454 V JP 2
157.  691743 O 691741 Čreta-Umek Z HŠ 54 0 300 V JP 2
  KS KOSTANJEVICA NA KRKI   53089   
158.  693011 C 191200 Črneča vas- Črešnjice Z Creš. 0 849 V JP 1
159.  693061 C 191250 Ržišce Z bazen 0 332 V JP 1
160.  693131 C 191250 Kočarija-Male Vodenice C 191250 0 2495 V JP 1
161.  693201 O 693202 Orehovec-Donji Orehovec O 693202 0 917 V JP 1
162.  693204 C 191260 Orehovec-kapelica-Koren Z HŠ 21  0 500 V JP 1
163.  693205 C 191260 Orehovec-1. Odcep O 693201 0 365 V JP 1
164.  693206 O 693202 Orehovec-Pisek Z HŠ 53 0 602 V JP 1
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165.  693208 O 693204 Orehovec-Kvartuh Z Kvartu 0 73 V JP 1
166.  693211 C 191220 Vas Dolšce Z HŠ 18 0 1046 V JP 1
167.  693224 C 191220 Globocice-vodohran Z HŠ 15 0 426 V JP 1
168.  693227 O 693221 Bizjak-Smole Z Smole 0 308 V JP 1
169.  693228 C 191220 Kostanjevica-jama Z jama 0 1024 V JP 1
170.  693241 C 191220 Globočice-Zavode Z HŠ 9 0 1302 V JP 1
171.  693251 C 191220 Globočice-Slivje Z HŠ 15 0 1478 V JP 1
172.  693252 O 693251 Slinovce-Karlce C 191230 0 754 V JP 1
173.  693253 O 693251 Slinovce-Zavode C 693350 0 1184 V JP 1
174.  693254 C 191230 Karlce Z HŠ 3 0 342 V JP 1
175.  693273 C R2 419 Dolna Prekopa-Jordan Z Jordan 0 141 V JP 1
176.  693275 O 693292 Gor. Prekopa-Poljane C R 419 0 658 V JP 1
177.  693281 C R2 419 Prekopa Ostrog C 394160 0 400 V JP 1
178.  693282 O 394161 Ostrog-Odcep 1 Z HŠ 0 200 V JP 1
179.  693292 O 693293 Gornja Prekopa-naselje O 693293 0 156 V JP 1
180.  693311 C R2 419 Dobe-naselje C R2 419 0 1538 V JP 1
181.  693312 O 693311 Dobe Odcep C R2 419 0 273 V JP 1
182.  693351 O 693231 Jab.-Zav.-St.grad-Žab. C 191240 0 743 V JP 1
183.  693021 C 191220 Ošt.-Prel.-Sv.M.-Male V O 693032 0 11103 V JP 2
184.  693031 O 692031 Kočarija-Vidmar Z HŠ 10 0 462 V JP 2
185.  693041 C 191250 V. Vod.-sela-m.Šent. Z z. hiš 0 932 V JP 2
186.  693051 C 191250 Ržišce-cerkev Z cerkev 0 187 V JP 2
187.  693071 C 191250 Kočarija-Velike Vodenic C 191250 0 912 V JP 2
188.  693072 O 693071 Vodenice-Kroglang O 693071 0 1119 V JP 2
189.  693073 C 693130 Ivanjše-Blatnik-Kralj Z HŠ 4 0 549 V JP 2
190.  693074 C 693130 Kočarija-Božic Z HŠ 19 0 100 V JP 2
191.  693081 C 191250 Vel. Voden.-Mihel Z HŠ 0 218 V JP 2
192.  693091 C 191250 Kočarija-Vegelj-Hodnik Z HŠ 20 0 304 V JP 2
193.  693101 C 191250 Kočarija-Kovenško Z HŠ 0 210 V JP 2
194.  693111 C 191250 Kočarija-Palčič Z HŠ 2 0 153 V JP 2
195.  693121 C 191250 Kočarija-Štrfanič Z HŠ 17 0 222 V JP 2
196.  693141 C 191250 Ivanjše-Dolmoč Z HŠ 1 0 300 V JP 2
197.  693151 C 191250 Zaboršt-Kuhar Z HŠ 4 0 300 V JP 2
198.  693161 C 191250 Unetič-Bandelj-Pustosle Z HŠ 10 0 231 V JP 2
199.  693171 C 191260 Orehovec-Vodeniška C 191250 0 1307 V JP 2
200.  693181 C 191250 Kostanjevica-Zaboršt Z HŠ 2 0 759 V JP 2
201.  693191 C 191260 Orehovec-Marolt-Božic Z HŠ 60 0 1001 V JP 2
202.  693202 O 693211 Dolšce-Orehovec C 191260 0 1413 V JP 2
203.  693203 O 693202 Orehovec-Zagorc-Dolšce Z HŠ 13E 0 929 V JP 2
204.  693207 O 693204 Orehovec -Kavcic – Hodn Z Hodnik 0 300 V JP 2
205.  693209 O 693205 Orehovec-Kamence-Radkov Z HŠ 38 0 606 V JP 2
206.  693221 C 191220 Oštrc-Avguštine Z HŠ 10 0 863 V JP 2
207.  693222 O 693221 Avguštine-Sv. Mohor C 693230 0 451 V JP 2
208.  693225 C 191220 Oštrc-Zavode C 693240 0 704 V JP 2
209.  693226 O 693221 Bizjak-Sintič-Avguštine Z zidani 0 417 V JP 2
210.  693231 O 693351 Žolnir-Črneča vas C 191220 0 2368 V JP 2
211.  693255 O 693253 Slinovce-Gunde-Zavode O 396241 0 674 V JP 2
212.  693256 O 693255 Slinovce-Kodrič Z HŠ 0 153 V JP 2
213.  693257 O 693241 Odcep Žener Z HŠ 0 141 V JP 2
214.  693258 O 693241 Kluce-Oštrc O 693221 0 1200 V JP 2
215.  693261 O 191231 Slivje-Zavode C 693350 0 912 V JP 2
216.  693262 O 693261 Odcep Slivje Z HŠ 0 453 V JP 2
217.  693271 C R2 419 Dobrava-do gradu Z HŠ 2 0 211 V JP 2
218.  693272 C R2 419 Dobrava-Abram Z HŠ 8 0 300 V JP 2
219.  693276 C R2 419 Donja Prekopa-Završek Z HŠ 8A 0 151 V JP 2
220.  693277 O 693293 Odcep Tršinar Janez Z HŠ 0 395 V JP 2
221.  693278 O 693275 Prekopa-Tičnica Z HŠ 0 383 V JP 2
222.  693283 C R2 419 Odcep Šentjernej O 393292 0 87 V JP 2
223.  693291 C R2 419 Odcep novo naselje Z Brilj 0 63 V JP 2
224.  693293 C R2 419 Gornja Prekopa-Tršinar  Z HŠ 25 0 796 V JP 2
225.  693322 C R3 672 Malence-Cukanje Z HŠ 6 0 204 V JP 2
226.  693331 C 191200 Žolnir-Dornik-Polane Z HŠ 5 0 440 V JP 2
  KS KRŠKO    33491   
227.  691882 O 691881 Anovec-Loke C 191080 1547 2659 V JP 1
228.  692322 C R1 220 Sloka cesta O 692321 0 706 V JP 1
229.  692471 C G1 5 Narpel-Trška gora-Narpel O 692471 0 287 V JP 1
230.  692472 O 692471 Trška gora-Glog.-Cener Z HŠ 16 0 481 V JP 1
231.  692474 O 692471 Narpel-Trška gora O 692471 0 642 V JP 1
232.  692476 O 692471 Narpel-ulice-1 Z HŠ 59 0 254 V JP 1
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233.  692479 O 692471 Narpel-ulice-2 Z HŠ 55 0 139 V JP 1
234.  692491 O 191113 Vrbina-desni krak Z HŠ 9 0 310 V JP 1
235.  692492 O 191113 Vrbina-levi krak O 191111 0 211 V JP 1
236.  692531 O 691881 Kremen-vas Z zad. h 0 591 V JP 1
237.  692553 C 191080 Sremiška-Grmada Z HŠ 45 0 419 V JP 1
238.  692562 C 191090 C 4. jul.-Bogovič Z Bogovi 0 320 V JP 1
239.  692571 C 191090 odcep Soteljsko Z HŠ 9 0 357 V JP 1
240.  692581 C G1 5 Spodnje Pijavško Z HŠ 1 0 169 V JP 1
241.  692582 C G1 5 Spodnje Pijavško-Odcep Z HŠ 7 0 269 V JP 1
242.  692591 C G1 5 Sred. Pijavško Z HŠ 9 0 51 V JP 1
243.  692592 C 191180 Srednje Pijavško-Odcep1 Z HŠ 6 0 187 V JP 1
244.  692601 C G1 5 Gor. Pij.-Odcep 4 Z HŠ 1 0 465 V JP 1
245.  692602 O 691601 Gor.Pij.-Odcep 3 Z HŠ 17 0 99 V JP 1
246.  692603 O 694511 Gor. Pij.-Odcep 2 Z HŠ 26 0 181 V JP 1
247.  692604 O 694511 Gor.Pijavško-Odcep1 Z HŠ 24 0 111 V JP 1
248.  692631 C 191080 Bučerca-Pon.-Anže C 191060 0 2426 V JP 1
249.  692641 C 191180 Koritno-Bučerca C 191080 0 2215 V JP 1
250.  693811 C G1 5 Žadovinek-reka Sava Z Nek 0 2644 V JP 1
251.  693812 C G1 5 Pokopališce-Žadovinek O 693811 0 1453 V JP 1
252.  694511 C G1 5 Gor.Pijavško-Čreš.-Vel. C 191150 0 1101 V JP 1
253.  694904 O 694901 Gora-Čretež-Trška gora O 692471 1198 1855 V JP 1
254.  691783 C R3 677 Odcep Potoče-Damjanovič Z HS 32 0 803 V JP 2
255.  692473 O 692471 Trška gora-lovski dom Z HŠ 21 0 396 V JP 2
256.  692475 O 692471 Narpel-Bračun Z HŠ 62 0 111 V JP 2
257.  692477 O 692471 Narpel-Odcep Lavrinšek Z HŠ 48 0 262 V JP 2
258.  692481 O 193221 Bohoričeva-Žvika Z HŠ 70 0 548 V JP 2
259.  692482 O 692481 Bohoričeva-Sv. Rozalija Z HŠ 11 0 233 V JP 2
260.  692493 O 191113 Odcep Surovina O 692421 0 462 V JP 2
261.  692511 C R3 677 Ribnik-Poljanc Z HŠ 39 0 228 V JP 2
262.  692521 C R3 677 Zdol.cesta-Mikolanc O 692523 0 643 V JP 2
263.  692523 O 691882 odcep Dular Z HŠ 24 0 143 V JP 2
264.  692532 O 692531 Odcep Planinc Z 0 284 V JP 2
265.  692541 C 191080 Odcep Kolar Z HŠ 17 0 180 V JP 2
266.  692542 C 191080 Odcep Škoberne Z HŠ 58 0 330 V JP 2
267.  692543 C 191080 Odcep Pleterski Z HŠ 15 0 322 V JP 2
268.  692544 C 191080 Odcep Košenine Z Fink 0 799 V JP 2
269.  692545 C 191080 Odcep Kuzmus-tri lučke O 692556 0 356 V JP 2
270.  692550 O 692554 Sv.Mohor – Jankovič Z Jankov 0 143 V JP 2
271.  692551 C 191080 Sremiška -Preskar Z HŠ 53A 0 270 V JP 2
272.  692552 C 191080 Sremiška-Pogačar Z HŠ 0 485 V JP 2
273.  692554 C 191080 Sremič-Sv. Mohor Z CER. 0 1060 V JP 2
274.  692555 C 191080 Sremič-Andrejaš Z HŠ 25 0 550 V JP 2
275.  692556 C 191080 Sremiška-Tri Lučke-Bartolič Z HŠ 21 0 764 V JP 2
276.  692557 C 191080 Sremiška.-Ban Z HŠ 20 0 570 V JP 2
277.  692558 C 191080 Sremiška.-Kunej Z HŠ 2 0 414 V JP 2
278.  692559 C 191080 Sremiška.-Geršak-Šerajč Z HŠ 0 190 V JP 2
279.  692561 O 191081 Sremiška-Vonta Z Vonta 0 237 V JP 2
280.  692563 C 191090 Odcep Laci Z Laci 0 233 V JP 2
281.  692621 C 191080 Odcep Frnazaric Z HŠ 16A 0 333 V JP 2
282.  692642 O 692641 Koritno-Lopatno Z HŠ 28 0 365 V JP 2
283.  692651 C 191150 Spodnji Grič-Trška Gora O 692471 0 1175 V JP 2
284.  692652 O 692631 Odcep Šolta Z HŠ 0 200 V JP 2
  KS KRŠKO POLJE   9347
285.  692803 C 024030 Brege-Žadovinek Z 0 700 V JP 1
286.  692821 C 024030 Mrtvice-ulice C 024030 0 623 V JP 1
287.  692843 C 024030 Vihre-naselje C 024030 0 696 V JP 1
288.  692873 C 191130 Drnovo-Brege C 024030 0 866 V JP 1
289.  692844 O 692843 Vihre-naselje C 024030 0 194 V JP 1
290.  692872 O 692873 Drnovo-Brege-Odcep O 692873 0 235 V JP 1
291.  692771 O 692792 Drnovo-Petrol C G1 5 0 1499 V JP 2
292.  692781 C 191130 Drnovo-Dolgi grm O 024030 0 1210 V JP 2
293.  692782 O 692781 Odcep Romi Z Romi 0 308 V JP 2
294.  692783 O 692781 Vene-Jordan Z Jor. 0 91 V JP 2
295.  692792 O 692791 Groblje Z zad. h 0 676 V JP 2
296.  692811 C 024030 Belovar-Mala Vrbina O 692804 0 199 V JP 2
297.  692822 O 692821 Mrtvice-Podornice-Širok O 693811 0 59 V JP 2
298.  692831 C 024030 Mrtvice-Vih.(Urbenica) O 692832 0 131 V JP 2
299.  692841 O 692843 Vihre-vas do Save Z Reka S 0 101 V JP 2
300.  692842 O 692843 Vihre-m.-Brež. polje Z cerkev 0 566 V JP 2
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301.  692852 O 692851 Vihre-odcep desno C H1 0 81 V JP 2
302.  692871 C 191130 Judež-Lekše C 024030 0 399 V JP 2
303.  692881 C 191130 Drnovo-gramozna jama-H1 C H1 0 713 V JP 2
  KS LESKOVEC PRI KRŠKEM   22220   
304.  693801 C 191150 Leskovec-Volovnik Z HŠ 6B 0 1819 V JP 1
305.  693802 O 693801 Leskovec-Loke-Teršlavec C 191170 0 1911 V JP 1
306.  693821 O 693832 Leskovec-Veniše-Vel. vas C 191140 0 1655 V JP 1
307.  693822 O 693832 Veniše-levi Odcep Z HŠ 54 0 455 V JP 1
308.  693823 O 693832 Veniše-desni Odcep O 191811 0 529 V JP 1
309.  693824 O 693821 kapelica-Gorenja vas Z HŠ 24 0 225 V JP 1
310.  693825 O 693821 Zajčki-Gmajna Z HŠ 12 0 1968 V JP 1
311.  693826 O 693821 Žužemberk-Tičnica Z HŠ 9 0 635 V JP 1
312.  693827 O 693826 Žužemberk-Gorenja vas O 693828 0 359 V JP 1
313.  693828 O 693821 Gorenja vas Z HŠ 12 0 321 V JP 1
314.  693861 O 191311 Vel. vas-Sv. Martin Z cerkev 0 404 V JP 1
315.  693882 O 693881 Brez. gora-Nemš. gora C 191170 545 1376 V JP 1
316.  693891 O 192866 Uradni list.Anke Salmič-povezava Z sv. An 0 410 V JP 1
317.  693911 C 191150 Brezje-Selce-Volovnik Z HŠ 10 0 792 V JP 1
318.  693803 C 191170 Odcep Loke Z HŠ 8 0 99 V JP 2
319.  693831 C 191140 Veniše 1 O 693821 0 241 V JP 2
320.  693832 C 191140 Veniše 2 O 693821 0 210 V JP 2
321.  693841 C G1 5 Beli Breg-Veniše1 C 191140 0 761 V JP 2
322.  693842 C G1 5 Beli Breg-Veniše2 C 191140 0 635 V JP 2
323.  693871 C 191170 Ivandol-Kobile C 191190 0 858 V JP 2
324.  693884 C 191170 Ivandol-Hrib C 191170 0 849 V JP 2
325.  693892 O 192866 Odcep Anke Salmic Z Sv:Ana 0 262 V JP 2
326.  693912 C 191310 Ulica Velika vas Z HŠ 45A 0 128 V JP 2
327.  693981 C 191150 Brezje-Libelj C 191190 444 2276 V JP 2
328.  693982 O 693981 Odcep Libelj O 693981 0 403 V JP 2
329.  694861 C 191170 Golek-Volovnik O 693801 265 1741 V JP 2
330.  694873 C 191170 Osredek-Sp. Osredek Z Sp.Osr 0 763 V JP 2
331.  694874 C 191170 Golek-Merhar C 191170 0 135 V JP 2
  KS PODBOČJE    49200   
332.  693351 O 693231 Jab.-Zav.-St.grad-Žab. C 191240 743 1718 V JP 1
333.  693361 C R3 671 Mladje-Gradnje Z HŠ 7A 0 1487 V JP 1
334.  693362 O 693361 Gradec-Blatnik Z HŠ 2 0 406 V JP 1
335.  693381 C R3 671 Mladje-Brlog-Hrastek-Šutna O 693451 0 3964 V JP 1
336.  693401 C R3 671 Jarek-Brezovica O 191221 0 3185 V JP 1
337.  693421 C R3 671 Gradec Z gram.j 0 1046 V JP 1
338.  693422 C R3 671 Gradec-rezervar Z rezerv 0 466 V JP 1
339.  693431 C 024070 Gad. peč-m. Br.-Premagovci Z MejaRH 765 4187 V JP 1
340.  693441 O 191201 Dobrava-Pristava Z Krka 0 746 V JP 1
341.  693451 C R3 671 Šutna-G. Šutna O 191203 0 416 V JP 1
342.  693461 C R3 671 Podb.-Strgar-St.Grad C 191240 0 1022 V JP 1
343.  693481 C R3 671 Ob cerkvi O 693471 0 148 V JP 1
344.  693532 C R2 419 Veliko Mraševo-vas Z do Krk 0 1752 V JP 1
345.  693572 O 693572 Malo Mraševo Z odvodn 0 766 V JP 1
346.  693581 C R3 673 Naklo C R3 673 0 537 V JP 1
347.  693592 C R3 673 Kalce O 693591 0 123 V JP 1
348.  693602 C R3 673 Planinska c-Dol Z Dol 0 1201 V JP 1
349.  693603 C R3 671 Planinska cesta-pl. koča Z pl.koc 0 557 V JP 1
350.  693618 C 191200 Znanovce C 191200 1332 1862 V JP 1
351.  693363 C R3 671 Vinjak Z Jarek 0 1060 V JP 2
352.  693364 C R3 671 Frluga-Prušnja vas C R3 671 0 361 V JP 2
353.  693365 O 191211 Planina-Glavica-Premagovci O 693431 0 3246 V JP 2
354.  693366 O 191211 Trebelnik-Završe Z HŠ 0 598 V JP 2
355.  693367 C R3 671 Mladje-L.D.-Lebica Z HŠ 0 562 V JP 2
356.  693391 O 693381 Šutna-Š.vrh-Brezovica O 693401 0 1811 V JP 2
357.  693411 C 191210 Grad.-Brez.-Jarek-Grade C 191210 0 2215 V JP 2
358.  693432 O 693431 Odcep Premagovci Z HŠ 5 0 87 V JP 2
359.  693471 C R3 671 Podbočje-Mlinščica-Kocev Z HŠ 71 0 897 V JP 2
360.  693491 O 191231 Žabjek-Zagrad Z Brudar 0 439 V JP 2
361.  693492 O 693491 Žabjek-Štihe Z Štih. 0 133 V JP 2
362.  693493 O 191241 Grašinsko-St.Grad Z St.Gra 0 1027 V JP 2
363.  693501 O 191231 Goricar-Slivje Z Gor. 0 267 V JP 2
364.  693502 C 191230 Odcep Slivje Z zad. h 0 180 V JP 2
365.  693511 C R3 673 Brod Z HŠ 6 0 121 V JP 2
366.  693521 C R3 673 Brod-Jarkovic Z HŠ 23 0 290 V JP 2
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367.  693531 C R3 673 Brod-Vel. Mraševo O 693532 0 2353 V JP 2
368.  693533 O 693532 Veliko Mraševo-Gazice Z m brež 0 1410 V JP 2
369.  693541 C R2 419 Veliko Mraševo-Globel Z HŠ 17 0 679 V JP 2
370.  693551 C R2 419 Veliko Mraševo-Pristava O 692771 0 720 V JP 2
371.  693561 C R2 419 Veliko Mraševo-Kalce-Naklo C R3 673 0 1312 V JP 2
372.  693571 C R3 673 Malo Mraševo-Pristava Z farma 0 922 V JP 2
373.  693573 O 693572 Malo Mraševo-Odcep Z zad. h 0 154 V JP 2
374.  693591 C R3 673 Kalce-Farma Z odvod 0 1475 V JP 2
375.  693593 C R3 673 Kalce 2 O 693591 0 152 V JP 2
376.  693594 C R3 673 Kalce3 O 693591 0 178 V JP 2
377.  693601 O 693602 Odcep Dol Z zad h. 0 702 V JP 2
378.  693611 O 191201 Odcep Zanovce Z HŠ 13 0 260 V JP 2
  KS RAKA    56088   
379.  694001 C 191170 Planina-Bedenk Z HŠ 22 0 1185 V JP 1
380.  694057 O 694054 Odcep rezervar Z rezerv 0 255 V JP 1
381.  694063 O 691062 Bon-Slinovce Z Žabkar 0 151 V JP 1
382.  694073 C R3 672 Vas Cirje-Žabkar Z HŠ 23A 0 674 V JP 1
383.  694081 C R3 672 Dolga Raka-Mikote-Zaloke C 191310 0 2728 V JP 1
384.  694191 C R3 672 Smednik-Dolenja vas C 191300 0 950 V JP 1
385.  694201 C 191160 Dolenja vas-Podulce C 191300 0 1511 V JP 1
386.  694215 O 694216 Sv. Neža-Jelovšek Z HŠ 9 0 454 V JP 1
387.  694216 O 694201 Podulce-Videm O 694201 0 1553 V JP 1
388. 694241 C 191160 Zabukovje-meja Sevnica C 191160 0 948 V JP 1
389.  694242 C 191160 Brezje-Raški vrh-m.Sevn Z m. Sev 0 695 V JP 1
390.  694251 C 191160 Avtobusna postaja-Brezje Z HŠ 23 0 1010 V JP 1
391.  694271 C 191320 Straža-Ardro-Raka C 191320 755 2008 V JP 1
392.  694272 C 191320 Krepsor-Lašce Z HŠ 30 0 1379 V JP 1
393.  694273 O 694271 Ardro-Pekel O 694272 0 799 V JP 1
394.  694281 O 694581 Odcep črpališce Z crpal. 0 282 V JP 1
395.  694002 O 694001 Odcep Šribar Z HŠ 21 0 236 V JP 2
396.  694003 O 694001 Odcep Povhe Z Povhe 0 251 V JP 2
397.  694011 O 694012 Jelenik-Žibert O 694012 0 671 V JP 2
398.  694012 C R3 672 Jelenik-Jelenski vrh C R3 672 0 1409 V JP 2
399.  694013 O 694012 Odcep Vrankar Z HŠ 8B 0 225 V JP 2
400.  694021 C R3 672 Sv. Peter-Černe Z HŠ 33 0 933 V JP 2
401.  694022 C R3 672 Koritnica-Janc O 694021 0 355 V JP 2
402.  694023 C R3 672 Koritnica-Gorenc Z HŠ 3 0 176 V JP 2
403.  694024 O 694021 Odcep Emeršič Z HŠ 0 892 V JP 2
404.  694031 C R3 672 Podulce-Felicijan C R3 672 0 497 V JP 2
405.  694041 C R3 672 Celinski hrib-Urško Z UrškoZ 0 600 V JP 2
406.  694042 O 694043 Jelenik-Celine O 694041 0 359 V JP 2
407.  694043 O 694012 Jelenik-Prah Z HŠ 5 0 268 V JP 2
408.  694051 C R3 672 Raka-Humek-Celine C R3 672 0 1540 V JP 2
409.  694052 O 694051 Humek-Bedenk Z Bedenk 0 511 V JP 2
410.  694053 O 694051 Ocep-celinski hrib Z zad. h 0 180 V JP 2
411.  694054 O 694051 Odcep Senica Z HŠ 95 0 387 V JP 2
412.  694055 C R3 672 Bloki-šola O 694051 0 328 V JP 2
413.  694056 C 191320 Odcep Tratnik Z HŠ 7A 0 161 V JP 2
414.  694061 C R3 672 Pokopališce-Kralj Z HŠ 77 0 623 V JP 2
415.  694062 C R3 672 Fara-gost. Bon O 694061 0 345 V JP 2
416.  694071 C R3 672 Šolen-Narat O 694216 0 944 V JP 2
417.  694072 C R3 672 Cirje-Krošelj-Cešnovar Z HŠ 10 0 417 V JP 2
418.  694074 O 694073 Cirje-Rihtar Z HŠ 18 0 369 V JP 2
419.  694075 C R3 672 Cirje-Kostrevc Z HŠ 17 0 300 V JP 2
420.  694082 C R3 672 Dolga Raka-Mikote Z HŠ 16 0 1560 V JP 2
421.  694083 C 191310 Kržišce-Mikote O 694081 0 1023 V JP 2
422.  694091 C R3 672 Dolga Raka-Pristava Z HŠ 5 0 680 V JP 2
423.  694093 C 191300 Odcep Tomažin Z HŠ 36 0 184 V JP 2
424.  694094 C 191300 Salmic-Salobir C 191300 0 536 V JP 2
425.  694101 C R3 672 Podlipa-Dobrava C R3 672 0 1011 V JP 2
426.  694111 C R3 672 Podlipa-Goli Vrh Z Bajc 0 486 V JP 2
427.  694112 C 191310 Kržišce-Goli Vrh Z Bajc 0 451 V JP 2
428.  694113 O 694112 Kržišce-Goli Vrh Z Pecari 0 121 V JP 2
429.  694121 C R3 672 Gmajna-Križišce C 191310 0 1080 V JP 2
430.  694131 C R3 672 Gmajna-Ravno-Zrno Z HŠ 6 0 1187 V JP 2
431.  694132 C 191310 Križišce-Zrno O 694131 0 607 V JP 2
432. 694133 O 694131 Ravno-Mali Koren O 694131 0 1067 V JP 2
433. 694134 C R3 672 Odcep Duh Z HŠ 10 0 346 V JP 2
434. 694135 C R3 672 Ravno-Janškovec O 694131 0 499 V JP 2
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435. 694136 C R3 672 Odcep Žabkar Z HŠ 14 0 94 V JP 2
436. 694141 C 191310 Kržišce-Lovski dom Z HŠ 16 0 342 V JP 2
437. 694142 C 191310 Kržišce-Kerin Z HŠ 15 0 326 V JP 2
438. 694151 C 191310 Zaloke-Grozina Z HŠ 12 0 348 V JP 2
439. 694161 C 191300 Gmajna-Pralnica Z HŠ 19A 0 226 V JP 2
440.  694171 C 191300 Gmajna-Colnišce Z Colniš 0 565 V JP 2
441.  694172 C 191301 odcep Laknar Z HŠ 31A 0 361 V JP 2
442.  694181 C 191300 Gmajna-Rudi Z HŠ 40 0 1094 V JP 2
443.  694182 O 694181 Gmajna-Jordan Z HŠ 41 0 423 V JP 2
444.  694183 O 694181 Odcep Krštof Z Krštof 0 493 V JP 2
445.  694192 O 694191 Odcep Dimc Z HŠ 4 0 286 V JP 2
446.  694202 O 694201 Kralj-Metelko Z HŠ 2 0 517 V JP 2
447.  694203 C 191300 Površje-Račno O 694202 0 470 V JP 2
448.  694204 C 191300 Dolenja vas-Luzar O 694201 0 463 V JP 2
449.  694205 C 191300 Dolenja vas-Bracun Z HŠ 21 0 456 V JP 2
450.  694206 O 694201 Kralj-Žabkar O 694215 0 357 V JP 2
451.  694207 O 694201 odcep Metelko Z Metel. 0 165 V JP 2
452.  694211 C 191160 Podulce (stara cesta) C 191160 0 576 V JP 2
453.  694212 C 191160 Podulce-Gabric-Rozman O 694221 0 744 V JP 2
454.  694213 O 694212 Podulce-Popovic Z HŠ 16 0 224 V JP 2
455.  694214 C 191160 Podulce-Šuntajz C 191160 0 1139 V JP 2
456.  694221 C R3 672 Vinji vrh C R3 672 0 922 V JP 2
457.  694231 C R3 672 Kiler-Kužnik O 694051 0 324 V JP 2
458.  694243 C 191160 Brezje-Dovjak Z HŠ 9 0 193 V JP 2
459.  694244 O 694241 Zabukovje-Grobelnik Z HŠ 16 0 320 V JP 2
460.  694274 O 694271 Ardro-Sjel O 694271 0 358 V JP 2
461.  694275 C 191320 Jelšina-Ardro O 694271 0 1254 V JP 2
462.  694276 C 191320 Štoke-Ardro O 694271 0 172 V JP 2
463.  694277 C 191320 Sovinek C 191320 0 1158 V JP 2
464.  694278 C 191320 Sela-Šiško Z HŠ 24 0 619 V JP 2
465.  694279 C 191320 Jelšina-Zupancic Z HŠ 28 0 343 V JP 2
466.  694942 C 191190 Cesta-Češki graben Z HŠ 18 0 359 V JP 2
  KS ROŽNO – PRESLADOL   23794   
467.  691021 C 191010 Kališavec-Trate-Resa O 691514 0 2941 V JP 1
468.  691111 C 191010 Brezje pri Dov.-Preslad O 191101 0 291 V JP 1
469.  691111 C 191010 Brezje pri Dov.-Preslad O 191101 1101 2006 V JP 1
470.  691501 C R3 679 Kan.-Kranj.-m.Sevn. Z Rož.56 0 1055 V JP 1
471.  691511 C R3 679 Rožno-Resa Z HŠ 4 0 1904 V JP 1
472.  691514 C 191100 Serbotno-Ravne-Trate O 191021 0 1305 V JP 1
473.  691521 C 191100 Sedlo-Presladol Z HŠ 23 0 879 V JP 1
474.  691561 C R3 679 Rožno-Hruševje Z HŠ 14A 0 802 V JP 1
475.  691571 C R3 679 Rožno-Peč-Senčar C 3909 0 2464 V JP 1
476.  691581 O 691111 GorenjeVeliko-pov.Brezj Z HŠ 36 0 291 V JP 1
477.  692201 O 691571 Brestanica-Dol. Leskovec Z HŠ 2 0 915 V JP 1
478.  692271 C 191290 Košeni Vrh-Brezje pri Dol. C 191010 0 851 V JP 1
479.  691022 O 691021 Odcep Baumkircher Z Baum. 0 766 V JP 2
480.  691023 O 691021 Odcep Štraus Z HŠ 9 0 280 V JP 2
481.  691502 O 691501 Odcep Bobnic Z 0 251 V JP 2
482.  691503 O 691501 Odcep Stopar Z HŠ 46 0 204 V JP 2
483.  691512 O 691571 Vrh-Poznič O 692231 0 1417 V JP 2
484.  691513 O 691514 Odcep Zdole O 691022 0 1192 V JP 2
485.  691515 O 691511 Odcep Z konec 0 418 V JP 2
486.  691522 O 691521 Odcep Kozmus Z HŠ 24 0 351 V JP 2
487.  691523 O 691522 Odcep Kranjc Z HŠ 25 0 211 V JP 2
488.  691524 O 691523 Odcep Vovčko Z HŠ 57 0 154 V JP 2
489.  691531 C 191100 Presladol-Ferlin Z HŠ 60 0 257 V JP 2
490.  691541 C 191100 Slug.-Kovačič Z HŠ 31 0 301 V JP 2
491.  691551 C 191100 Odcep Bohorč Vinko C 691110 0 347 V JP 2
492.  691572 O 691571 Odcep Medved Z HŠ 21 0 161 V JP 2
493.  691582 C 691110 Cehte-Flukta Z HŠ 38A 0 122 V JP 2
494.  691591 O 691512 Odcep Glas Z HŠ 63 0 280 V JP 2
495.  692001 O 692271 Vrh-Slatina Z HŠ 43 0 686 V JP 2
496.  692221 C R3 679 Odcep Vovčko O 691571 0 422 V JP 2
497.  692291 C 191290 Odcep Vovk-Vod.-Hrženja Z HŠ 50 0 270 V JP 2
  KS SENOVO    84522   
498.  691011 C 191010 Zg. Blanca-Sobnik Z Požun 0 2119 V JP 1
499.  691031 C 191010 Odcep Bavec,Ribič Z HŠ 31 0 1260 V JP 1
500.  691091 C 191010 Soten.-Handija-Sv.Anton O 691063 0 1763 V JP 1
501.  691101 C 191100 Kališevec-Presladol C 191010 0 820 V JP 1
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502.  691111 C 191010 Brezje pri Dov.-Preslad O 191101 0 1101 V JP 1
503.  691121 C 191010 Brezje-Vrhe-Prebukovje Z HŠ 23 0 1704 V JP 1
504.  691131 C 372130 Prepkovje-Dobrava Z HŠ 11 0 1143 V JP 1
505.  691132 C 691010 Sobnik-Rupna loka O 691131 0 1253 V JP 1
506.  691133 C 372130 Jablanca(Peruci)-Jug O 691131 0 954 V JP 1
507.  691141 C 191020 Srebotno-Šedem-Dol-Ravn O 193251 0 3136 V JP 1
508.  691142 O 691141 Ivacic-cesta do Jakoba C 691150 0 598 V JP 1
509.  691146 C 191040 Dol(Grahovec)-Reštanj O 691141 0 1002 V JP 1
510.  691171 C 191010 Gace-Dovško C 191030 0 411 V JP 1
511.  691191 C 191040 Reštanj-Belo Z rudnik 0 1190 V JP 1
512.  691193 C R2 422 Mali Kamen-Belo O 691191 0 661 V JP 1
513.  691241 C R2 422 Mali Kamen-Ravni Log O 691261 0 3731 V JP 1
514.  691251 C R2 422 Mali Kamen-Okrog Z Okrog 0 922 V JP 1
515.  691252 O 691251 Odcep lovska koca Z lov. k 0 444 V JP 1
516.  691261 C 191040 Reš.-Zakov-Ravni Log-Glob. O 191021 0 7182 V JP 1
517.  691297 C 191020 Dobrava -rezervar Z rezerv 0 100 V JP 1
518.  691301 C 372130 Graben-Dobrava C 191020 0 3808 V JP 1
519.  691341 C 372130 Zalog-m.Šentjur Z meja 0 1847 V JP 1
520.  691371 C 191020 Pleš.-Tov.-Jelen O 691301 0 1739 V JP 1
521.  691381 C 191020 Odcep Perko Z HŠ 46 0 1040 V JP 1
522.  691401 C 191290 Dol. Les.-Polr.-Kajuh. C 193100 1042 2194 V JP 1
523.  691402 C 193040 Cesta BratovZorko-Polre O 691404 0 880 V JP 1
524.  691404 C 191290 Suhi Polc-Poreber O 691405 0 1524 V JP 1
525.  691407 O 691401 Odcep Cehte Z HŠ 36 0 121 V JP 1
526.  691408 O 691405 Odcep Z HS 0 321 V JP 1
527.  691001 O 193241 Cankarjeva-Odcep Omerzu Z HŠ 22a 0 371 V JP 2
528.  691002 C 193230 Pov. Titova-U. 9. Febru C 193240 0 490 V JP 2
529.  691024 O 691011 Sobnik-Ribogojnica Z HŠ 0 484 V JP 2
530.  691025 O 691024 Kališovec-Ribič Z konec 0 60 V JP 2
531.  691032 C 191010 Odcep Šturbej O 691031 0 1166 V JP 2
532.  691033 O 691031 Odcep Abram Z HŠ 33 0 480 V JP 2
533.  691034 C 191010 Odcep Radej Z HŠ 11 0 156 V JP 2
534.  691035 C 191010 Odcep Kočevar Z HŠ.17 0 334 V JP 2
535.  691036 C 191010 Odcep Kozole Z HŠ 36 0 932 V JP 2
536.  691037 C 191010 Odcep Povše Z HŠ 20 0 202 V JP 2
537.  691041 C 191010 Odcep Štaucar Z HŠ 1 0 728 V JP 2
538.  691051 C 191010 Odcep Remih Z HŠ 2 0 426 V JP 2
539.  691061 C 191010 Sveti Anton -Pirc Z Pirc 0 1123 V JP 2
540.  691062 O 691063 Sv. Anton-Klenovšek Z HŠ 17 0 105 V JP 2
541.  691063 O 691061 Odcep Povše Z HŠ 0 67 V JP 2
542.  691071 C 191010 Gorenc-Žvar Z HŠ 35 0 310 V JP 2
543.  691081 C 191010 Odcep Biderman Z HŠ 37 0 129 V JP 2
544.  691092 O 691091 Odcep Krošelj Z HŠ 6 0 345 V JP 2
545.  691093 O 691091 Odcep Kozmus Z HŠ 4 0 156 V JP 2
546.  691094 O 691094 Handija-Krošelj O 691092 0 532 V JP 2
547.  691102 O 691101 Odcep Zupanc Z HŠ18 0 307 V JP 2
548.  691122 O 691121 Odcep Žveglič Z HŠ 41 0 500 V JP 2
549.  691123 O 691121 Odcep Urh Z HŠ 30 0 144 V JP 2
550.  691143 O 691142 Odcep Kozole Z HŠ 0 178 V JP 2
551.  691144 O 691141 Odcep Z poc.h. 0 230 V JP 2
552.  691145 O 691141 Kranjec-Abram Z HŠ 42 0 347 V JP 2
553.  691147 O 691141 Šedem-Urh Z HŠ 0 280 V JP 2
554. 691148 O 691141 Šedem-Kink Z HŠ 0 307 V JP 2
555.  691151 C 191030 Odcep cerkev Sv. Jakob Z cerkev 0 696 V JP 2
556.  691152 O 191013 Šedem-Grilc Z HŠ 0 355 V JP 2
557.  691161 C 191030 Odcep Kranjc Z HŠ 4 0 858 V JP 2
558.  691162 O 191141 Reštanj-Kokotec Z HŠ 0 180 V JP 2
559.  691164 O 691141 Kranjc-Abram Z HŠ 0 154 V JP 2
560.  691165 O 691141 Reštanj-Žarn Z HŠ 0 197 V JP 2
561.  691166 O 191146 Reštanj-Bracun Z HŠ 94A 0 98 V JP 2
562.  691168 O 691141 Reštanj-Lokajner Z HŠ 52 0 206 V JP 2
563.  691169 O 691168 Reštanj-Žveglic Z HŠ 38 0 111 V JP 2
564.  691172 C 191030 Odcep O 691171 0 120 V JP 2
565.  691173 O 691171 Odcep Z HŠ 72 0 157 V JP 2
566.  691181 C 191040 Odcep Reštanj 15 Z HŠ 15 0 444 V JP 2
567.  691182 C 191040 Odcep Reštanj 23 Z HŠ 20 0 65 V JP 2
568.  691183 C 191040 Reštanj(gobarna) Z gobarn 0 265 V JP 2
569. 691192 O 691191 Odcep Vinšek-Kink Z HŠ 5 0 252 V JP 2
570. 691194 O 691193 Mali Kamen-Plankar Z HŠ 54 0 199 V JP 2
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571.  691201 C R2 422 Mali Kamen-Orešje Z HŠ 47 0 465 V JP 2
572.  691202 C R2 422 Mali Kamen-Gasilski dom Z gas.do 0 464 V JP 2
573.  691211 C R2 422 Odcep Nanut Z HŠ 10 0 180 V JP 2
574.  691221 C R2 422 Odcep Švigelj Z HŠ 6 0 142 V JP 2
575.  691231 C R2 422 Odcep Margon Z HŠ 8 0 189 V JP 2
576.  691242 O 691241 Mali Kamen-Kozole Z HŠ 59A 0 240 V JP 2
577.  691243 O 691241 Odcep omerzu Z HŠ 41 0 278 V JP 2
578.  691244 O 691241 Odcep cerkev Z cerkev 0 266 V JP 2
579.  691253 O 691241 Mali Kamen-Korito-Okrog O 691251 0 743 V JP 2
580.  691254 O 691253 Odcep Zidar Z HŠ 45B 0 142 V JP 2
581.  691255 O 691253 Odcep Glogovšek Z HŠ 45 0 148 V JP 2
582.  691262 C 191040 Odcep Smole Z HŠ 32 0 379 V JP 2
583.  691263 O 691261 Reštanj33-Čepin Z HŠ 33 0 272 V JP 2
584.  691264 O 691261 Rudniško naselje-Reštan Z HŠ 34 0 106 V JP 2
585.  691265 O 691261 Razum Z HŠ 62 0 899 V JP 2
586.  691266 O 691261 Odcep Gabric Z HŠ 79 0 551 V JP 2
587.  691268 C 191020 Spomenik-Reštanj-Oslica O 691261 0 2157 V JP 2
588.  691269 C R2 422 Mali Kamen-Brljavec O 191051 0 566 V JP 2
589.  691271 C 191020 Klavžar-Šušteršic O 691261 0 2452 V JP 2
590.  691272 O 691271 Povezava O 691261 0 183 V JP 2
591.  691273 O 691261 Reš.(Ravni log)-Fridl Z HŠ 77 0 585 V JP 2
592.  691281 C 191020 Hlastan O 691261 0 1513 V JP 2
593.  691291 C 191020 odcep hš. 31 Z HŠ 31 0 172 V JP 2
594.  691292 C 191020 Odcep Smole Z HŠ 0 595 V JP 2
595.  691293 O 691292 Odcep Vovčko Z HŠ 32 0 82 V JP 2
596.  691294 C 191020 Odcep Pretnac Z HŠ 80 0 436 V JP 2
597.  691295 C 191020 Odcep Kozole A. Z Koz. 0 125 V JP 2
598.  691296 C 191020 Odcep Bohorč Z HŠ 35 0 365 V JP 2
599.  691302 O 691301 Odcep Pretnač Z HŠ 27 0 584 V JP 2
600.  691303 O 691301 Dobrava Z zad.h. 0 297 V JP 2
601.  691304 O 691301 Jablance Z HŠ 26 0 166 V JP 2
602.  691311 C 372130 Odcep Požun Z HŠ 16 0 1869 V JP 2
603.  691321 C 372130 Odcep Dobrava Z HŠ 19 0 145 V JP 2
604.  691331 C 372130 Odcep Županc Z HŠ 28 0 405 V JP 2
605.  691342 O 691343 Drstvenšek-Plahuta Z HŠ 27 0 321 V JP 2
606.  691343 O 691341 Drstvenšek-Tauzas Z HŠ 35 0 418 V JP 2
607.  691351 C 372130 Odcep Žveglič O 691341 0 744 V JP 2
608.  691361 C 372130 Odcep Krajnc Z HŠ 24 0 327 V JP 2
609 691370 O 691371 odcep Vovčko a. Z hšt. 58 0 95 V JP 2
610 691373 O691371 odcep Kozole S. Z HŠ 58 0 117 V JP 2
611.  691374 O 691371 Odcep Z HŠ 47 0 280 V JP 2
612.  691375 O 691371 Odcep Budna Z HŠ 51 0 653 V JP 2
613.  691391 C 191020 koca na Bohorju Z križ. 0 831 V JP 2
614.  691403 C 191290 Župac-Polreber O 691401 0 647 V JP 2
615.  691405 O 691403 Dovško 40 Z HŠ 40 0 581 V JP 2
616.  691406 O 691405 Odcep Bohorc Z Boh. 0 149 V JP 2
617.  691411 C 191290 Brezje-Poznic Z Poz. 0 423 V JP 2
618.  691421 C 191290 Brezje-Lovski dom Z lov. d 0 363 V JP 2
619.  691641 C R2 422 Dornik-Župevc Z HŠ 4 0 198 V JP 2
  KS SENUŠE    18069   
620.  693882 O 693881 Brez. gora-Nemška gora C 191170 0 545 V JP 1
621.  693921 O 191321 Senuše-Križe C 191150 0 1127 V JP 1
622.  693922 O 693921 Senuše-Križe O 693925 0 928 V JP 1
623. 693925 C 191320 Ladna-Kurja vas C 191150 0 1219 V JP 1
624.  693927 O 694271 Straža-Dedni vrh Z Sen.30 0 827 V JP 1
625.  693961 O 191193 Vas Brezje O 191151 0 230 V JP 1
626.  694271 C 191320 Straža-Ardro-Raka C 191320 0 755 V JP 1
627.  693881 C 191190 Brezje-Brezovska gora O 694471 0 901 V JP 2
628.  693883 O 693881 Odcep Pavlin Z HŠ 11 0 211 V JP 2
629.  693923 O 693922 Odcep Brodnik Z HŠ 29 0 288 V JP 2
630.  693924 O 693922 Križe-Srvin O 693925 0 350 V JP 2
631.  693926 C 191320 Ladna-Voglar Z HŠ 38 0 241 V JP 2
632.  693928 O 694271 Loke-Lašce Z Pirc 0 791 V JP 2
633.  693931 C 191320 Straža-Straški vrh C 191320 0 734 V JP 2
634.  693932 C 191320 Odcep Kerin Z HŠ 28 0 209 V JP 2
635.  693933 C 191320 Odcep Bizjak Z HŠ 28A 0 138 V JP 2
636.  693941 C 191150 Senuše-Rantov.-Drenovec C 191150 0 414 V JP 2
637.  693941 C 191150 Senuše-Rantov.-Drenovec C 191150 0 1297 V JP 2
638.  693942 C 191320 Senuše-Drenovec C 191150 0 757 V JP 2
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639.  693943 C 191150 Drenovec-Drjač Z Drjač 0 474 V JP 2
640.  693944 C 191150 Drenovec-Pirc Vidko Z HŠ14 0 216 V JP 2
641.  693951 C 191150 Senuše do cerkve Z Sv. Ju 0 137 V JP 2
642.  693952 C 191150 Senuše-Brez. Gora O 694471 0 1143 V JP 2
643.  693971 C 191190 Brezje-Dol. Z Dol. 0 663 V JP 2
644.  693972 C 191320 Senuše-Dolenje-Brezje O 191193 0 1618 V JP 2
645.  693981 C 191150 Brezje-Libelj C 191190 0 444 V JP 2
646.  694471 O 694481 Vrhule-Brezovska gora Z Brez.G 883 1310 V JP 2
647.  694562 O 693941 Drenovec-Janc-Rantovec O 694561 0 102 V JP 2
  KS VELIKI PODLOG   22317
648.  693722 C 191140 Gorica-naselje Z HŠ 6 0 443 V JP 1
649.  693723 O 191142 Gorica-vas O 693722 0 177 V JP 1
650.  693741 C 191140 Mali Podlog-Vel. Podlog C 191140 0 1233 V JP 1
651.  693774 C R3 673 Pristava vas Z HŠ 12 0 213 V JP 1
652.  693781 O 191141 Osnovna šola-Špica C R3 673 0 535 V JP 1
653.  693791 O 693761 V.Podlog mimo Novolesa Z Novole 0 219 V JP 1
654.  693792 O 693762 V.Podlog-Odcep 2 Z konec 0 180 V JP 1
655.  693551 C R2 419 Veliko Mraševo-Pristava O 692771 720 1429 V JP 2
656.  693701 C 191140 Jelša-Odcep Z zad.h. 0 279 V JP 2
657.  693711 C 191140 Jelša-avto. C R3 673 0 1301 V JP 2
658.  693721 C 191140 Gorica-Odcep d. C 191120 0 150 V JP 2
659.  693731 C 191140 Veliki Podlog-Vel. vas C 191140 0 1622 V JP 2
660.  693732 C R3 673 Odcep 1 O 693731 0 382 V JP 2
661.  693733 C R3 673 Odcep 2 O 693731 0 591 V JP 2
662.  693734 C R3 673 Odcep 3 O 693741 0 1221 V JP 2
663.  693735 C R3 673 Odcep 4 O 693731 0 940 V JP 2
664.  693761 C 191140 Vel. P.-Što.-Kuš.-p. Se Z pot.S. 0 2395 V JP 2
665.  693762 O 693761 Odcep Z HŠ 46 0 150 V JP 2
666.  693763 C R3 673 Pristava farma O 693761 0 1002 V JP 2
667.  693764 C 191140 Gržeca vas-Sv. Miklavž Z cerkev 0 998 V JP 2
668.  693765 C 191140 Gržeca vas-Prusija Z HŠ 32 0 740 V JP 2
669.  693766 O 693765 Gržeca vas-Necemer Z Nec. 0 106 V JP 2
670.  693767 C 191140 Gržeca vas-Odcep desno Z pot.Se 0 1400 V JP 2
671.  693768 C 191140 Gržeca vas-H1 C H1 0 681 V JP 2
672.  693769 O 693764 Gržeca vas-Cerkev Z Cerkev 0 131 V JP 2
673.  693771 C R3 673 Pristava-Globel Z lov.do 0 1409 V JP 2
674.  693772 C 191140 Jelše-Pristava O 693771 0 1967 V JP 2
675.  693773 C 191140 Jelše odcep2 O 693772 0 423 V JP 2
  KS VELIKI TRN    41101   
676.  694481 C 191170 Nemška vas-Vrhule-Ravni C 191150 0 2615 V JP 1
677.  694491 C 191170 Kalce-Hrastelj-Vrhule O 694481 0 882 V JP 1
678 694504 C 191181 G. lepa vas-D. lepa vas O 694501   567 V JP1
679 694492 C 191171 Kalce-G. lepa vas-D. lepa v. O694502 0 1065 V JP 1
680 694511 C G1 5 Gor.Pijavško-Creš.-Vel. C 191150 1101 4307 V JP 1
681 694515 O 694511 Črešnjice-KoČno O 694502 0 1259 V JP2
682 694531 C 191150 Vas Dalce Z HŠ 4 0 380 V JP 1
683 694592 O 191171 Transf.-cerkev-šola O 191171 0 400 V JP 1
685.  694471 O 694481 Vrhulje-jama-Brez. gora Z Brez.G 0 883 V JP 1
686.  694472 O 694471 Odcep desno Z HŠ 0 266 V JP 2
687.  694482 O 694481 Nemška vas-Frankovič Z HŠ 6 0 827 V JP 2
688.  694483 O 694482 Nemška vas-Radič Z HŠ 15 0 237 V JP 2
689.  694502 O 694492 Kalce-Kočno-Dol. lepa vas O 694492 0 1417 V JP 1
690.  694503 C 191180 Gor.Lepa vas-Levičar Z Lev. 0 192 V JP 2
691.  694506 C 191180 Gabrič O 694501 0 453 V JP 2
692.  694507 C 191180 Gabrič-Lukanc-Mavsar C 191180 0 977 V JP 2
693.  694512 O 694511 Crešnjice-Sr. Arto Z Sr.Art 0 408 V JP 1
694.  694513 O 694511 Sp. Dule-Cerovšek Z HŠ 24 0 507 V JP 2
695.  694514 C 191150 Lomno-Dr.-Br.-Crešnjice O 694511 0 1224 V JP 2
696.  694521 C 191150 Lomno-Požun-Štegina C 694540 0 1273 V JP 2
697.  694532 C 191150 Odcep Pungaršic Z HŠ 17 0 97 V JP 2
698.  694533 C 191150 Veliki Trn-Lakner Z HŠ 15 0 191 V JP 2
699.  694534 C 191150 Vel.Trn.-Cešnice.-Cerovec Z HŠ 9 0 1196 V JP 2
700.  694541 C 191170 Smečice-Brezje-Štegina Z HŠ 7 0 2187 V JP 2
701.  694551 C 191170 Mali Trn- Globoko Z HŠ 18 0 600 V JP 2
702.  694561 C 191150 Ravni-Janc-Zorko Z HŠ 10 0 1038 V JP 2
703.  694562 O 693941 Drenovec-Janc-Rantovec O 694561 102 434 V JP 2
704.  694571 C 191150 Apnenik-Nova Gora-Ravni C 191150 0 2398 V JP 1
705.  694572 C 191150 Ravni-Kerin C 191150 0 255 V JP 2
706.  694573 O 694571 Ravni-Pirc Z HŠ 2 0 278 V JP 2
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707.  694574 C 191150 Nova Gora-povezava O 694571 0 471 V JP 2
708.  694575 C 191150 Nova Gora-Cešnovar O 694574 0 659 V JP 2
709.  691501 O 694551 Mali trn-Čadov h.-Črešnice O 694511 0 1200 V JP2
710.  694577 C 191150 Kovacic-Rak O 694571 0 646 V JP 2
711.  694578 O 694571 Apnenik-Kapler Z HŠ 12 0 262 V JP 2
712.  694581 O 694571 Ravni-Pij.Gora-Ardo Z HŠ 30 0 3299 V JP 2
713.  694591 C 191150 Odcep Metelko O 694592 0 346 V JP 2
714.  694593 C191171 Prah-kapelica-Ardro O 694602 0 300 V JP 2
715.  694601 C 191170 Ardro-Povhe Z HŠ 17 0 284 V JP 2
716.  694602 O 191171 Vel. trn-Grum Z HŠ 7 0 601 V JP 2
717.  694611 C 191170 Ardro pod V. T.-Vajdič M. Z Sr.A. 0 1049 V JP 1
718.  694612 O 694613 Jelševec-Sr.Ardro O 694611 0 659 V JP 2
719.  694613 O 191171 Jelševec-Janc Z HŠ 2 0 863 V JP 2
720.  694621 C 191170 Mali Trn-Apnenik O 694591 0 554 V JP 2
721.  694622 C 191170 Mali Trn-Nova gora C 191150 0 1095 V JP 2
  KS ZDOLE    30034   
722.  691771 C 191060 Rožman-Dular O 691771 0 2300 V JP 1
723.  691775 O 191061 Bogovič-Kostanjek Z Bogovi 0 250 V JP 1
724.  691781 C 191060 Cerina-Ogorevc krožna C 191060 0 1139 V JP 1
725.  691782 O 691781 Omerzel-Knez Z HŠ 44 0 548 V JP 1
726.  691784 C 191060 Ravne-avobusna p.Zdole Z AP Zdo 0 911 V JP 1
727.  691786 O 691784 Novi pruh Z Žnider 0 462 V JP 1
728.  691801 C 24442 Vrh  O 691821   735 V JP 1
729.  691814 C 191061 Rezervoar – Vrh Z Rezerv 0 700 V JP 1
730.  691815 O 691811 Rezervoar 2 Z Rezerv 0 130 V JP 1
731.  691821 C 191060 Bahč-Živic-cesta na Vrh O 691814 0 979 V JP 1
732.  691822 C 191060 Odcep Bogovic Z Bogovi 0 127 V JP 1
733.  691841 C R3 677 Špiler-Knez Z HŠ 56 0 300 V JP 1
734.  691862 O 191271 Odcep Lopate-Deržic Z HŠ 0 552 V JP 1
735.  691863 O 691832 Odcep Belinc Z Belinc 0 329 V JP 1
736.  691871 C R3 677 Molan-Šinko C R3 677 0 496 V JP 1
737.  691881 C R3 677 Zdole-vas Anovec Z HŠ 19 0 1227 V JP 1
738.  691882 O 691881 Anovec-Loke C 191080 0 1547 V JP 1
739.  691886 O 691882 Vas Loke Z HŠ 2 0 185 V JP 1
740.  691901 C R3 677 Obvoznica Pleterje C R4 677 0 307 V JP 1
741.  691903 0 691901 Balke Z HŠ Balke   150 V JP 1
742.  691911 C R3 677 Švajger-Zupančič Z HŠ 14 0 495 V JP 1
743.  691921 C R3 677 Pleterje-Živic-Golja Z HŠ 20 0 280 V JP 1
744.  691931 C R3 677 Planinc-Dunaj Z HŠ 30 0 855 V JP 1
745.  691941 C R3 677 Župan-Kralj Z HŠ 4 0 167 V JP 1
746.  691951 O 024442 Zgornje Šapole Z HŠ Ban 0 950 V JP 1
747.  691953 O 691951 Odcep Ban Vojko Z HŠ 0 93 V JP 1
748.  691971 O 024442 Gerjavič-Umek-Debelak O 024442 3 320 V JP 1
749. 691772 O 691771 Rož.-Borov.-m.Br.-Sela Z m. Br. 0 590 V JP 2
750.  691773 O 024443 Ban-Sv.Vid-Mlinar Z Mlinar 0 396 V JP 2
751.  691774 O 691771 Bogovič-m:Brežice Z m. Br. 0 250 V JP 2
752.  691776 C 191060 odcep Cerina – Graben O 691782 0 902 V JP 2
753.  691787 O 691784 Ravne-Frankovič Z Kos.9 0 329 V JP 2
754.  691788 O 191061 Odcep Urek Z HŠ 59 0 101 V JP 2
755.  691789 O 191061 Odcep Kenk Z kenk 0 101 V JP 2
756.  691812 O 691811 Odcep Cerjak Z Cerjak 0 141 V JP 2
757.  691813 C 191060 Gerjevič M.-Šoba O 691821 0 360 V JP 2
758.  691816 O 691811 odcep Planinc Z Planin 0 85 V JP 2
759.  691832 O 691833 Odcep Kovac Z HŠ 40 0 87 V JP 2
760.  691833 C 191060 Kovac-Ravne O 691784 0 1267 V JP 2
761.  691834 C 191060 Betlehem Z HŠ 0 198 V JP 2
762.  691835 C 191060 Ravne-Goše Z goše 0 416 V JP 2
763.  691842 C R3 677 Rožman-Špiler C 191060 0 209 V JP 2
764.  691851 C R3 677 Odcep Umek Z HŠ 54A 0 176 V JP 2
765.  691852 O 024431 Odcep Krošelj Z 0 200 V JP 2
766.  691861 C R3 677 Pavlic-Cizelj Z HŠ 50 0 236 V JP 2
767.  691864 C 191271 Odcep Čele Z HŠ Molan   150 V JP 2
768.  691872 O 691871 Odcep Molan Z HŠ 15 0 623 V JP 2
769.  691873 O 691871 Odcep Glokovšek Z Glokov 0 180 V JP 2
770.  691874 C R3 677 Odcep Les Z HŠ 27 0 154 V JP 2
771.  691875 O 691872 Odcep Pleterski Z HŠ 14A 0 152 V JP 2
772.  691876 C R3 677 Odcep Bogovič C R3 677 0 201 V JP 2
773.  691877 C R3 677 Šola-Anovec O 691881 0 783 V JP 2
774.  691883 O 691881 Anovec-Sotošek Fani Z Sot. F 0 675 V JP 2
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775.  691884 O 691883 Vas Anovec-Ponikve C 692630 0 1163 V JP 2
776.  691885 O 691882 Loke-Bogovic Z HŠ 9 0 250 V JP 2
777.  691887 O 691883 Nasad Z 0 297 V JP 2
778.  691892 C R3 677 Zdol.cesta-Pot.-m.KS Zd O 691783 0 498 V JP 2
779.  691902 O 691901 Odcep Pleterje Z HŠ 5 0 160 V JP 2
780.  691912 C R3 677 Štefančič-Kramar Z HŠ 0 305 V JP 2
781.  691952 O 691951 Meja Br.-Petan-Kerin-Vr Z Kerin 0 1664 V JP 2
782.  691961 O 191061 Odcep Krejan Z HŠ 26 0 201 V JP 2
     Skupaj 559919
     JP 1 257763
     JP 2 302156

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se skladno z določbami 

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

8. člen
Za potrebe vzdrževanja občinskih cest so po Odloku o 

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

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

kategorizaciji cest v Občini Krško (Uradni list RS, št. 72/99).

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

listu Republike Slovenije.

 Št. 344-04-17/2003-603
 Krško, dne 20. maja 2004.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3057. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Vrtec Krško

Na podlagi 29. 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, 68/98 – odl. 
US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) ter 16. 
in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 
– prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, 
na 18. seji, dne 20. 5. 2004, sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega 

zavoda Vrtec Krško

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Krško 

(Uradni list RS, št. 59/97, 31/98 in 48/02) se drugi odstavek 
2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Sedež javnega zavoda: Prešernova ulica 13, Krško.«

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 028-9/97-1/18
Krško, dne 20. maja 2004.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3058. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
znaku in zastavi Občine Krško

Na podlagi 10. in 29. 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 raz-
laga, 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, 68/98 – odl. US 
RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), 16. in 79. čle-
na statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečišče-
no besedilo in 5/03) ter v skladu z določbami Zakona o grbu, 
zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni 
zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) je Občinski svet občine 
Krško, na 18. seji, dne 20. 5. 2004, sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o znaku in 

zastavi Občine Krško

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o 

znaku in zastavi Občine Krško (Skupščinski dolenjski list, 
št. 21/83).

2. člen
V 2. členu se besedna zveza »družbeno-politične skup-

nosti« nadomesti z novo besedno zvezo, ki se glasi: »samo-
upravne lokalne skupnosti«.

3. člen
Črta se 7. člen.

4. člen
Črtajo se členi od 9. do 12., za 8. členom pa se dodajo 

novi 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. člen, 
ki se glasijo:
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»9. člen
Zastava je stalno izobešena:
– pred ali na stavbi, kjer ima občina svoj sedež,
– na zgradbah javnih zavodov, katerih ustanoviteljica 

je občina.

10. člen
Zastava se izobesi:
– ob občinskem prazniku,
– ob državnih in krajevnih praznikih,
– ob obisku uradnih delegacij mednarodnih organiza-

cij,
– v drugih primerih, ko župan to oceni za potrebno.
V primerih iz prejšnjega odstavka se zastava izobesi na 

javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Izvajalec – upravljalec javne razsvetljave je v primerih 

iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena zadolžen 
za izobešanje in odstranjevanje zastav na posebej določenih 
mestih v krajih, kjer so sedeži krajevnih skupnosti.

Zastave je potrebno odstraniti v 24. urah po poteku raz-
loga za izobešanje oziroma najkasneje prvi delovni dan po 
poteku razloga za izobešanje.«

11. člen
Župan občine lahko odredi, da se ob posebnih prilož-

nostih, zastava izobesi tudi na drugih zgradbah, mestih ali 
krajih.

12. člen
Kadar se zastava občine izobesi skupaj z zastavo Re-

publike Slovenije ali zastavo Evropske unije, se izobesi na 
način, ki ga določa veljavna zakonodaja.

13. člen
V primeru razglasitve žalovanja v Republiki Sloveniji se 

izobesi zastavo na pol droga.

IV. PRAVILA ZA UPORABO ZNAKA IN ZASTAVE

14. člen
Simbola se uporabljata le v obliki in na način, ki sta do-

ločena v skladu z določbami tega odloka.

15. člen
Znaka in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poško-

dovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.

16. člen
Znaka in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z 

javnim redom ali tako, da se okrni ugled občine.

17. člen
Za pravilno uporabo simbolov je odgovorna občinska 

uprava, ki sprejema prošnje za uporabo simbolov, izdaja 
odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb in 
daje potrebna pojasnila v zvezi z njuno uporabo.

V. KAZENSKE DOLOČBE

18. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek 

pravna oseba ali posameznik, ki v zvezi z opravljanjem svo-
je dejavnosti uporablja simbole brez dovoljenja oziroma jih 
uporablja v nasprotju s tem odlokom.

Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali posameznik tudi v primeru, če simbolov ne 
uporablja, ne izobesi oziroma ne odstrani, pa bi jih na podlagi 
tega odloka moral.

Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje odgovorna 
oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, 
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Določbe iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega 
člena izvaja inšpektor.

19. člen
V primeru kršitve 9. ali 10. člena tega odloka lahko 

inšpektor na kraju samem odredi odstranitev simbolov ob-
čine.«.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 

o izobešanju in uporabi zastav o občini Krško (Skupščinski 
dolenjski list, št. 21/83 in Uradni list SRS, št. 14/87).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 001-04-1/2004-301
Krško, dne 20. maja 2004.

Župan 
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3059. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 133, 
k.o. Senuše in o ustanovitvi javnega dobra na 
predmetni nepremičnini

Na podlagi 29. in 51. 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 raz-
laga, 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, 68/98 – odl. US 
RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) in 16. člena 
statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno 
besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško na 18. seji, 
dne 20. 5. 2004, sprejel

S K L E P
o nakupu nepremičnine parc. št. 133, k.o. 
Senuše in o ustanovitvi javnega dobra na 

predmetni nepremičnini

I
Občina Krško kupi nepremičnino parc. št. 133 – cesta v 

izmeri 6 52 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 
343, k.o. Senuše in je v lasti Tuma Bernardke, Cesta krških 
žrtev 34, Krško.

II
Nepremičnina se kupi iz razloga, ker v naravi predstav-

lja cesto, ki je kategorizirana pod št. 191151 – LC – Leskovec 
– Senuše – Veliki Trn – Arto in je v funkciji javnega dobra.

III
Nakup nepremičnine bo izveden po postopku in na na-

čin, ki ga določajo predpisi in za ceno 410.967,90 SIT, ki jo 
je določil sodno zapriseženi cenilec.
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IV
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško bo na 

predmetni nepremičnini ustanovljeno javno dobro.

V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 344-04-110/2004-507
Krško, dne 20. maja 2004.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3060. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 346/2, 
k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra 
na predmetni nepremičnini

Na podlagi 29. in 51. 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 raz-
laga, 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, 68/98 – odl. US 
RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) in 16. člena 
statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno 
besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 18. seji, 
dne 20. 5. 2004, sprejel

S K L E P
o nakupu nepremičnine parc. št. 346/2, k.o. Stara 
vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni 

nepremičnini

I
Občina Krško kupi nepremičnino parc. št. 346/2 – cesta 

v izmeri 1 01 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 
32, k.o. Stara vas in je solast Deržanič Ane Marije, stanujoče 
Ljubljana, Črtomirova ulica 24, v deležu do 1/2, Koritnik Miha-
ela, stanujočega Krško, Poljska pot 2, v deležu do 1/6, Jenčič 
Bernarde, stanujoče Sotelsko 5, Krško, v deležu do 1/6 in 
Koritnik Rudolfa, stanujočega Krško, Ulica Tončke Čečeve 
5, v deležu do 1/6.

II
Predmetna nepremičnina je bila uporabljena za razši-

ritev ceste in ureditev pločnika v Krškem, na Cesti 4. julija v 
Stari vasi in je v funkciji javnega dobra.

III
Nakup nepremičnine bo izveden po postopku in na na-

čin, ki ga določajo predpisi in za ceno 179.376 SIT, ki jo je 
določil sodno zapriseženi cenilec.

IV
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, bo na 

predmetni nepremičnini ustanovljeno javno dobro.

V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 465-32/2003-506
Krško, dne 20. maja 2004.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3061. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 390/2, 
k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra 
na predmetni nepremičnini

Na podlagi 29. in 51. 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 raz-
laga, 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, 68/98 – odl. US 
RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) in 16. člena 
statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno 
besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 18. seji, 
dne 20. 5. 2004, sprejel

S K L E P
o nakupu nepremičnine parc. št. 390/2, k.o. Stara 
vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni 

nepremičnini

I
Občina Krško kupi nepremičnino parc. št. 390/2 – par-

kirišče v izmeri 180 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem 
vložku št. 580, k.o. Stara vas in je v lasti Slobko Janeza, 
Skocjan 10, Koper v deležu do ene polovice in Slobko Mar-
jetke Marjance, Cesta 4. julija 107, Krško v deležu do ene 
polovice.

II
Nepremičnina se kupi iz razloga, ker v naravi predstav-

lja avtobusno postajališče in je v funkciji javnega dobra.

III
Nakup nepremičnine bo izveden po postopku in na na-

čin, ki ga določajo predpisi in za ceno 319.680 SIT, ki jo je 
določil sodno zapriseženi cenilec.

IV
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, bo na 

predmetni nepremičnini ustanovljeno javno dobro.

V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 464-30/2002-507
Krško, dne 20. maja 2004.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3062. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 731/3, 
k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra 
na predmetni nepremičnini

Na podlagi 29. in 51. 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 raz-
laga, 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, 68/98 – odl. US 
RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) in 16. člena 
statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno 
besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 18. seji, 
dne 20. 5. 2004, sprejel
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S K L E P
o nakupu nepremičnine parc. št. 731/3, k.o. Stara 
vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni 

nepremičnini

I
Občina Krško kupi nepremičnino parc. št. 731/3 – pot v 

izmeri 6 20 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 
93, k.o. Stara vas in je v lasti Kranjc Zvoneta, Žadovinek 30, 
Leskovec pri Krškem.

II
Nepremičnina se kupi iz razloga, ker v naravi predstav-

lja cesto, ki je kategorizirana pod št. JP1 – 692641 – Koritno 
– Bučerca in je v funkciji javnega dobra.

III
Nakup nepremičnine bo izveden po postopku in na na-

čin, ki ga določajo predpisi in za ceno 156.519 SIT, ki jo je 
določil sodno zapriseženi cenilec.

IV
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, bo na 

predmetni nepremičnini ustanovljeno javno dobro.

V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 465-27/2004-507
Krško, dne 20. maja 2004.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3063. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 768/33, 
k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra 
na predmetni nepremičnini

Na podlagi 29. in 51. 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 raz-
laga, 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, 68/98 – odl. US 
RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) in 16. člena 
statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno 
besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 18. seji, 
dne 20. 5. 2004, sprejel

S K L E P
o nakupu nepremičnine parc. št. 768/33, k.o. 
Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na 

predmetni nepremičnini

I
Občina Krško kupi nepremičnino parc. št. 768/33 – ce-

sta v izmeri 21 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek 
št. 585, k.o. Stara vas in je solast Zvonar Jožeta in Marije, 
Blanca 65, vsakega do 1/2.

II
Predmetna nepremičnina je bila uporabljena za razširi-

tev asfaltirane ceste in ureditev pločnika na cesti Krško–Zdo-
le, na Zdolski cesti in leži pred odcepom ceste za Kremen ter 
je v funkciji javnega dobra.

III
Nakup nepremičnine bo izveden po postopku in na 

način, ki ga določajo predpisi in za ceno 37.296 SIT, ki jo je 
določil sodno zapriseženi cenilec.

IV
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, bo na 

predmetni nepremičnini ustanovljeno javno dobro.

V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 464-37/2001-506
Krško, dne 20. maja 2004.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3064. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 370/5, 
k.o. Stolovnik in o ustanovitvi javnega dobra 
na predmetni nepremičnini

Na podlagi 29. in 51. 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 raz-
laga, 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, 68/98 – odl. US 
RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) in 16. člena 
statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno 
besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 18. seji, 
dne 20. 4. 2004, sprejel

S K L E P
o nakupu nepremičnine parc. št. 370/5, k.o. 
Stolovnik in o ustanovitvi javnega dobra na 

predmetni nepremičnini

I
Občina Krško kupi nepremičnino parc. št. 370/5 – pot v 

izmeri 7 86 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 269, 
k.o. Stolovnik in je solast Žarn Helene in Žarn Jožefa, Anže 
30, Brestanica, vsakega do 1/2.

II
Predmetna nepremičnina predstavlja del lokalne asfal-

tirane ceste v naselju Stolovnik, ki je kategorizirana pod št. 
JP2 – 692123 – Koren – Miler in je v funkciji javnega dobra.

III
Nakup nepremičnine bo izveden po postopku in na na-

čin, ki ga določajo predpisi in za ceno 248.032,13 SIT, ki jo 
je določil sodno zapriseženi cenilec.

IV
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, bo na 

predmetni nepremičnini ustanovljeno javno dobro.

V
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Št. 465-24/2004-506
Krško, dne 20. maja 2004.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.
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3065. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini 
parc. št. 2698/51, k.o. Orehovec in o prodaji 
predmetne nepremičnine

Na podlagi 29. in 51. 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 raz-
laga, 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, 68/98 – odl. US 
RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) in 16. člena 
statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno 
besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 18. seji, 
dne 20. 5. 2004, sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. 

št. 2698/51, k.o. Orehovec in o prodaji predmetne 
nepremičnine

I
Ukine se javno dobro na parc. št. 2698/51 – pot v iz-

meri 65 m2, ki je vpisana v seznam javnega dobra št. IV, k.o. 
Orehovec, ker v naravi ne služi kot javno dobro.

II
Lastninska pravica na parc. št. 2698/51 – pot v izmeri 

65 m2 se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine 
Krško.

III
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško na 

parc. št. 2698/51 – pot v izmeri 65 m2, se sklene prodajna 
pogodba.

IV
Prodaja nepremičnine se bo izvedla po postopku in na 

način, ki ga določajo predpisi.

V
Cena za predmetno nepremičnino je določena na osnovi 

cenitve sodnega izvedenca in cenilca in znaša 62.985 SIT.

VI
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okraj-
nem sodišču v Krškem.

Št. 464-88/2002-506
Krško, dne 20. maja 2004.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3066. Program priprave sprememb in dopolnitev 
odloka o zazidalnem načrtu Žlapovec

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju pros-
tora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03, v nadaljevanju: 
ZUreP-1) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94, 57/94, 14/95 in 
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, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 
59/99 – odl. US RS, 70/00) ter 35. člena statuta Občine Krško 
(Uradni list RS, št. 98/00) je župan Občine Krško, dne 9. 6. 
2004, sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E 
sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem 

načrtu Žlapovec
(skrajšan postopek) 

1. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev ZN 
S tem programom se podrobneje določi: 
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo 

sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Žlapo-
vec (Uradni list RS, št. 15/93), v nadaljevanju: ZN,

– predmet in programska izhodišča sprememb in dopol-
nitev ZN Žlapovec,

– okvirno ureditveno območje,
– nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mne-

nja ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi spre-
memb in dopolnitev ZN Žlapovec,

– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje 
predvidene prostorske ureditve,

– navedbo in način pridobitve geodetskih podlag,
– postopek priprave in sprejetja odloka sprememb in 

dopolnitev ZN Žlapovec z roki,
– obveznosti v zvezi z financiranjem.

2. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripra-
vo sprememb in dopolnitev odloka o ZN Žlapovec

V letu 1993 je sprejet zazidalni načrt za poslovni 
kompleks Žlapovec. Območje zazidalnega načrta zajema 
poslovni kompleks podjetja Kostak d.d., ki se nahaja na pla-
toju doline potoka Žlapovec, med gozdnim pobočjem Griča 
in strmim pobočjem Narpla. Kompleks se nahaja ob lokalni 
cesti za Leskovec, nasproti blokovnega stanovanjskega na-
selja Grič.

Pobudnik za spremembo in dopolnitev ZN je podjetje 
Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, Krško. 

Pobuda za spremembo in dopolnitev ZN je podana 
zaradi spremenjenega programa za izgradnjo upravne 
stavbe, ki je bila na podlagi ZN načrtovana kot nov objekt, 
na mestu nekdanjega vojaškega objekta, ki je bil načrtovan 
za rušitev. 

Glede na to, da je obstoječ objekt obnovljen in v njem 
urejeni računalniški prostori, rušitev za pobudnika ni spre-
jemljiva, ampak le dozidava in ureditev objekta za upravne 
namene.

Druge spremembe na območju celotnega kompleksa 
Kostak d.d. niso načrtovane.

Kot pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev 
zazidalnega načrta se uporablja ZUreP-1.

3. Predmet in programska izhodišča sprememb in 
dopolnitev ZN Žlapovec

Predmet spremembe in dopolnitve ZN je sprememba 
zazidave na območju objekta upravne stavbe na zemljišču 
parc. št. *3030/2 in 3030/1, k.o. Krško. 

Veljavni zazidalni načrt predvideva rušitev obstoječega 
objekta in izgradnjo nove upravne stavbe v obliki črke L. 

S spremembo in dopolnitvijo ZN je predvidena rekon-
strukcija severnega dela obstoječega objekta, rušitev južne-
ga dela in dozidava za namen upravne stavbe. Dozidava za 
upravno stavbo je zasnovana tako, da v večji meri upošteva 
obstoječ objekt in z njim ustvarja oblikovno in funkcionalno 
celoto.

Gabarit objekta je skupaj z obstoječim objektom, ki se 
ohranja, zasnovan v obliki črke T, višine P + E + M.

Vhoda v upravno stavbo sta predvidena s severozahod-
ne in jugovzhodne strani. Cestna priključka sta predvidena 
dva. Obstoječ cestni priključek za obravnavani kompleks se 
uporablja za potrebe gospodarskih dovozov in kot dostop do 
predvidene poslovne stavbe. Načrtovana ureditev novega 
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cestnega priključka do upravnega objekta z zazidalnim na-
črtom ostane, kot je to že predvideno z obstoječim ZN.

Za objekt je izdelana idejna zasnova, ki je podlaga za 
spremembo pozidave na obravnavanem območju.

4. Okvirno ureditveno območje 
Ureditveno območje ZN Žlapovec obravnava celotni 

kompleks podjetja Kostak d.d., Krško. 
Spremembe in dopolnitve ZN so predvidene ob jugo-

vzhodni meji, na območju, kjer je načrtovana gradnja upra-
vne stavbe. 

Ureditveno območje predlaganih sprememb se okvirno 
nahaja med cestnim priključkom v kompleks podjetja Kostak 
d.d., med potokom Žlapovec, lokalno cesto za Leskovec in 
urejenim parkiriščem.

5. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci 
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN Žlapovec je 

Občina Krško – Oddelek za urejanje prostora. 
Pobudnik oziroma investitor sprememb in dopolnitev ZN 

je podjetje Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, Krško.
Načrtovalec prostorske ureditve je Savaprojekt d.d. 

Krško, CKŽ 59, Krško.
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izde-

lave sprememb in dopolnitev ZN podati smernice za njegovo 
pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so: 

– RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat 
RS, Območna enota Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, 8000 
Novo mesto,

– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za var-
stvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Krško, 
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,

– Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 
Krško,

– Telekom Slovenije d.d, PE Novo mesto, Novi trg 7a, 
8000 Novo mesto,

– Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (voda, 
kanalizacija, odpadki),

– Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 
Ljubljana,

– Ansat d.o.o., Dolenja vas 50c, 8270 Krško (KDS 
omrežje),

– Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško 
(cestno omrežje).

V postopku načrtovanja prostorske ureditve morajo 
nosilci urejanja prostora v skladu s 34. členom ZUreP-1 
podati smernice v roku 15 dni po prejemu programa pri-
prave, ter v 15 dneh po predložitvi dopolnjenega predloga 
z mnenjem ugotoviti upoštevanje danih pogojev za pripravo 
sprememb in dopolnitev ZN Žlapovec, sicer se šteje, da se 
z njimi strinjajo.

Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN 
Žlapovec ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smerni-
ce ter mnenja tudi drugih organov, ki niso navedeni, se le-te 
pridobi v postopku.

6. Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrto-
vanje predvidene prostorske ureditve 

Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN Žlapovec je po-
trebno upoštevati ali pridobiti:

– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine 
Krško za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in 
Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 
59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 
99/02 in 116/02),

– prostorske sestavine družbenega plana Občine Krško 
za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89, in 
Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 
68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99 in 97/01, 71/02, 90/02, 99/02 
in 116/02),

– zazidalni načrt Žlapovec (Uradni list RS, št. 15/93),

– idejno zasnovo predvidene spremembe posega in 
ureditve (Savaprojekt d.d. Krško, april 2004),

– vsa strokovna gradiva in podatke sodelujočih organov 
in organizacij določenih v 5. točki tega programa priprave.

7. Navedba in način pridobitve geodetskih podlag 
Geodetske podlage, kot jih predpisuje zakon o urejanju 

prostora, za območje predvidene prostorske ureditve, pridobi 
pobudnik sprememb in dopolnitev prostorskega akta.

8. Postopek priprave in sprejetja odloka sprememb 
in dopolnitev ZN Žlapovec z roki

Glede na to, da gre za manjše spremembe veljavnega 
ZN, ki ne spreminjajo osnovne namenske rabe in tudi ne 
ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij in kulturne 
dediščine, se bo na podlagi 34. člena ZUreP-1 (Uradni list 
RS, št. 110/02, popr. 8/03) vodil skrajšan postopek.

Postopek priprave in dopolnitve ZN bo potekal po na-
slednjem terminskem planu:

– župan Občine Krško sprejme program priprave, ki se 
ga objavi v Uradnem listu RS,

– program priprave in Gradivo za pridobivanje smernic 
se pošlje pristojnim organom in nosilcem javnih pooblastil, da 
v roku 15 dni od sprejema programa priprave podajo pogoje 
in usmeritve v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev ZN 
Žlapovec,

– z javnim obvestilom, objavljenim v sredstvih javnega 
obveščanja oziroma na krajevno običajen način, se predlog 
sprememb in dopolnitev ZN Žlapovec javno razgrne za naj-
manj 15 dni,

– javna obravnava razgrnjenega predloga sprememb in 
dopolnitev ZN Žlapovec se izvede v času javne razgrnitve,

– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani 
oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v času 
trajanja javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev 
ZN Žlapovec,

– k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev ZN 
Žlapovec načrtovalec se pridobijo vsa potrebna mnenja,

– župan Občine Krško posreduje dopolnjen predlog 
spremembe in dopolnitve ZN Žlapovec občinskemu svetu v 
razpravo in sprejem,

– odlok o spremembi in dopolnitvi ZN Žlapovec se ob-
javi v Uradnem listu RS.

9. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev 

ZN Žlapovec zagotovi pobudnik oziroma podjetje Kostak 
d.d., Krško. 

Ta program priprave začne veljati z dnem objave v 
Uradnem listu RS.

Št. 350-05-1/2004 502 
Krško, dne 9. junija 2004.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

ROGAŠOVCI

3067. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini 
Rogašovci

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
2/98) in 17. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, 
št. 66/99, 76/02 in 29/03) je Občinski svet občine Rogašovci 
na 11. redni seji dne 2. 4. 2004 in 12. redni seji dne 28. 5. 
2004 sprejel
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P R A V I L N I K
o sofinanciranju športa v Občini Rogašovci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in po-

stopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za 
financiranje športne dejavnosti in programov športa v Občini 
Rogašovci iz občinskega proračuna

2. člen
Upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev iz proraču-

na Občine Rogašovci
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo iz-

vajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Rogašovci,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, ka-

drovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih 
športnih aktivnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani 
članarini, če so registrirani po zakonu o društvih,

– da imajo organizirano redno dejavnost, za katero so 
registrirani,

– da občini vsako leto dostavijo poročilo o realizaciji 
programov.

3. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna dru-

štva za posamezna območja ali panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki ali druge orga-

nizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti 

v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– vrtci in osnovne šole.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi 

pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.

II. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV

4. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem 

športnih programov poteka po naslednjem zaporedju:
1. Priprava in sprejem letnega programa športa.
2. Priprava in objava javnega razpisa.
3. Zbiranje, odpiranje in strokovno ocenjevanje prispelih 

predlogov.
4. Obravnava in priprava predlogov ter izdaja sklepa 

o izboru.
5. Obveščanje izvajalcev ter sprejemanje in reševanje 

morebitnih pritožb.
6. Sklepanje pogodb.
7. Spremljanje izvajanja pogodb in namenske porabe 

proračunskih sredstev.
8. Obravnava in ocena poročil o odobrenih programih.
Vsakemu v tem pravilniku opredeljenem društvu, ki se 

prijavi na razpis, je zagotovljen minimalni obseg sredstev, 
namenjen za sofinanciranje osnovnega delovanja društva in 
izpolnjuje pogoje iz 2. člena tega pravilnika. Višino sredstev 
določi občinski svet pri sprejemu proračuna za tekoče leto.

a) Letni program športa

5. člen
Letni program športa s prioritetami financiranja v po-

sameznem proračunskem letu pripravi, v sodelovanju s 

pristojnim odborom občinskega sveta, občinska uprava na 
predlog izvršnega odbora občinske športne zveze, sprejme 
pa ga občinski svet, in sicer najkasneje do 25. novembra za 
prihodnje proračunsko obdobje.

V letnem programu športa se določi naslednje:
– programi športa, ki se sofinancirajo v tekočem prora-

čunskem letu,
– obseg in vrsta dejavnosti, ki se sofinancira pri posa-

meznih programih,
– deleži sredstev za posamezne programe.
Finančni obseg letnega programa športa je odvisen od 

razpoložljivih sredstev v proračunu za posamezno proračun-
sko leto.

b) Javni razpis

6. člen
Javni razpis mora biti objavljen najkasneje do konca 

novembra za prihodnje proračunsko obdobje, in sicer v skla-
du s sprejetim letnim programom športa za isto proračunsko 
obdobje.

Za javni razpis občinska uprava pripravi ustrezno raz-
pisno dokumentacijo, v kateri se določijo dokazila, ki jih 
morajo predlagatelji športnih programov priložiti k prijavi. Na 
podlagi sprejetega letnega programa športa se določijo tudi 
podrobnejši razpisni pogoji za izbor programov ter število 
razpisanih programov.

Javni razpis se objavi na krajevno običajen način. 
Razpisni rok ne sme biti krajši od trideset dni in ne daljši od 
petinštirideset dni.

7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– programe, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi pro-

grami ali projekti,
– vrste dokazil,
– kriterije in merila za izbor programov športa in do-

delitev sredstev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisne roke,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb pooblaščenih za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu 

javnega razpisa.

c) Zbiranje, odpiranje in strokovno ocenjevanje prispelih 
predlogov

8. člen
Predlagatelji svoje predloge oddajo na posebnih eno-

tnih obrazcih, ki jih pripravi občinska uprava.
Odpiranje prispelih predlogov opravi tričlanska komisija, 

ki jo sestavljajo predsednik odbora za proračun in finance, 
predsednik odbora za družbene dejavnosti in predstavnik 
občinske uprave. Kolikor se v isti osebi pojavlja predsednik 
katere od komisij, ki je hkrati predstavnik športne zveze ali 
predstavnik katerega koli društva, ki kandidira za sredstva, se 
v komisijo vključi član posameznega navedenega odbora.

Komisija veljavno sprejema sklepe z večino članov 
komisije. Komisija vodi zapisnik o prispelih predlogih po 
predlagateljih in vsebinah.

9. člen
Nepopolne vloge se zavržejo, o čemer izda občinska 

uprava, na predlog komisije, ustrezen sklep.
Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je možna 

pritožba v pisni obliki, ki se naslovi na župana v roku treh dni 
od prejema sklepa.

Župan svojo dokončno odločitev, zoper katero ni možna 
pritožba, posreduje v roku osmih dni od prejema pritožbe.
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č) Obveščanje izvajalcev ter sprejemanje in reševanje 
morebitnih pritožb

10. člen
Sklep o izboru se predlagateljem dostavi priporočeno 

s povratnico v roku treh dni od sprejema sklepa iz 16. člena 
tega pravilnika.

Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo županu občine 
v roku osmih dni od prejema sklepa.

Župan pripravi mnenje in predlog za odločanje o pritožbi 
na 1. naslednji seji.

e) Sklepanje pogodb

11. člen
Sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci se opravi v tri-

desetih dneh od pravnomočnosti sklepa o izboru oziroma po 
sprejetju občinskega proračuna za tekoče leto.

Pogodbe z izbranimi izvajalci športnih programov skle-
ne župan.

Izbrani izvajalci morajo podpisano pogodbo vrniti v de-
setih dneh od prejema, v nasprotnem primeru se smatra, da 
je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju.

12. člen
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv, naslov, davčna in matična številka ter bančni 

račun izvajalca,
– vrste, vsebina in obseg programov,
– čas realizacije programov,
– višina dodeljenih sredstev,
– pričakovani dosežki,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in 

realizacijo programov,
– rok in način predložitve poročil in dokazil o izvajanju 

programov in namenski porabi sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.

III. VSEBINE IN OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV

13. člen
Če sredstva, ki so na razpolago za izvedbo letnega pro-

grama, ne zadoščajo za realizacijo nacionalnega programa v 
posameznem letu v celoti, se v letnem programu upoštevajo 
prednostne naloge.

Pri določanju letnih programov, ki opredeljujejo fi-
nanciranje nacionalnega programa je potrebno upoštevati 
prednostne naloge. Prednostne naloge so razvrščene v dve 
skupini.

Prednost pri financiranju imajo naloge iz prve skupine:
Prva skupina:
1. delovanje društev in občinskih zvez
2. športna vzgoja otrok, mladine, študentov in invali-

dov
3. gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih ob-

jektov
4. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro-

kovnih kadrov v športu
5. informacijski sistem na področju športa
6. spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje 

treninga
7. vrhunski, kakovostni in tekmovalni šport
8. mednarodna dejavnost.
Druga skupina:
1. množična športno rekreativna dejavnost
2. velike športne prireditve
3. znanstveno raziskovalna dejavnost

14. člen
Občinsko tekmovanje ene vrste oziroma prvenstvo je 

mogoče sofinancirati samo enkrat letno.

15. člen
Izvajalce letnega programa športa v občini izbere na 

podlagi javnega razpisa komisija iz 9. člena ter predlog izva-
jalcev poda v sprejem oziroma potrditev občinskemu svetu.

16. člen
Višina sofinanciranja športnih programov in nalog na 

področju športa je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih 
sredstev v občinskem proračunu za področje športne de-
javnosti.

Vrednost programov in nalog po pogojih in merilih, ki 
se opredelijo v Merilih za vrednotenje programa športa v 
Občini Rogašovci ter se izrazi v točkah. Vrednost točk po 
posameznih programih in nalogah so različne in se določijo 
po sprejetem proračunu za vsako leto posebej. Do sprejetja 
proračuna za tekoče leto se programi in naloge sofinancirajo 
na podlagi vrednosti točk za preteklo leto.

17. člen
Občina Rogašovci sklene pogodbe z izbranimi izvajalci 

športnih programov. Pogodbe opredeljujejo vsebino in obseg 
programov, čas realizacije programov, pričakovane dosežke, 
obseg sredstev iz občinskega proračuna in druge medseboj-
ne pravice in obveznosti.

Izvajalci morajo po opravljenih nalogah oziroma v časo-
vnih razdobjih, določenih z pogodbo, o izvedbi programov 
športa predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti.

Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s po-
godbo se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva.

IV. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA

18. člen
Sistem vrednotenja športnih programov izhaja iz raz-

delitve športnih panog oziroma programov v naslednje štiri 
skupine:

– 1. skupina: izvajalci programov v individualnih športih, 
v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih 
nacionalne panožne zveze za naslov državnega prvaka,

– 2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športih, 
v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih 
nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega dr-
žavnega prvaka,

– 3. skupina: izvajalci različnih športno-rekreativnih 
programov,

– 4. skupina: izvajalci miselnih iger.

19. člen
Izvajalce športnih programov razvrščamo v razrede 

glede na kazalce kakovosti in kazalce razširjenosti, in sicer 
v štiri razrede.

Kazalec kakovosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajalcev 
športne vzgoje in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport ter izvajalcev kakovostnega in vrhunskega športa v 
naslednje razrede:

– 1. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v 
vsaj štirih zaporednih starostnih stopnjah in mora redno na-
stopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacional-
nih športnih zvez v vsaj dveh starostnih stopnjah

– 2. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v 
vsaj treh zaporednih starostnih stopnjah in mora redno nasto-
pati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih 
športnih zvez v vsaj eni starostni stopnji

– 3. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo 
v vsaj dveh starostnih stopnjah in mora redno nastopati na 
uradnih državnih tekmovanjih nacionalnih športnih zvez v 
vsaj eni starostni stopnji

– 4. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo 
v vsaj dveh starostnih stopnjah in mora redno nastopati na 



Stran 8416 / Št. 68 / 21. 6. 2004 Uradni list Republike Slovenije Uradni list Republike Slovenije Št. 68 / 21. 6. 2004 / Stran 8417

uradnih tekmovanjih panožnih športnih zvez vsaj na podro-
čnem nivoju v vsaj eni starostni stopnji.

Kazalec razširjenosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajal-
cev športnih programov (društva) v naslednje razrede:

– 1. razred: izvajalec ima vsaj 80 članov oziroma regi-
striranih igralcev,

– 2. razred: izvajalec ima vsaj 50, a manj kot 80 članov 
oziroma registriranih igralcev,

– 3. razred: izvajalec ima vsaj 20, a manj kot 50 članov 
oziroma registriranih igralcev,

– 4. razred: izvajalec ima manj kot 20 članov oziroma 
registriranih igralcev.

Izvajalec dobi za obseg programa bonus točke (tabela 
5).

20. člen
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTU-

DENTOV
Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prosto-

voljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega 
programa.

1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva 

do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se lahko so-
financirajo naslednji programi:

– ZLATI SONČEK,
– NAUČIMO SE PLAVATI,
– CICIBAN PLANINEC,
– drugi 60-urni programi, ki jih organizirajo športna 

društva in drugi izvajalci za skupino, v kateri je največ 20 in 
najmanj 8 otrok.

Za program »Zlati sonček« in druge do 60-urne pro-
grame, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci, 
se lahko sofinancira propagandno gradivo, najem objekta in 
strokovni kader.

Za program »Naučimo se plavati« se lahko sofinancira 
propagandno gradivo, najem objekta in strokovni kader za 
izvedbo 10-urnega plavanja na skupino, v kateri je največ 
10 in najmanj 5 otrok.

Za program »Ciciban planinec« se lahko sofinancira 
propagandno gradivo in strokovni kader.

Višina sredstev za posamezne programe se določi na 
osnovi točkovanja po tabeli 1.

1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok.
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je de-

javnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno 
vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti, se 
lahko sofinancirajo naslednji programi:

– ZLATI SONČEK,
– KRPAN,
– NAUČIMO SE PLAVATI,
– MLADI PLANINEC,
– drugi 80-urni programi, ki jih organizirajo športna 

društva in drugi izvajalci za skupino, v kateri je največ 20 in 
najmanj 8 otrok.

Za program »Zlati sonček«, »Krpan« in druge do 
80-urne programe, ki jih organizirajo športna društva in drugi 
izvajalci, se lahko sofinancira propagandno gradivo, najem 
objekta in strokovni kader.

Za program »Mladi planinec« se lahko sofinancira pro-
pagandno gradivo in strokovni kader.

Za program »Naučimo se plavati« se lahko sofinancira 
propagandno gradivo, najem objekta in strokovni kader za 
izvedbo 20-urnega plavanja na skupino, v kateri je največ 
10 in najmanj 5 otrok.

Višina sredstev za posamezne programe se določi na 
podlagi točkovanja po tabeli 1.

Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira 
tudi organizacija, izvedba in udeležba na šolskih športnih 

tekmovanjih na občinskih, medobčinskih, področih in držav-
ni ravni. Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po 
tabeli 1 A.

1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport

V te programe se lahko vključujejo otroci, ki imajo 
ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi 
lahko postali vrhunski športniki.

Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, 
kadrovske in druge zahteve za izpeljavo programov, ki jih 
določi panožna športna zveza v dogovoru z Ministrstvom, pri-
stojnim za šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Zdru-
ženjem športnih zvez.

Programi so lahko razdeljeni v tri skupine:
– A) Cicibani, cicibanke – do maks. 240-urni programi,
– B) Mlajši dečki, mlajše deklice – do maks. 400-urni 

programi,
– C) Starejši dečki, starejše deklice – do maks. 800-urni 

programi.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira naj-

em objekta, strokovni kader, materialni stroški programa, me-
ritve in spremljanje treniranosti ter nezgodno zavarovanje.

Pri najemu objekta in strokovnem kadru se upošteva 
naslednja velikost skupin:

– v individualnih športih šteje skupina najmanj 6 vade-
čih,

– v kolektivnih športih, šteje skupina najmanj 12 vade-
čih.

– Višina sredstev za posamezne programe, se določi na 
osnovi točkovanja po tabeli 1.

1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Iz proračuna lokalne skupnosti, se lahko sofinancira 

najem objekta in strokovni kader za izvedbo do 80-urnih 
programov na skupino z največ 10 otroki. Višina sredstev 
za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja 
po tabeli 1.

1.3. Športna vzgoja mladine
1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih 

od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v 
športne do 80-urne programe za skupine z največ 20 mladi-
mi. Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira naj-
em objekta in strokovni kader. Višina sredstev za posamezne 
programe se določi na podlagi točkovanja po tabeli 1.

1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni 
in vrhunski šport

Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, 
ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivi 
dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.

Programi so lahko razdeljeni v dve skupini:
– A) Kadeti, kadetinje – do maks. 1100-urni programi,
– B) Mladinci, mladinke – do maks. 1100-urni progra-

mi.
Pri najemu objekta in strokovnem kadru, se upošteva 

naslednja velikost skupin:
– v individualnih športih šteje skupina najmanj 6 vade-

čih,
– v kolektivnih športih šteje skupina najmanj 12 vade-

čih.
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira naj-

em objekta, strokovni kader, bonus točke za kategorizirane 
športnike. Višina sredstev za posamezne programe se določi 
na podlagi točkovanja po tabeli 1. Bonus točke za vsakega 
kategoriziranega športnika, ki ima status mladinskega razre-
da, se določijo na podlagi točkovanja po tabeli 8.

1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami, ki so 

stari od 15 do 20 let, je namenjena ustrezni skrbi za njihovo 
vključevanje v vsakdanje življenje. Iz proračuna lokalne skup-
nosti se lahko sofinancira najem objekta in strokovni kader 
za do 80-urne programe na skupino z največ 10 in najmanj 5 
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mladimi. Višina sredstev za posamezne programe se določi 
na podlagi točkovanja po tabeli 1.

1.4. Interesna športna dejavnost študentov
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira 

najem objekta in strokovni kader za do 80-urne programe. 
Višina sredstev za posamezne programe se določi na podlagi 
točkovanja po tabeli.

2. ŠPORTNA REKREACIJA
Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira naj-

em objekta za do 80-urne programe. Za socialno in zdrav-
stveno ogrožene ter občane starejše od 65 let pa se lahko so-
financira tudi strokovni kader. Višina sredstev za posamezne 
programe, se določi na podlagi točkovanja po tabeli 4.

3. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovosten šport sodijo priprave in tekmovanja ekip 

in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organi-
zacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program 
vrhunskega športa, jih pa program športne rekreacije ne za-
dovoljuje in so pomemben dejavnik razvoja športa v lokalni 
skupnosti.

Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira 
najem objekta za do 320 ur programa ter bonus točke za ka-
tegorizirane športnike. Velikost skupin je opredeljena v točki 
1.3.2. Višina sredstev za posamezne programe, se določi 
na podlagi točkovanja po tabeli 2. Bonus točke za vsakega 
kategoriziranega športnika, ki ima status državnega razreda, 
se določijo na podlagi točkovanja po tabeli 8.

4. VRHUNSKI ŠPORT
V vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja športni-

kov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspek-
tivnega razreda.

Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira 
najem objekta za do 320 ur programa in dodajo se lahko 
bonus točke za kategorizirane športnike. Velikost skupin je 
opredeljena v točki 1.3.2. Višina sredstev za posamezne pro-
grame, se določi na podlagi točkovanja po tabeli 2. Bonus 
točke za vsakega kategoriziranega športnika, ki ima status 
perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda, se 
določijo na podlagi točkovanja po tabeli 8.

5. ŠPORT INVALIDOV
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih 

sposobnosti, zdravja, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in 
tekmovanju mladih, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.

Iz proračuna lokalne skupnosti, se lahko sofinancira 
najem objekta in strokovni kader za do 80-urne programe 
na skupino z največ 10 in najmaj 5 invalidi. Višina sredstev 
za posamezne programe se določi na podlagi točkovanja po 
tabeli 3.

6. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
6.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 

strokovnih kadrov
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, 

usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 
preko tistih nosilcev usposabljanje, ki jih določi strokovni svet 
RS za šport. Posebej se podpira usposabljanje in izpopol-
njevanje strokovnih kadrov za pridobitve ustrezne usposo-
bljenosti in licence.

Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancira ko-
tizacija, lahko pa tudi stroški dnevnic, prevozov in prenočitev 
za programe izobraževanje, usposabljanja in izpopolnjevanja 
strokovnih delavcev v športu. Višina sredstev se določi na 
podlagi točkovanja v tabeli 6.

6.2. Znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, 
analize in svetovanja

Namen te dejavnosti je izvajanje temeljnih, uporabnih in 
razvojnih raziskav s področja športa ter prenašanje izsledkov 
v prakso. Projekte, ki jih sofinancira ministrstvo pristojno za 
znanost in tehnologijo, se lahko sofinancira iz proračuna 
lokalne skupnosti in države, če te raziskave zagotavljajo 
ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso, oziroma če 
je zagotovljen sorazmerni delež drugih financerjev in prenos 
znanstvenih izsledkov v prakso.

Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko zagotovi razli-
ka, ki jo za posamezne naloge iz tega področja ne zagotavlja 
država.

6.3. Založniška dejavnost
Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnost izdajanja 

strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih 
publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejav-
nosti do 50% stroškov.

6.4. Mednarodne, državne, medobčinske, občinske in 
druge športne prireditve

Lokalna skupnost sofinancira materialne stroške šport-
nih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen zakona o športu, dr-
žavne, medobčinske, občinske in ostale prireditve, ki imajo 
namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost 
in imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo go-
spodarstvo.

1. Velike mednarodne športne prireditve po 52. členu 
zakona o športu se sofinancirajo, če se izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– prireditev je odmevna v širšem prostoru,
– prireditev je navedena v mednarodnem koledarju 

tekmovanj,
– udeležijo se je uveljavljeni mednarodni športniki,
– se delno ali v celoti odvija v občini.
2. Državne športne prireditve se sofinancirajo, če izpol-

njuje naslednje pogoje:
– prireditev se delno ali v celoti odvija na območju ob-

čine,
– prireditev je na programu nacionalne športne zveze,
– na njej nastopajo športniki občine.
3. Medobčinske, občinske in druge prireditve se so-

financirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prireditev se v celoti ali delno odvija na območju ob-

čine,
– je odmevna pri občanih in je dostopna vsem,
– na njej sodeluje večje število ekip ali posameznikov.
Višina sredstev za športne prireditve se določi na pod-

lagi točkovanja po tabeli 7.
6.5. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja orga-

niziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in 
športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom 
o športu.

Iz proračuna lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo 
programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne 
skupnosti in nakup tehnologije.

6.6. Športni objekti
S sredstvi za gradnjo javnih športnih objektov (za šport-

no dejavnost opremljene in urejene površine in prostori) se 
gradijo in posodabljajo javni športni objekti.

Sofinancirajo se manjkajoči in nadomestni športni ob-
jekti v Občini Podčetrtek do zadostitve minimalnega standar-
da športa, kar predstavlja 0,5 m2 pokritih vadbenih površin in 
3 m2 nepokritih vadbenih površin na občana.

Sredstva za novogradnje in posodabljanje javnih šport-
nih objektov, ki so v lasti občine, se zagotavljajo do višine 
100% investicije na posebni postavki proračuna občine.

Sofinancira se lahko tudi nakup športne opreme ter no-
vogradnje in posodabljanje drugih javnih športnih objektov v 
občini do višine 50% investicije.

6.7. Delovanje športnih društev in medobčinske športne 
zveze

Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se 
na lokalni ravni združujejo v športno zvezo.

Društva in zveza za osnovno delovanje potrebujejo 
sredstva. Društvo pridobi točke:

– za člane društva s plačano članarino za tekoče leto,
– za obseg programa dela društva.
Športna zveza pridobi točke:
– za vsako včlanjeno društvo v zvezi,
– za obseg programa dela zveze.
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Višina sredstev se določi na podlagi točkovanja po 
tabeli 5. Športna društva, ki imajo status društva, ki deluje v 
javnem interesu, imajo pod enakimi pogoji prednost pri pri-
dobitvi točk iz tega naslova.

V. TABELE ZA DOLOČANJE VIŠINE SREDSTEV

21. člen
Tabele za določanje višine sredstev sofinanciranja 

športnih programov so opredeljena v Prilogi 1.

22. člen
Tabele se smiselno uporabljajo z besedilom 16. člena 

pravilnika o financiranju športa v občini.
Pri programih, kjer lokalna skupnost sofinancira najem 

objekta, izvajalci pridobijo točke za zaprti oziroma za odprti 
objekt glede na prostor, kjer svoj program izvajajo in za ka-
terega imajo z upravljalcem sklenjeno pogodbo in rezerviran 
termin.

Števila točk, ki so navedena v tabeli 1 pod propagandno 
gradivo, materialni stroški, spremljanje treniranosti in nezgod-
no zavarovanje so navedena za maks. število opravljenih ur. 
Izvajalcu programa se odobri proporcionalni del, glede na 
dejansko število opravljenih ur in se odobrijo samo, če so 
stroški dejansko izkazani.

23. člen
Vrednost točk se določi za posamezne vsebine športnih 

programov. Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu 
glede na skupno število točk in glede na s strani občinskega 
sveta potrjeno višino namenskih sredstev proračuna za iz-
vajanje posameznih vsebin v športu.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.
Na podlagi sprejetega pravilnika župan predpiše iz-

vedbene akte.

Št.  015 03-3/2004-6
Rogašovci, dne 28. maja 2004.

Župan
Občine Rogašovci

Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.
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3068. Pravilnik o računovodstvu

Na podlagi 4. in 52. člena zakona o računovodstvu 
(Uradni list RS, št. 23/99) in na podlagi 17. člena statuta Ob-
čine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02 in 29/03) je 
Občinski svet občine Rogašovci na 12. redni seji dne 28. 5. 
2004 sprejel

P R A V I L N I K
o računovodstvu

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja naloge in organizacijo računovodstva 

ter pravice in odgovornosti pooblaščenih oseb za razpola-
ganje z javnimi materialnimi in finančnimi sredstvi Občine 
Rogašovci.

2. člen
Občina vodi poslovne knjige na podlagi zakona o raču-

novodstvu, zakona o javnih financah ter podzakonskih aktov, 
ki jih izda minister pristojen za finance za pravne osebe jav-
nega prava. Vprašanja, ki niso urejena z zakonom o raču-
novodstvu, podzakonskimi akti na njegovi podlagi, ali s tem 
pravilnikom, se rešujejo v skladu s kodeksom računovodskih 
načel in splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (v 
nadaljevanju: SRS).

II. ORGANIZIRANOST IN VODENJE RAČUNOVODSTVA

3. člen
Računovodstvo se organizira in vodi na način, ki omo-

goča:
– zagotavljanje poročil in informacij zakonitim nad-

zornim organom občine (proračunska inšpekcija, Računsko 
sodišče RS, nadzorni odbor občine) za ocenjevanje na-
membnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe sredstev 
iz javnih financ,

– izdelavo poročil in vpogled pristojnim državnim orga-
nom v poslovanje in razpolaganje s sredstvi z namenom 
ugotavljanja uresničevanja nalog občine, za katere prejemajo 
sredstva iz sredstev javnih financ,

– vpogled davčnih organov v obračun davkov in pri-
spevkov ter drugih obveznosti,

– zagotavljanje informacij poslovodstvu občinske 
uprave in predstavniškemu organu – občinskemu svetu o 
načrtovanih in uresničenih odhodkih občine, kar naj bi imelo 
pozitiven vpliv za odgovorno ravnanje z javnimi sredstvi.

4. člen
Računovodska opravila opravlja delavec, ki ga je župan 

določil za pooblaščenega računovodjo. Odgovornost raču-
novodje je urejena s tem pravilnikom. Pri svojem delu mora 
računovodja upoštevati strokovno etiko, kodeks računovod-
skih načel in finančnega poslovanja.

5. člen
Finančno poslovanje vodi računovodja v skladu z za-

konom o javnih financah, zakonom o plačilnem prometu ter 
s predpisi in navodili Ministrstva za finance ter po nalogu 
župana.

Pri svojem delu mora upoštevati zakonske in druge 
ustrezne predpise.

6. člen
V računovodstvu se zagotavljajo podatki, ki omogo-

čajo:

– vpogled v stanje in gibanje sredstev in obveznosti do 
njihovih virov,

– vpogled v porabo proračunskih sredstev po proračun-
skih uporabnikih,

– vpogled v porabo sredstev za materialne stroške,
– ugotavljanje prihodkov, odhodkov,
– pripravo finančnih načrtov,
– sestavljanje poročil in analiz,
– drugo na zahtevo pristojnih organov.

7. člen
Podatki iz 6. člena se zagotavljajo:
– v glavni knjigi,
– pomožnih knjigah,
– analitičnih evidencah.

III. POSLOVNE KNJIGE

8. člen
Poslovne knjige se vodijo po časovnem zaporedju in 

sistematsko zajemajo poslovne dogodke, o katerih pričajo 
knjigovodske listine. Po časovnem zaporedju se knjiži v 
dnevnikih, sistematska evidenca pa se opravi na knjigovod-
skih kontih v glavni knjigi in pomožnih knjigah.

9. člen
Občina vodi poslovne knjige po načelih dvostavnega 

knjigovodstva z uporabo kontnega načrta, ki temelji na eno-
tnem kontnem načrtu, ki ga je predpisal minister, pristojen za 
finance (pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, 
Uradni list RS, št. 54/02, 117/02 in 58/03) ter v skladu s pra-
vilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov 
pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03).

Občina vrednost poslovnih dogodkov knjiži v polni višini 
v bruto znesku in jih medsebojno ne poračunava.

10. člen
Poslovne knjige se vodijo v računovodstvu občine 

računalniško (glavna knjiga, pomožne knjige in analitične 
evidence). Računalniško vodene poslovne knjige se po po-
trebi lahko tiskajo ali prikazujejo na zaslonu.

11. člen
Poslovne knjige so:
1. dnevnik,
2. glavna knjiga,
3. pomožne knjige.
Obvezne pomožne knjige so:
– blagajniški dnevniki po vrstah,
– knjiga opredmetenih osnovnih sredstev,
– knjiga terjatev do kupcev oziroma knjiga izdanih 

računov,
– knjiga obveznosti do dobaviteljev oziroma knjiga pre-

jetih računov.
Občina vodi še analitične evidence:
– plač in drugih prejemkov delavcev,
– drugih izplačil (sejnine, pogodbe...),
– itd.

12. člen
Nastale spremembe na sredstvih in obveznostih do 

virov sredstev se knjižijo po načelih skrbnosti in ažurnosti. 
Knjigovodstvo je ažurno, če so knjiženja v posameznih po-
slovnih knjigah opravljena najkasneje v petnajstih dneh od 
pridobitve izvirne listine.

13. člen
Glavna knjiga se vodi računalniško. Uporabni program 

glavne knjige omogoča, da je podatek z enim vnosom knjižen 
v glavni knjigi in pomožni knjigi.
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Način vodenja glavne knjige mora zagotavljati, da se 
lahko med poslovnim letom po potrebi izpišejo posamezni 
konti, na koncu obračunskega obdobja pa se izpiše celotna 
glavna knjiga.

14. člen
Poslovne knjige se odpirajo in zaključujejo vsako po-

slovno leto. Izjema je analitična evidenca osnovnih sredstev, 
katere odpiranje in zapiranje ni vezano na poslovno leto. 
Ta knjiga je odprta in se vodi, dokler se osnovna sredstva 
uporabljajo.

Po vseh knjiženjih za poslovno leto in kontroliranju iz-
kazanih stanj se poslovne knjige zaključijo.

Glavno knjigo in dnevnik se ob koncu poslovnega leta 
odtisne, zaključi in odloži.

Prav tako se ob koncu poslovnega leta odtisnejo, za-
ključijo in odložijo obvezne pomožne knjige.

Preostale pomožne knjige in evidence se hranijo na 
nosilcih podatkov, zavarovanih pred izbrisom ali drugimi 
poškodbami.

IV. KNJIGOVODSKE LISTINE

15. člen
Vsaka poslovna sprememba pri sredstvih in obvezno-

stih do njihovih virov, odhodkih in prihodkih ter stroških se 
lahko knjiži samo na podlagi knjigovodske listine.

Knjigovodske listine (v papirni obliki ali v obliki elektron-
skih zapisov) morajo izkazovati poslovne dogodke verodo-
stojno in pošteno.

Knjigovodske listine morajo biti take, da nedvoumno 
kažejo poslovne spremembe in vsebujejo ustrezne podatke 
za knjiženje.

Izvirna knjigovodska listina se sestavi v trenutku na-
stanka poslovne spremembe.

16. člen
Besedila in številke v knjigovodskih listinah se ne smejo 

popravljati tako, da bi postala njihova verodostojnost dvomlji-
va. Popravljajo se s prečrtovanjem prvotnih besedil oziroma 
številk ali z metodo storna. Popravek opravi oseba, ki je iz-
dala knjigovodsko listino in ga hkrati vnese na vse izvode 
knjigovodske listine. Blagajniške in druge listine, ki izpričujejo 
denarne poslovne dogodke, se ne smejo popravljati, ampak 
se uničijo in sestavijo nove.

17. člen
Vsaka knjigovodska listina mora vsebovati najmanj na-

slednje podatke:
– ime in naslov izdajatelja listine,
– naziv listine z označbo zaporednosti listine,
– datum nastanka poslovnega dogodka ter datum iz-

stavitve listine,
– vsebino poslovne spremembe,
– oznake stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev za 

listine, iz katerih izhajajo izdatki in prejemki, če se spremljajo 
po mestih in nosilcih,

– količino, mersko enoto in ceno ter znesek izražen v 
tolarjih,

– podpise sodelujočih pri poslovnih dogodkih,
– podpis osebe, pooblaščene osebe za sestavitev 

listine,
– podpis osebe, pooblaščene osebe za kontrolo in 

likvidacijo listine.
Knjigovodske listine se sistematsko označujejo s šifro 

po vsebinskih vidikih (plačilni promet, nabava itd.) in z za-
poredno številko.

Notranje knjigovodske listine

18. člen
Notranje knjigovodske listine so:
– računi za prodajo storitev,
– naročilnice, izdajnice, prevzemnice, dobavnice,
– potrdila o vplačilih in izplačilih,
– obračuni, dobropisi,
– pogodbe za dana posojila in prejeta posojila in druge 

pogodbe,
– odredbe, odločbe in sklepi za nakazila in izplačila,
– druge listine, s katerimi se odreja evidentiranje poslov-

nih sprememb na sredstvih in obveznostih do virov sredstev 
proračuna občine, kot so začetna bilanca, elaborat o popisu 
premoženja in listine o usklajevanju terjatev in obveznosti.

19. člen
Notranje knjigovodske listine izdaja pooblaščeni dela-

vec na predlog župana, in sicer:
– račune za prodajo storitev (računovodstvo),
– naročilnice, izdajnice, prevzemnice, dobavnice (taj-

ništvo),
– potrdila o vplačilih in izplačilih (računovodstvo),
– obračune, dobropise (računovodstvo),
– pogodbe za dana posojila in prejeta posojila in druge 

pogodbe (računovodstvo, tajništvo),
– odredbe, odločbe in sklepe za nakazila in izplačila 

(tajništvo),
– druge listine, s katerimi se odreja evidentiranje poslov-

nih sprememb na sredstvih in obveznostih do virov sredstev 
proračuna občine, kot so začetna bilanca, elaborat o popisu 
premoženja in listine o usklajevanju terjatev in obveznosti 
(računovodstvo, tajništvo).

Delavec, ki sestavi knjigovodsko listino, s svojim podpi-
som jamči za resničnost poslovnega dogodka in to da listina 
pošteno prikazuje podatke o poslovnem dogodku.

Sprožanje poslovnih dogodkov

20. člen
Poslovne dogodke sprožajo in listine podpisujejo (odre-

dbodajalec):
– župan,
– druga, s sklepom župana, pooblaščena oseba

21. člen
Pooblaščeni nosilci sredstev (odredbodajalci) prevze-

majo naslednjo odgovornost:
– v celoti odgovarjajo za verodostojnost dokumentov, 

ki so podlaga za nakazilo in izplačila proračunskih sredstev 
in verodostojnost ostalih dokumentov, ki so podlaga za evi-
dentiranje sprememb na sredstvih in obveznostih do virov 
sredstev proračuna,

– pri dogovarjanju predplačil v pravnih poslih, ki jih skle-
pajo, so dolžni upoštevati navodila o izvrševanju proračuna v 
zvezi z zavarovanjem plačil,

– pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obvez-
nosti, ki se poravnavajo iz proračuna, morajo upoštevati 
plačilne roke, ki veljajo za izplačila iz sredstev proračuna, v 
skladu z navodili o izvrševanju proračuna,

– pri oddaji javnih naročil morajo upoštevati postopek 
izvajanja javnega razpisa, ki ga predpisuje Zakon o javnih 
naročilih,

– odgovarjajo za porabo sredstev, ki ni v skladu z do-
deljenimi pooblastili in za nenamensko porabo proračunskih 
sredstev.

Gibanje notranjih knjigovodskih listin

22. člen
Izvedene računovodske listine sestavlja računovodja.
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Zunanje knjigovodske listine

23. člen
Zunanje knjigovodske listine so:
– računi za osnovna sredstva, material, blago in sto-

ritve,
– pogodbe o delu, financiranju in druge pogodbe,
– naročilnice za material, blago, storitve,
– dnevni izpiski stanja podračuna EZR s seznami po-

sameznih prilivov in odlivov denarnih sredstev,
– predračuni, obračuni, ipd.

Gibanje zunanjih knjigovodskih listin

24. člen
Račune in druge finančne dokumente za prejeto blago 

in storitve prejme in evidentira uslužbenka v glavni pisarni 
oziroma tajništvu in jih posreduje županu (ali drugi, s sklepom 
župana, pooblaščeni osebi), kateri preveri namen, smoter in 
upravičenost nabave; količino, ceno vrednost in način plačila. 
Pravilnost prejetega računa nato potrdi s svojim podpisom in 
odredbo za plačilo. Obdelane račune in druge finančne do-
kumente odredbodajalec posreduje v knjiženje računovodji 
oziroma odredi potrebna nadaljnja ravnanja.

Kontrola knjigovodskih listin

25. člen
Župan oziroma pooblaščena oseba za likvidacijo (odre-

dbodajalec) s svojim podpisom potrdi pravilnost, točnost in 
zakonitost knjigovodske listine kot dokumenta, ki dokazuje 
poslovno spremembo.

Pooblaščeni delavec za kontrolo knjigovodskih listin s 
svojim podpisom potrdi in kontrolira predvsem ali:

– je listina formalno računsko pravilna,
– so listini priloženi vsi dokumenti, ki dokazujejo na-

stanek poslovne spremembe v skladu z navodili pristojnega 
ministrstva in ministrstva za finance za izplačila iz sredstev 
proračuna,

– je poslovna sprememba nastala v obliki in obsegu, kot 
je navedeno v dokumentu,

– so cene v knjigovodski listini pravilne in v skladu z 
dogovorom oziroma pogodbo,

– je davek na dodano vrednost pravilno obračunan,
– je rok plačila, naveden v listini, istoveten z dogovor-

jenim rokom,
– so na knjigovodski listini zaračunani kakšni stroški, ki 

so v nasprotju z dogovorom,
– druge pomembne sestavine oziroma navedbe na 

listini.

V. USKLAJEVANJE POSLOVNIH KNJIG TER POPIS 
SREDSTEV IN OBVEZNOSTI

26. člen
Stanje v pomožnih knjigah oziroma analitičnih eviden-

cah se usklajuje s stanjem v glavni knjigi vsak mesec po 
stanju zadnjega dne v mesecu.

Stanja analitične evidence se ažurno usklajujejo v 
desetih dneh po preteku obdobja, za katero se opravlja 
usklajevanje. Razlike v stanju je potrebno razčistiti oziroma 
stanje uskladiti najkasneje v petih dneh po preteku obdobja 
usklajevanja.

27. člen
Usklajevanje prometa in stanja glavne knjige z dnevni-

kom ter pomožnih knjig z glavno knjigo se prav tako opravi, 
preden se sestavi obračun za obračunsko obdobje.

28. člen
Knjigovodsko stanje sredstev in obveznosti do virov 

sredstev, terjatev in obveznosti se najmanj enkrat na leto 
uskladi z dejanskim stanjem, ki se ugotavlja s popisom.

Za popis sredstev, obveznosti do virov sredstev, terjatev 
in obveznosti občine se imenuje posebna popisna komisija. 
Le-to imenuje župan s posebnim sklepom. Sredstva, terjatve 
in obveznosti popiše popisna komisija po stanju v računovod-
skih evidencah na dan 31. decembra, preveri realnost izka-
zanih zneskov in pojasni razloge za nepravočasno izterjavo, 
oziroma izplačilo. Terjatve in obveznosti, za katere ni pravil-
ne, oziroma popolne dokumentacije, izkaže popisna komisija 
v posebnih popisnih listih. Dvomljive, sporne, neizterljive in 
zastarane terjatve izkaže v popisnem poročilu posebej.

Posebej se pripravi tudi poročilo o usklajevanju terjatev 
za sredstva, ki jih imajo v upravljanju javni zavodi, javna 
podjetja, gospodarski javni zavodi ter o vložkih občine v 
gospodarske družbe.

Popis sredstev, terjatev ter obveznosti do virov sredstev 
se opravi vsako leto po stanju na dan 31. decembra. Župan 
lahko po potrebi določi tudi druge roke med letom za popis 
sredstev, terjatev in obveznosti do virov sredstev.

Župan pravočasno imenuje člane popisne komisije in 
izda potrebne usmeritve za izvedbo popisov.

Predsednik popisne komisije pripravi operativna na-
vodila za popis.

29. člen
Člani popisnih komisij so odgovorni za:
– pravilno ugotovitev dejanskega stanja sredstev, ter-

jatev in obveznosti,
– natančno in pravilno sestavljanje in izpolnjevanje po-

pisnih listov,
– pravočasno izvršitev nalog popisa,
– pravočasno in pravilno sestavo poročila o popisu.

30. člen
Osebe, ki so materialno odgovorne za sredstva, ki se 

popisujejo, morajo najkasneje do dneva, določenega za za-
četek popisa, razvrstiti, zaznamovati in urediti sredstva, da 
bi se laže, hitreje in pravilno popisala.

31. člen
Podatki iz knjigovodstva oziroma iz ustreznih evidenc o 

količinah se ne smejo dajati popisnim komisijam pred vpisom 
dejanskega stanja v popisne liste.

32. člen
Predsednik popisne komisije je odgovoren za pravo-

časno in pravilno sestavo poročila o popisu, ki ga predloži 
pristojnemu organu zavoda.

33. člen
Župan kot pristojni organ obravnava poročilo ob nav-

zočnosti predsednika komisije in računovodje ter odloči:
1. o načinu knjiženja in likvidacije ugotovljenih razlik,
2. o neposrednem odpisu s popravkom vrednosti mate-

rialnih vrednosti, terjatev in obveznosti,
3. o odpisu dotrajanih in neuporabnih sredstev,
4. o materialni odgovornosti posameznih delavcev za 

ugotovljeni primanjkljaj ob popisu,
5. o drugem v zvezi s popisom.
Odločitev župana v zvezi s popisom je podlaga za 

knjiženje razlik in uskladitev knjigovodskega stanja z de-
janskim.

V primeru večjih presežkov oziroma primanjkljajev ter 
odpisov terjatev župan poročilo o popisu s predlogi sklepov 
posreduje občinskemu svetu v potrditev.
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VI. HRANJENJE KNJIGOVODSKIH LISTIN, POSLOVNIH 
KNJIG, RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN POSLOVNIH 

POROČIL

34. člen
Poslovne knjige in knjigovodske listine se hranijo v 

prostorih računovodstva in v arhivu.
Knjigovodske listine in poslovne knjige je treba hraniti 

tako, da ne pride do fizičnega poškodovanja ali uničenja in 
da niso dostopne nepoklicanim.

35. člen
Za sprotno hrambo poslovnih knjig in knjigovodskih 

listin, ki se hranijo v prostorih računovodstva, je odgovoren 
računovodja.

36. člen
Poslovne knjige in knjigovodske listine se hranijo v 

skladu s predpisi, vendar najmanj v teh rokih:
– letni računovodski izkazi in končni obračun plač za-

poslenih ter izplačilne liste za obdobja, za katera ni končnih 
obračunov, trajno,

– glavna knjiga in dnevnik, deset let,
– knjigovodske listine, na podlagi katerih se knjiži in z 

zakonom ali drugimi predpisi predpisane listine, pomožne 
knjige, pet let,

– knjigovodske listine plačilnega prometa, tri leta,
– prodajni in kontrolni bloki, pomožni obračuni in podo-

bne knjigovodske listine, dve leti,
– listine v zvezi z obračunom davkov, v skladu z davč-

nimi predpisi.
Odvisno od časa hranjenja knjigovodskih listin je treba 

pri računalniškem obravnavanju podatkov hraniti programsko 
dokumentacijo (uporabniške programe). Odvisno od vrste 
računalniškega obravnavanja podatkov je občina dolžna 
hraniti tako programsko dokumentacijo, da bo strokovnjaku 
omogočala poznejše preverjanje.

37. člen
Listine in knjige se izločajo iz arhiva vsako leto sproti. 

Predlog za izločitev pripravi računovodja.

VII. VREDNOTENJE POSTAVK V RAČUNOVODSKIH 
IZKAZIH

38. člen
Pri izkazovanju in vrednotenju postavk se neposredno 

uporablja zakon o računovodstvu, ter splošni slovenski raču-
novodski standardi (SRS) kakor podzakonski predpisi, izdani 
na podlagi zakona o računovodstvu ter ta pravilnik.

Osnovna sredstva

39. člen
Osnovna sredstva so zgradbe, zemljišča, poslovni pros-

tori, oprema ter pripadajoči nadomestni deli in drobni inven-
tar, katerega doba uporabnosti je daljša od enega leta.

40. člen
Za drobni inventar, ki se všteva med osnovna sredstva, 

se štejejo predmeti za urejanje prostorov, priročno orodje in 
naprave ter vsa druga oprema in trajna oziroma vračljiva 
embalaža z dobo uporabo daljše od enega leta, katerih po-
samične nabavne vrednosti po obračunih dobaviteljev ne 
presegajo tolarskih protivrednosti 500 ECU v času nabave.

Ne glede na pravilo iz prejšnjega odstavka se šteje, da 
se osnovna sredstva ob novih nabavah upoštevajo vedno 
med opremo ali med drobni inventar glede na to, kje občina 
že izkazuje istovrstno sredstvo.

41. člen
Drobni inventar, ki ne spada med osnovna sredstva, se 

odpisuje z enkratnim odpisom ob izdaji v uporabo. Strošek 
odpisa bremeni vire sredstev, iz katerih je drobni inventar bil 
nabavljen.

42. člen
Osnovna sredstva, do katerih ima občina pravico iz 

finančnega najema, se vodijo v posebni analitični evidenci, 
njihova nabavna vrednost pa je enaka njihovi pošteni vredno-
sti ali sedanji vrednosti najmanjše vsote najemnin – tisti, ki je 
manjša. Obresti po amortizacijskem načrtu za finančni najem 
bremenijo stroške financiranja poslovnega leta, v katerem je 
vzeto osnovno sredstvo v finančni najem.

Odpis osnovnih sredstev

43. člen
Odpis osnovnih sredstev je reden in izreden.
Reden odpis se opravlja v skladu z zakonom o raču-

novodstvu, navodilom o načinu in stopnjah odpisa neopred-
metenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (Uradni list RS, št. 54/02).

Izreden odpis se opravi v primeru odtujitve ali uničenja 
opredmetenega osnovnega sredstva oziroma trajne izločitve 
iz uporabe.

44. člen
Odpis opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju se 

praviloma izkaže kot popravek nabavne vrednosti v breme 
virov teh sredstev.

45. člen
Osnovna sredstva se ob koncu poslovnega leta pre-

vrednotujejo v skladu s SRS.
Učinki prevrednotovanja sredstev zaradi njihove okre-

pitve povečujejo obveznost do virov sredstev.
Prevrednotovanje zaradi oslabitve se opravlja v skladu 

s SRS.

Neopredmetena dolgoročna sredstva

46. člen
Za neopredmetena dolgoročna sredstva veljajo enake 

določbe kot za opredmetena osnovna sredstva.

Dolgoročne finančne naložbe

47. člen
Dolgoročne finančne naložbe so dolgoročne kapitalske 

naložbe, dolgoročna dana posojila in depoziti.
Dolgoročne finančne naložbe se v začetku izkazujejo 

po nabavni vrednosti, ki ji ustrezajo naložena denarna ali 
druga sredstva, dolgoročne terjatve pa z zneski, ki izhajajo 
iz ustreznih listin.

Obračunane realne obresti in drugi donosi dolgoročnih 
finančnih naložb in terjatev povečujejo vrednost teh dolgo-
ročnih naložb in terjatev.

Donosi dolgoročnih finančnih naložb in terjatev se pri-
znajo kot prihodki ob unovčenju.

48. člen
Kapitalske naložbe v gospodarske družbe in druge 

pravne osebe, ki vodijo poslovne knjige po določbah zakona 
o gospodarskih družbah in zakona o gospodarskih javnih 
službah, se prevrednotujejo ob koncu poslovnega leta tako 
kot določajo SRS.

Učinek prevrednotovanja povečuje lastne vire sred-
stev.
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49. člen
Računovodja mora najmanj enkrat letno, in sicer pred 

sestavitvijo letnega obračuna poslovanja, preveriti ustrez-
nost izkazane velikosti posamezne dolgoročne finančne 
naložbe.

Terjatve

50. člen
Terjatve se izkazujejo ločeno po vrstah. Ločeno se iz-

kazujejo predujmi za osnovna sredstva ter sredstva, ki so 
sestavni del gibljivih sredstev bilance stanja.

Pri terjatvah iz gibljivih sredstev je treba ločeno izka-
zovati dolgoročne (nad eno leto) in kratkoročne (do enega 
leta).

Terjatve se nadalje ločujejo in izkazujejo kot terjatve:
– terjatve do kupcev,
– dani predujmi in varščine,
– terjatve v zvezi s prihodki od financiranja,
– druge terjatve.
Ločeno se izkazujejo terjatve do pravnih oseb ali fizičnih 

oseb v državi in tujini.

51. člen
Za pravočasno izterjavo terjatev, predlaganje njihovega 

prenosa na sporne terjatve, če se predvideva, da ne bodo 
poravnane v roku ali niso poravnane v roku, skrbi računo-
vodja.

Za kasnejše odpise terjatev so potrebne ustrezne do-
kazne listine, zavrnitev stanj terjatev, sodne odločbe, sklep 
o prisilni poravnani, sklep stečajnega postopka in druge 
ustrezne listine.

Najmanj enkrat letno, in sicer pred sestavitvijo letnega 
obračuna, računovodja preveri ustreznost velikosti posamez-
ne vrste terjatve (uskladitev).

52. člen
Odpis terjatev odobri župan v skladu z odlokom o pro-

računu.

Kratkoročne finančne naložbe

53. člen
Občasne viške denarnih sredstev občina nalaga v krat-

koročne depozite, v skladu s predpisi ministra, pristojnega 
za finance.

Zneski obračunanih obresti za kratkoročne depozite po-
večujejo prihodke od tolarskih vezanih depozitov.

Denarna sredstva

54. člen
Kot denarna sredstva se izkazujejo denarna sredstva v 

blagajni ter dobroimetja na računih v bankah in drugih finanč-
nih organizacijah v skladu s predpisi, ki urejajo poslovanje z 
denarnimi sredstvi iz sredstev javnih financ.

Druge vrednotnice – znamke, koleki in drugo, se vodijo 
na časovnih razmejitvah kot kratkoročno odloženi stroški.

55. člen
Kot denarna sredstva – gotovina, se obravnavajo tudi 

čeki.
Knjigovodska evidenca čekov je predpisana v kontnem 

načrtu občine.

56. člen
Če se posluje preko blagajne, se določi blagajniški 

maksimum v višini, ki je glede na izkušnje iz preteklih let in 
predvidevanja, primeren.

Blagajniški maksimum v skladu s predpisi določi žu-
pan.

Dolgoročne obveznosti

57. člen
Dolgoročne obveznosti so izkazane v skladu s SRS.
V računovodstvu mora biti zagotovljena dosledna evi-

denca vseh dolgoročnih obveznosti in izkazovanje ločeno za 
dolgoročno dobljena finančna posojila, dolgoročne dobljene 
kredite, dolgoročne obveznosti iz poslovanja.

58. člen
Prevrednotovanje dolgoročnih obveznosti, razen obvez-

nosti, ki se nanašajo na sredstva v upravljanju, se obravnava 
kot obrestovanje in bremeni odhodke financiranja.

Kratkoročne obveznosti

59. člen
V skladu s SRS se med kratkoročne obveznosti vključu-

jejo obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu dni ali prej.

60. člen
Kratkoročne obveznosti se v začetku izkazujejo z dejan-

skimi zneski, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin.
Kratkoročne finančne naložbe v depozite se obrestujejo 

v skladu s pogoji, dogovorjenimi v posameznih pogodbah z 
bankami.

Obračun obresti se opravi tudi ob letnem obračunu za 
tiste kratkoročne finančne naložbe v depozite, ki zapadejo 
šele v naslednjem letu, in sicer za obdobje od dneva nakazila 
do konca obračunskega leta.

Zneski obračunanih obresti za kratkoročne depozite 
povečujejo prihodke od financiranja, ko so obresti plačane 
oziroma ob prilivu.

Kratkoročne časovne razmejitve

61. člen
Občina v skladu s predpisi in SRS po potrebi vzpostav-

lja kratkoročno časovno razmejevanje, in sicer:
– aktivne časovne razmejitve za potrebe razmejevanja 

kratkoročno odloženih stroškov oziroma odhodkov in pre-
hodno nezaračunanih prihodkov,

– pasivne kratkoročne časovne razmejitve za razme-
jevanje vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov in 
kratkoročno odloženih prihodkov.

Zaloge

62. člen
Material se takoj ob nabavi prenese v uporabo in isto-

časno bremeni stroške po nabavni vrednosti, zato občina 
praviloma ne izkazuje stanja zalog materiala.

Odhodki

63. člen
Odhodki občine se merijo in razčlenjujejo v skladu z 

zakonom o računovodstvu, predpisi izdanimi na podlagi za-
kona in SRS.

64. člen
Odhodki se priznavajo po računovodskem načelu de-

narnega toka. To pomeni, da se odhodek prizna:
– če je poslovni dogodek, ki ima za posledice izkazova-

nja odhodka, dejansko nastal in
– če je dejansko prišlo do izplačila denarja oziroma 

njegovega ekvivalenta.
Odhodki se razčlenjujejo na tekoče odhodke, odhodke 

tekočih transferov, investicijske odhodke in odhodke investi-
cijskih transferov.
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65. člen
Tekoči odhodki so odhodki za plačila, nastala zaradi 

stroškov dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago 
in storitve.

66. člen
Odhodki tekočih transferov so odhodki, ki zajemajo 

plačila, za katera plačniki v povračilo ne prejmejo materiala 
ali opravljene storitve. Uporaba teh sredstev mora biti pri pre-
jemniku tekoče ali splošne narave in ne kapitalske.

67. člen
Investicijski odhodki so plačila, namenjena pridobitvi 

ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, pre-
moženja, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za projekte 
in načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove 
zgradb ter drugih pomembnih naprav.

68. člen
Odhodki investicijskih transferov so prenesena denarna 

nepovratna sredstva, namenjena plačilu investicijskih odhod-
kov prejemnikov sredstev, to je za nakup ali gradnjo njihovih 
osnovnih sredstev, nakup opreme ali drugih opredmetenih 
in neopredmetenih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, 
obnovo ipd.

Investicijski transferi so lahko tudi plačila za namene 
iz prvega odstavka tega člena, za katera se pri prejemniku 
sredstev vzpostavi obveznost iz naslova sredstev, prejetih v 
upravljanje.

69. člen
Odhodki so razčlenjeni tako, da omogočajo vpogled v 

strukturo stroškov po njihovih naravnih vrstah, ki so: stroški 
dela, stroški materiala, stroški storitev in drugi stroški.

V okviru skupin naravnih vrst stroškov se posamezne 
vrste stroškov knjigovodsko evidentirajo na analitičnih kontih, 
določenih v skladu s potrebami občine na osnovi enotnega 
kontnega načrta.

Prihodki

70. člen
Prihodki občine se priznavajo po računovodskem na-

čelu denarnega toka (plačana realizacija).
Prihodki se razčlenjujejo v skladu z določbami zakona 

o računovodstvu, podzakonskimi akti na podlagi zakona ter 
SRS.

Prihodki se razčlenjujejo na davčne prihodke, nedavčne 
prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne 
prihodke.

VIII. RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE IN 
PRIPRAVA FINANČNIH NAČRTOV

71. člen
Občina v skladu z zakonom o javnih financah ter pred-

pisi, izdanimi na podlagi zakona ter navodili ministrstva za 
finance v računovodstvu, zagotavlja podatke, ki so potrebni 
za pripravo večletnih in letnih finančnih načrtov občine.

IX. RAČUNOVODSKI IZKAZI IN LETNO POROČILO

72. člen
Letno poročilo obsega:
– bilanco stanja,
– izkaz prihodkov in odhodkov,
– pojasnila k izkazom,
– poslovno poročilo.

Računovodski izkazi morajo prikazovati resnično in 
pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, pri-
hodkov, odhodkov ter presežek in primanjkljaj.

Računovodski izkazi in letno poročilo se sestavljajo za 
potrebe občinskih organov in uprave, pristojnega ministrstva, 
po potrebi pa tudi za druge zunanje uporabnike.

73. člen
Neposredni uporabnik pripravi zaključni račun svoje-

ga finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga 
predloži županu do 28. februarja tekočega leta.

Župan pripravljeni predlog zaključnega računa občin-
skega proračuna za preteklo leto predloži ministrstvu, pri-
stojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta.

Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega 
proračuna in letnega poročila občinskemu svetu v sprejem.

74. člen
Letno poročilo pripravita župan in računovodja občine.

75. člen
Letno poročilo se sestavi za poslovno leto, ki je enako 

koledarskemu letu kakor tudi ob statusnih spremembah, ob 
prenehanju in v drugih primerih določenih z zakonom.

76. člen
Računovodski izkazi se pripravijo na zadnji dan obra-

čunskega obdobja v skladu s pravilnikom o vsebini, členitvi 
in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava, ki ga izda minister, pristojen za finance.

77. člen
S pravilnikom o poročanju občin o prejemkih in izdatkih 

proračunov občin (Uradni list RS, št. 8/04 in 34/04) je dolo-
čeno, da morajo občine posredovati podatke, ki jih določata 
poročilo o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev 
in naložb ter računu financiranja (obrazec P) in poročilo o 
odhodkih po funkcionalnih dejavnostih (obrazec P1), ki sta 
sestavni del pravilnika. Občine morajo navedene podatke po-
sredovati ministrstvu, pristojnemu za finance, do 15. dne v 
mesecu za obdobje od 1. 1. tekočega leta do konca pretekle-
ga meseca. Za pripravo poročil je odgovoren računovodja.

X. RAČUNOVODSKA KONTROLA IN NOTRANJE 
REVIDIRANJE

78. člen
Računovodska kontrola zajema sprotne aktivnosti ugo-

tavljanja pravilnosti in odpravljanje teh v vseh delih računo-
vodskih postopkov.

Kontrola knjigovodskih listin se opravlja tako, kot je do-
ločena v tem pravilniku.

Odgovornost posameznih delavcev v računovodstvu in 
drugih za opravljanje kontrole je opredeljena v tem pravilniku 
in v pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi 
občine Rogašovci.

V poslovne knjige se ne smejo vnašati nobeni podatki 
iz knjigovodskih listin, dokler ni opravljena kontrola. Računo-
vodski obračuni in posamezni računovodski predračuni se 
ne smejo sestavljati na podlagi podatkov iz poslovnih knjig, 
dokler podatki niso kontrolirani.

Računovodsko kontroliranje knjigovodskih listin in 
poslovnih knjig zagotavlja, da se ugotavlja tudi morebitno 
neupoštevanje predpisov in internih aktov in računovodskih 
standardov, zlorabe, poneverbe ter jih tako preprečuje.
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Računovodsko kontroliranje podatkov je preverjanje ali 
so poslovni dogodki nesporni, ali so jih odobrile pooblaščene 
osebe, ali so vsi poslovni dogodki tudi knjiženi, ali so knji-
ženi pravočasno, v pravilnih zneskih, na ustreznih kontih in 
ustreznih stroškovnih mestih.

79. člen
Računovodsko revidiranje kot preverjanje in ocenjeva-

nje organiziranosti in delovanja računovodskega kontroliranja 
ter način sestavljanja računovodskih obračunov in predraču-
nov, ki predstavlja notranji nadzor javnih financ, se bo oprav-
ljal v skladu z navodilom o oblikah in izvajanju notranjega 
finančnega nadzora v občinah.

XI. POOBLASTILA IN ODGOVORNOST V 
RAČUNOVODSTVU

80. člen
Za organizacijo in vodenje računovodstva je odgovoren 

računovodja. Računovodja je odgovoren, da se pravilno upo-
rabljajo materialno finančni predpisi in SRS.

Odgovoren je za:
– organizacijo, koordinacijo in nadzor dela na področju 

računovodstva,
– pravilno in ažurno vodenje poslovnih knjig,
– usklajevanje analitičnih evidenc s knjigovodstvom 

glavne knjige,
– pravočasno sestavo letnega poročila,
– pravočasno posredovanje podatkov za sestavo po-

ročil, pravočasno pripravo podatkov in poročil za župana in 
občinski svet ter nadzorni odbor,

– pravočasno zaključevanje poslovnih knjig,
– pravočasno dopolnjevanje pravilnika o računovodstvu 

in drugih aktov s področja računovodstva,
– pravočasno dopolnitev kontnega načrta v skladu s 

predpisi,
– organizacijo pravilne hrambe poslovnih knjig in knjigo-

vodskih listin,
– in drugo v skladu s pogodbo o delu sklepom pristoj-

nega organa.

81. člen
Za pravilno in ažurno vodenje poslovnih knjig v skladu s 

predpisi in tem pravilnikom so odgovorni tudi delavci v skladu 
s svojo pogodbo o zaposlitvi, ki opravljajo knjigovodska dela, 
če je knjigovodstvo nepravilno in neažurno vodeno, ker so 
bile knjigovodske listine nepravilne in neažurno sestavljene, 
kontrolirane in prepozno poslane vodji knjigovodstva, so od-
govorni delavci, ki so določeni za to delo.

Prav tako odgovarjajo tudi delavci v skladu s svojo 
pogodbo, ki opravljajo računalniško obdelavo podatkov, če 
je knjigovodstvo nepravilno vodeno in neažurno po njihovi 
krivdi.

XII. KONČNA DOLOČBA

82. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem list RS.

Št.  015 03-5/2002-3
Rogašovci, dne 28. maja 2004.

Župan
Občine Rogašovci

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

SLOVENJ GRADEC

3069. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne 
občine Slovenj Gradec za leto 2003

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta 
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je 
Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 19. seji dne 25. 5. 
2004 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine 

Slovenj Gradec za leto 2003

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine 

Slovenj Gradec za leto 2003.

2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za 

leto 2003:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov 
     v tolarjih
Konto Naziv konta Realizacija 2003
1 2  3

I. Skupaj prihodki 3.076,021.165,82
 (70+71+72+73+74) 
 Tekoči prihodki (70+71) 1.987,018.634,71
70 Davčni prihodki (700+703+704) 1.394,469.575,26
 700 Davki na dohodek in dobiček 957,002.369,58
 703 Davki na premoženje 231,166.712,79
 704 Domači davki na blago 
  in storitve 206,300.492,89
71 Nedavčni prihodki 592,549.059,45
 (710+711+712+713+714) 
 710 Udeležba na dobičku 
  in dohodki od premoženja 383,123.526,47
 711 Takse in pristojbine 9,372.288,65
 712 Denarne kazni 10,139.097,40
 713 Prihodki od prodaje blaga 
  in stortev 6,919.168,78
 714 Drugi nedavčni prihodki 182,994.978,15
72 Kapitalski prihodki (720+722) 75,800.338,46
 720 Prodaja osnovnih sredstev 69,798.428,20
 722 Prodaja zemljišč 
  in nematerialnega premoženja 6,001.910,26
73 Prejete donacije 146,829.510,91
 (730+731) 
 730 Prejete donacije iz domačih virov 10,878.595,00
 731 Prejete donacije iz tujine 135,950.915,91
74 Transferni prihodki 866,372.681,74
 740 Transferni prihodki 
  iz drugih javnofinan. instituc. 866,372.681,74
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 2.791,323.062,74
40 Tekoči odhodki 744,194.805,56
 (400+401+402+403+409) 
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 169,304.220,20
 401 Prispevki delodajalcev 
  za soc. varnost 24,237.358,10
 402 Izdatki za blago in storitve 539,829.330,92
 403 Plačila domačih obresti 10,623.896,34
 409 Sredstva, izločena v rezerve 200.000,00
41 Tekoči transferi 769,216.260,01
 (410+411+412+413+414) 
 410 Subvencije 7,830.580,00
 411 Transferi posameznikom,
  gospodinjstvom 385,804.197,37
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 412 Transferi neproitnim organiz.
  in ustanovam 100,167.716,41
 413 Drugi tekoči domači transferi 275,249.757,44
 414 Tekoči transferi v tujino 164.008,79
42 Investicijski odhodki (420) 1.060,693.600,51
 420 Nakup in gradnja osnovnih 
  sredstev 1.060,693.600,51
43 Investicijski transferi (430) 217,218.396,66
 430 Investicijski transferi 217,218.396,66
III. Proračunski primanjkljaj/presežek 284,698.103,08
 (I – II) 

B) Račun finančnih terjatev in naložb 
75 IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
 kapitalskih deležev (750) 9,000.000,00
 750 Prejeta vračila danih posojil 9,000.000,00
44 V. Dana posojila in povečanje  
 kapitalskih deležev (440) 4,000.000,00
 440 Dana posojila 4,000.000,00
VI. Prejeta minus dana posojila 
 in spremembe kapital. deležev (IV.- V) 5,000.000,00
VII. skupni primanjkljaj/presežek 
 prihodki minus odhodki ter  
 saldo prejetih in danih posojil  
 (I + IV) – (II + V) 289,698.103,08

C) Račun financiranja 
50 VIII. Zadolževanje –
 500 Domače zadolževanje –
55 IX. Odplačilo dolga  4,242.185,27
 550 Odplačila domačega dolga 4,242.185,27
X. Neto zadolževanje (VIII – IX) -4,242.185,27
XI.  Povečanje/zmanjšanje sredstev 
 na računih (VII – X) 285,455.917,81

Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova raz-
poreditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu 
finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so 
sestavni del zaključnega računa.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 403-03-1/2004
Slovenj Gradec, dne 25. maja 2004.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Matjaž Zanoškar l. r.

3070. Odlok o merilih in kriterijih za določitev 
pristojbine za sofinanciranje protiprašne 
zaščite občinskih cest

Na podlagi 26. in 59. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. člena Odloka o 
gospodarskih javnih službah v občini Slovenj Gradec (Uradni 
list RS, št. 83/94) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj 
Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je Občinski svet 
mestne občine Slovenj Gradec na 19. seji dne 25. 5. 2004 
sprejel

O D L O K
o merilih in kriterijih za določitev pristojbine 

za sofinanciranje protiprašne zaščite 
občinskih cest

1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine 

pristojbine uporabnikov cest za sofinanciranje protiprašne za-
ščite (v nadaljevanju: rekonstrukcije) javnih poti in nekatego-
riziranih cest v Mestni občini Slovenj Gradec (v nadaljevanju: 
občinske ceste).

2. člen
Kot uporabniki v smislu 1. člena tega odloka, ki so dolžni 

sodelovati pri sofinanciranju investicije se štejejo vsi lastniki, 
ki se bodo priključevali na cesto, ki bo predmet rekonstruk-
cije. Kot uporabnik se šteje tudi lastnik stavbnega zemljišča, 
na katerem je v skladu s prostorskim izvedbenimi akti občine 
možna gradnja stanovanjskih in poslovnih objektov.

Merila in kriteriji za določitev pristojbine ne veljajo za 
gospodarske subjekte in samostojne podjetnike, ki opravljajo 
pridobitno dejavnost.

Merila in kriterije za določitev pristojbine iz prejšnjega 
odstavka s sklepom določi župan, pri čemer se zlasti upoš-
teva narava gospodarske dejavnosti in obremenjenost ceste 
s tovornim prometom.

3. člen
Merila in kriteriji za določitev pristojbine veljajo za pri-

ključitev uporabnikov na rekonstruirane občinske ceste, ki so 
ali, ki bodo po končani investiciji v lasti Mestne občine Slo-
venj Gradec in jih bo upravljal izvajalec gospodarske javne 
službe v skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah v 
občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 83/94).

4. člen
V primeru, da poteka rekonstrukcija ceste na občinski 

cesti samo na obstoječi trasi, ki še ni geodetsko vrisana 
oziroma na njej še ni vzpostavljen status javnega dobra, se 
rekonstrukcija praviloma lahko prične, ko je z lastnikom skle-
njena pisna pogodba o brezplačnem prenosu zemljišča v sta-
tus javnega dobra. Te ceste bodo prednostno obravnavane.

V primeru, da gre za razširitev trase obstoječe ceste, 
se površina, odstopljena za razširitev ceste vrednostno 
upošteva v višini pristojbine, ki jo je dolžan plačati lastnik 
zemljišča, po katerem poteka trasa ceste, če je hkrati tudi 
uporabnik ceste.

Osnova za določitev vrednosti zemljišča, potrebnega za 
razširitev ceste oziroma vzpostavitev javnega dobra na že 
obstoječih cestah za rekonstrukcijo cest iz drugega odstav-
ka tega člena, se izračuna na podlagi občinskega Odloka o 
povprečni gradbeni ceni in osnovni ceni stavbnega zemljišča 
v Mestni občini Slovenj Gradec, in sicer:

– za že obstoječe ceste v primeru, da z lastnikom zem-
ljišča ni mogoče doseči dogovora iz prvega odstavka tega 
člena, se za določitev vrednosti zemljišča upošteva območje 
in vrednost iz 3. člena navedenega odloka in upošteva faktor 
0,2,

– faktor 1 za razširitev cest, če ima zemljišče status 
stavbnega zemljišča,

– za kmetijsko zemljišče se kot osnova za določitev od-
škodnine upošteva uradna cena glede na katastrski razred, 
pomnožena s faktorjem 2 za razširitve cest in faktor 1 za 
obstoječe ceste.

Navedeno pravilo se ne upošteva za izgradnjo ob-
činskih cest, ne glede na kategorijo, ki nimajo povezovalne 
funkcije.

V vrednost investicije, ki je osnova za izračun pristojbi-
ne, se upošteva vrednost zemljišč, potrebnih za vzpostavitev 
statusa javnega dobra na cesti, ne upoštevajo pa se stroški 
geodetskih izmer, projektne dokumentacije in pridobitev po-
trebnih upravnih dovoljenj.

5. člen
Za izvedbo protiprašne zaščite občinskih cest morajo 

uporabniki plačati pristojbino v naslednji višini: za občinske 
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javne poti mora skupni znesek pristojbine za vse uporabnike 
znašati 50% vrednosti investicije. V primeru, da je na občin-
sko javno pot vezano manj kot 5 uporabnikov, mora biti do-
sežen skupni znesek pristojbine za vse uporabnike dosežen 
v višini 70% vrednosti investicije.

Ista merila kot za občinske javne poti veljajo tudi za ne-
kategorizirane ceste ob dodatnem pogoju, da se vzpostavi na 
cesti, ki je predmet rekonstrukcije, status javnega dobra na 
način, opredeljen v prvem odstavku 3. člena tega odloka.

6. člen
V primeru, da vrednosti, opredeljene v 5. členu tega 

odloka presegajo vrednosti, ki jih Mestna občina Slovenj 
Gradec zaračunava kot sorazmerni del plačila stroškov 
opremljanja zemljišč z lokalno infrastrukturo (komunalni pri-
spevek) za cestno omrežje, se kot zgornja mejna vrednost 
pristojbine upošteva razlika med izračunom komunalnega 
prispevka za plačilo cestnega omrežja v makadamski in 
protiprašni izvedbi za najmanjšo možno površino stavbne 
parcele, opredeljene z Odlokom o stavbnih zemljiščih v 
Mestni občini Slovenj Gradec.

7. člen
Z uporabniki občina sklene pisno pogodbo o plačilu 

pristojbine.
V pogodbi se določi način in roki plačila pristojbine. Pla-

čilo mora biti zaključeno pred začetkom investicijskih del.

8. člen
Sredstva, ki se zbirajo, so prihodek proračuna Mestne 

občine Slovenj Gradec. Sredstva so strogo namenska in se 
lahko porabijo samo za investicijo, za katero so bila zbrana.

9. člen
Odločitev o prioriteti rekonstrukcij z elementi tega od-

loka temelji na programih Četrtnih skupnosti in Primestnih 
vaških skupnosti, strategijo razvoja Mestne občine Slovenj 
Gradec in načrtom nabav in gradenj kot sestavnim delom 
Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za po-
samezno leto.

10. člen
Vsi uporabniki, ki sofinancirajo graditev občinskih jav-

nih cest v višini dogovorjene pristojbine, so oproščeni plačila 
obveznega komunalnega prispevka v delu za izgradnjo ali 
rekonstrukcijo občinskih cest na območju, kjer poteka rekon-
strukcija ceste.

11. člen
Uporabniki, ki bi v času gradnje in rekonstrukcije cest 

lahko in morali sodelovati pri sofinanciranju dogovorjene pri-
stojbine in to iz kakršnih koli razlogov niso storili, se lahko 
priključijo na občinske javne ceste po končanih investicijskih 
delih le, če v celoti in v enkratnem znesku poravnajo plačilo 
pristojbine investicije, povečanim za % rasti drobnoprodajnih 
cen od dneva dokončanja investicije do dneva plačila.

12. člen
Uporabniki navedeni v 9. členu tega odloka, ki bi se 

želeli vključiti v sofinanciranje dogovorjene pristojbine inve-
sticije že v času izvajanja investicije, morajo v enkratnem 
znesku poravnati vse do takrat že zapadle obroke in pod-
pisati pogodbo, kot ostali uporabniki. Vse preostale obroke 
plačujejo v enaki višini, kot ostali uporabniki.

13. člen
Sofinanciranje graditve in rekonstrukcije občinskih cest 

ne zajema graditve priključkov na te ceste. Te morajo v celoti 
financirati uporabniki.

14. člen
Kolikor se priključki na cesto ne izvedejo istočasno z 

investicijo se lahko priključek na javne občinske ceste izvede 
na podlagi potrdila Mestne občine Slovenj Gradec o plačanih 
prispevkih za sovlaganje, plačanih stroških izdaje soglasja 
pri upravljavcu občinskih javnih cest in stroških ureditve pri-
ključka. Priključke na občinske javne ceste lahko izvede le 
uradno registrirana firma za tako dejavnost ob ustreznem 
nadzoru upravljavca občinskih cest. Stroške nadzora izvedbe 
priključka plača uporabnik.

15. člen
Določila tretjega odstavka 4. člena tega odloka se smi-

selno uporabljajo tudi za določitev odškodnin zaradi izgradnje 
oziroma rekonstrukcije lokalnih cest, hodnikov za pešce in 
kolesarskih stez.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 427-02-1/2004-310
Slovenj Gradec, dne 27. maja 2004.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Matjaž Zanoškar l. r.

3071. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda na območju 
Mestne občine Slovenj Gradec

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 32/93), 7. člena zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. člena odloka o gospodar-
skih javnih službah v občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, 
št. 83/94) ter 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je Občinski svet mestne 
občine Slovenj Gradec na 19. seji dne 25. 5. 2004 sprejel

O D L O K
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih 

in padavinskih voda na območju Mestne občine 
Slovenj Gradec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok ureja način izvajanja obvezne lokalne go-

spodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine 
Slovenj Gradec, in sicer določa:

– splošne pogoje gospodarjenja s komunalnimi napra-
vami in objekti, ki služijo odvajanju in čiščenju komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda iz naselij in posameznih ob-
jektov uporabnikov, ki so priključeni na javno kanalizacijsko 
omrežje (v nadaljevanju: javna kanalizacija) ter, ki nastaja v 
gospodinjstvih, industriji in pri drugih uporabnikih,

– pogoje in način odvajanja in čiščenja komunalnih od-
padnih voda,

– odvajanje padavinskih voda,
– vire financiranja javne službe ter način njihovega ob-

likovanja,
– pravice in obveznosti upravljavca in uporabnikov.
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2. člen
Javna služba iz 1. člena tega odloka obsega:
1. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih, 

kjer obstaja javna kanalizacija,
2. odvajanje tehnoloških odpadnih voda v sistem javne 

kanalizacije,
3. odvajanje padavinskih voda,
4. odvajanje komunalnih odpadnih voda na območjih, 

kjer ni javne kanalizacije,
5. čiščenje komunalnih odpadnih voda,
6. redno vzdrževanje objektov in naprav javne kanali-

zacije,
7. izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehno-

loških izboljšav,
8. izvajanje meritev in monitoringa.

3. člen
Gospodarjenje s komunalnimi objekti in napravami iz 

1. člena tega odloka obsega:
– gospodarno koriščenje objektov in naprav v skladu s 

tem odlokom in drugimi predpisi, normativi in pravilniki,
– redno vzdrževanje objektov ter naprav ter izvedbo 

potrebnih rekonstrukcij,
– razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih objektov 

in naprav,
– kontrolo priključevanja na javno kanalizacijo.

4. člen
Predmet javne službe je javna kanalizacija. Javna kana-

lizacija je sistem kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi 
povezanih tehnoloških naprav, ki se povezujejo v ustrezno 
kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega se zagotavlja 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb ter 
padavinske vode s streh in iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim 
materialom prekritih javnih površin. Objekti in naprave javne 
kanalizacije so lokalna gospodarska javna infrastruktura v la-
sti občine. Priključki stavb na javno kanalizacijo in pretočne in 
nepretočne greznice in male čistilne naprave z zmogljivostjo, 
manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije. Upravljavec 
objektov in naprav, ki služi le enemu objektu oziroma manj 
kot petim gospodinjstvom ali dvajsetim osebam ter nimajo 
značaja javne kanalizacije, je uporabnik sam.

5. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem 

okolju gospodinjstev zaradi uporabe vode v sanitarnih prosto-
rih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih.

Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v 
objektih v javni rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, 
če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v go-
spodinjstvih.

Komunalna odpadna voda je tudi tehnološka odpadna 
voda, katere povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan 
in letna količina ne presega 4.000 m3, hkrati pa letno obre-
menjevanje zaradi odvajanja te vode ne presega 50 PE in 
letna količina nobene od nevarnih snovi ne presega količine 
za nevarne snovi, določenih z podzakonskimi akti.

Tehnološka odpadna voda je voda, ki nastaja predvsem 
po uporabi v industriji, obrtni ali obrti podobni, gospodarski 
ali kmetijski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni 
odpadni vodi. Tehnološka vode je opredeljena v Uredbi o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov 
onesnaževanja.

Padavinska voda je voda, ki kot posledica meteorskih 
padavin odteka iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom 
prekritih javnih površin neposredno ali po kanalizaciji v vode 
ali v tla.

6. člen
Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pra-

vna oseba, ki je lastnik objekta ali zemljišča, kjer nastaja 
komunalna odpadna voda ali/in padavinska voda, ki odteka 
v javno kanalizacijo.

Upravljavec objektov in naprav za odvajanje in čiščenje 
odpadnih komunalnih in padavinskih voda je izvajalec javne 
službe.

Javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpad-
nih in padavinskih voda na območju Mestne občine Slovenj 
Gradec na podlagi odloka o gospodarskih javnih službah in 
odloka o preoblikovanju komunalnega podjetja Slovenj Gra-
dec v Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o. izvaja 
Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec.

7. člen
Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge 

javne službe, ki z občinskim aktom niso prenesene na izvajal-
ca javne službe, opravlja občinska uprava. Občinska uprava 
skrbi za koordinacijo dela.

8. člen
Upravljavec sprejme pravilnik o pogojih ter načinu od-

vajanja odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne 
občine Slovenj Gradec, ki se smiselno uporablja s tem od-
lokom. Pravilnik začne veljati z dnem, ko da nanj soglasje 
občinski svet občine.

S tem pravilnikom upravljavec določi sekundarno, pri-
marno in magistralno omrežje, objekte in naprave skupne 
ter individualne rabe, tehnične normative in postopke za pro-
jektiranje in gradnjo kanalizacije, za priključevanje in čiščenje 
odpadnih voda, vzdrževanje in zaračunavanje stroškov, za 
upravljanje in uporabo kanalizacije ter način nadzora.

II. NAPRAVE IN OBJEKTI UPORABNIKOV IN 
UPRAVLJAVCEV

9. člen
Objekti in naprave uporabnika, so:
– kanalizacijski priključek, ki poteka od objekta do me-

sta priključitve na javno kanalizacijo,
– interna kanalizacija s pripadajočimi napravami v ob-

jektu ali izven njega, vključno z napravami in objekti za pred-
čiščenje odpadnih voda (greznice, gnojne jame, peskolovi, 
oljni ovilci ipd.).

Objekte in naprave iz prvega odstavka tega člena, ki 
se morajo graditi po enakih določilih kot veljajo za javno 
kanalizacijo, vzdržuje v skladu s predpisi uporabnik na svoje 
stroške.

Uporabnik je dolžan s temi napravami in objekti go-
spodariti in skrbeti za vodotesnost tako, da je omogočeno 
nemoteno odvajanje odpadne in padavinske vode.

Kanalizacijski priključek poteka od mesta priključitve 
na javno kanalizacijo do prvega revizijskega jaška in mora 
biti vedno dostopen upravljavcu zaradi nadzora. Priključek 
na interno kanalizacijo je v zgradbi in na zemljišču uporab-
nika do priključka na javno kanalizacijo z vsemi objekti in 
napravami.

10. člen
Objekti in naprave upravljavca so:
1. magistralno omrežje in naprave:
Magistralno omrežje in naprave, ki zajema omrežje in 

naprave, ki so širšega pomena, in sicer:
– kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih 

voda,
– črpališča za prečrpavanje odpadnih in padavinskih 

voda s tlačnimi vodi na magistralnem omrežju,
– centralna čistilna naprava;
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2. primarno omrežje in naprave:
– kanalski vodi za odvajanje odpadnih in padavinskih 

voda iz dvo- ali večstanovanjskih ali drugih območij v uredit-
venem območju naselja (industrijskem, turističnem...),

– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske 
vode s tlačnimi vodi iz večstanovanjskih in drugih območij v 
ureditvenem območju naselja,

– naprave za čiščenje odpadnih voda za več stanovanj-
skih ali drugih območij v ureditvenem območju naselja;

3. sekundarno omrežje in naprave:
– kanalizacija mešanega in ločenega sistema za nepo-

sredno priključevanje porabnikov na posameznem območju 
(stanovanjskem, industrijskem...),

– črpališča za preprečevanje odpadne in padavinske 
vode s tlačnim vodom na sekundarnem omrežju,

– naprave za čiščenje odpadne vode na posameznem 
območju (stanovanjskem, industrijskem...).

11. člen
Upravljavec je dolžan voditi kataster kanalizacijskega 

omrežja, ki mora vsebovati seznam in lego objektov in na-
prav iz 10. člena tega odloka.

Upravljavec je dolžan voditi register kanalizacijskih pri-
ključkov.

12. člen
Naprave in objekti uporabnikov so tudi tiste, ki služijo za 

odvajanje in čiščenje odpadnih voda samo enemu uporabni-
ku ali manjši skupini uporabnikov. Vključujejo:

– interno kanalizacijo s pripadajočimi objekti in napra-
vami v objektu,

– spojni kanal z revizijskimi jaški,
– naprave in objekte za predčiščenje odpadnih voda (lo-

kalne čistilne naprave, nevtralizacijske naprave, peskolovi, 
lovilci olj), za akumulacijo in prečrpavanje ter nevtralizacijo 
odpadnih voda,

– dvoriščno kanalizacijo,
– interno cestno kanalizacijo s pripadajočimi objekti 

(lovilci peska, olj...),
– kanalizacijski priključek.
Te objekte in naprave financira in uporabnik in so nje-

gova last. Uporabnik je dolžan s temi napravami in objekti 
upravljati tako, da je mogoče normalno odvajanje odpadnih 
in padavinskih voda in voditi kataster interne kanalizacije 
z objekti in priključkom. Kanalizacijski priključek na javno 
kanalizacijo mora biti upravljavcu javne kanalizacije vedno 
dostopen za nadzor.

13. člen
V javno mešano kanalizacijo ni dovoljeno odvajati pod-

talnice, drenažnih vod, odprtih vodotokov ter meteornih vod, 
kjer jih je možno speljati v ponikalnico ali vodotok.

Odpadne vode iz gnojničnih jam in zbiralnikov ter odpad-
kov z gnojišč ni dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo. Upoš-
teva se veljavna zakonodaja z navodili pristojne inšpekcije.

III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO 
KANALIZACIJO

14. člen
V naseljih z javno kanalizacijo je nanjo obvezna priklju-

čitev vseh objektov, ki odvajajo odpadne vode s pogojem, 
da stanje javne kanalizacije omogoča priključitev ter da iz-
tok uporabnika izpolnjuje priključitvene pogoje. Objekte, ki 
še niso priključeni, je treba priključiti na javno kanalizacijo v 
roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.

V naseljih, kjer ne obstaja javna kanalizacija je povzro-
čitelj obremenitve dolžan v skladu s pogoji tega odloka in po-
goji soglasja ustrezne inšpekcijske službe zgraditi ustrezno 
greznico.

15. člen
Za priključitev na javno kanalizacijo si mora uporabnik 

pridobiti soglasje upravljavca, ki ga izda v skladu z določili 
tega odloka in po plačilu priključne takse na podlagi odloka, ki 
določa višino prispevka za priključitev na javno kanalizacijo.

Upravljavec obvezno izdaja soglasja k:
– prostorskim izvedbenim aktom,
– na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– vlogi za uporabno dovoljenje,
– vlogi za začasen priključek,
– za priključitev,
– za vse posege v prostor, kjer se nahajajo objekti in 

naprave javne kanalizacije.
Uporabnik je za izdajo soglasja dolžan predložiti:
– vlogo za pridobitev soglasja za priključitev na javno 

kanalizacijo,
– projektno dokumentacijo na vpogled do izdaje so-

glasja.

16. člen
Upravljavec je dolžan izdati soglasje za priključitev 

na javno kanalizacijo, če uporabnik k svoji vlogi predloži 
predpisano dokumentacijo in, če to dopuščajo razpoložljive 
kapacitete kanalizacijskih vodov.

V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključitev, 
je upravljavec dolžan uporabnika seznaniti o razmerah in po-
gojih, pod katerimi bi bila priključitev možna.

17. člen
Priključitev na javno kanalizacijo je obvezna za vse upo-

rabnike iz 6. člena tega odloka s pogojem, da stanje javne 
kanalizacije omogoča priključitev. Po izgradnji javne kanali-
zacije v naseljih se je uporabnik dolžan v roku 6 mesecev pri-
ključiti na javno kanalizacijo po pogojih soglasja upravljavca 
in opustiti začasne objekte za obdelavo odpadnih voda.

18. člen
Lastnik novega objekta lahko izvede priključek na javno 

kanalizacijo na podlagi pridobljenega soglasja iz 15. člena za 
priključitev ter predložene ustrezne tehnične dokumentacije 
(lokacijske informacije in soglasja lastnikov zemljišč po kate-
rem poteka priključitev) v skladu z zakonodajo.

19. člen
Upravljavec je dolžan dovoliti priključitev, če uporabnik 

izpolni vse pogoje iz soglasja, izdanega na podlagi 18. člena 
tega odloka, če je poravnal vse obveznosti do lastnika in 
upravljavca, predložil vso potrebno dokumentacijo in da sta-
nje javne kanalizacije glede tehničnih normativov in standar-
dov dovoljuje priključitev. K vlogi mora uporabnik predložiti 
na vpogled načrt hišne kanalizacije.

20. člen
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej, 

lahko pa ima objekt tudi več priključkov. Uporabnik je dolžan 
s temi objekti in napravami gospodariti tako, da je omogoče-
no normalno odvajanje odpadne in padavinske vode ter, da 
voda pred iztekom v javno kanalizacijo izpolnjuje zahtevane 
pogoje, skladno z veljavnimi predpisi in standardi.

Vsa dela na javni kanalizaciji in priključkih nadzira 
upravljavec.

Priključek na javno kanalizacijo lahko izvede samo za 
to usposobljen in registrirani izvajalec pod nadzorom uprav-
ljavca.

Upravljavec po priključitvi vpiše uporabnika v evidenco 
uporabnikov in mu izda potrdilo o priključitvi.

21. člen
Če uporabnik priključi objekt oziroma izvede priključek na 

javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca in priključek ni stro-
kovno izveden, upravljavec lahko priključek izvede na stroške.
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Uporabnika tako, da je ta usklajen z določbami tega 
odloka.

22. člen
Ukinitev uporabe priključka na javno kanalizacijo je mo-

goča le v primeru rušenja priključenega objekta. Priključek 
objekta odjavi uporabnik objekta, ki objekt ruši, najkasneje 
14 dni pred ukinitvijo priključka.

Upravljavec po odjavi zbriše uporabnika iz evidence 
uporabnikov.

IV. NAČIN PRIKLJUČITVE NA JAVNO KANALIZACIJO

23. člen
Priključitev obstoječih in novih objektov na javno kanali-

zacijsko omrežje je obvezna, če je priključek tehnično izved-
ljiv in če je možna priključitev objekta na omrežje gravitacij-
sko do 150 m, tlačno do 100 m dolžine, z višino črpanja do 10 
m. V primeru, da priključitev ni tehnično enostavno izvedljiva 
ali pa kanalizacijsko omrežje v bližini obravnavanega objekta 
ni zgrajeno, je lastnik do zgraditve javne kanalizacije dolžan 
interno omrežje za odpadne vode urediti na drug ustrezen 
način po navodilih pristojne inšpekcije.

V primeru, da bi bili lahko ogroženi vodni viri ali druge 
dobrine, lahko upravljavec postavi višje zahteve.

24. člen
Vsa dela na javni kanalizaciji in priključkih ter izvedbo 

hišnih priključkov, razen zemeljskih del, se lahko opravlja le 
s soglasjem in pod nadzorom upravljavca.

Priključitev hišne kanalizacije na javno se izvede na 
stroške uporabnika.

Priključitev mora biti izvedena pred izdajo uporabnega 
dovoljenja. O opravljeni priključitvi izda upravljavec potrdilo.

Priključitev starih obstoječih objektov na javno kanali-
zacijo je obvezna v roku 6 mesecev po izgradnji javne ka-
nalizacije. Pri priključitvi sta uporabnik in upravljavec dolžna 
upoštevati pogoje, ki veljajo nove objekte.

Priključitev priključnega kanala se izvede praviloma v 
revizijskem jašku javne kanalizacije.

Uporabnik javne kanalizacije, ki je po tem odloku dol-
žan zgraditi kanalski priključek, si mora pred projektiranjem 
notranje kanalizacije pridobiti od upravljavca smernice za 
izgradnjo priključka.

25. člen
Uporabnik, ki odvaja v javno kanalizacijo odpadne 

tehnološke vode, mora izvajati kontrolo le-teh po pravilniku 
o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod 
ter pogojih za njegovo izvajanje ter po uredbi o emisiji snovi 
in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz objektov in naprav 
posameznih panog, kolikor ta za določeno panogo obstaja. 
Rezultate in vse spremembe mora posredovati upravljavcu.

V. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE 
KANALIZACIJE

26. člen
Za prevzem obstoječih objektov in naprav javne kanali-

zacije v upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. kanalizacijska mreža in naprave, ki se predajajo, mo-

rajo imeti vso potrebno dokumentacijo (uporabno dovoljenje, 
kataster, evidenco priključkov, evidenco osnovnih sredstev in 
njihove vrednosti, urejena lastninska razmerja itd.),

2. izračunani morajo biti stroški obratovanja in vzdr-
ževanja kanalizacije, ki se predaja in stroški v zvezi s pre-
vzemom,

3. postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano 
z zapisniki o primopredaji: (dokumentacije, evidence knjigo-

vodskih podatkov, blagajniških podatkov, listin o lastništvu, 
podatki o terjatvah...),

4. prevzem mora potrditi pristojni občinski organ.

27. člen
Investitor javne kanalizacije mora po končani gradnji 

prenesti objekte in naprave v upravljanje in gospodarjenje 
upravljavcu.

Investitor je dolžan poleg objektov in naprav izročiti vso 
tehnično dokumentacijo, uporabno dovoljenje, soglasje in ka-
taster komunalnih naprav z evidenco priključkov. Upravljavcu 
mora biti s ceno odvajanja odpadne in padavinske vode za-
gotovljeno pokrivanje stroškov obratovanja in vzdrževanja.

VI. MERITVE ODVODA PORABLJENE VODE 
IN STOPNJE ONESNAŽENOSTI

28. člen
Plačilo odvajanja odpadne vode se obračunava na 

osnovi količine.
Količina odpadne vode se obračunava v kubičnih me-

trih.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, 

plačujejo odvedeno vodo v m3 v enaki količini ter v enakih 
razdobjih kot za porabljeno vodo, skladno z določili odloka o 
oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Slovenj Gra-
dec, razen za kmetije in individualne stanovanjske hiše, za 
katere se uporablja kriterij iz tretjega odstavka tega člena.

Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih vodnih virov 
ali vodovodov, ki niso v upravljanju izvajalca gospodarske 
javne službe oskrbe s pitno vodo, plačujejo stroške odvedene 
vode v javno kanalizacijo v količini, kot je porabijo. Količina 
porabljene vode se meri z vodomerom.

Uporabniki vode, ki nimajo vgrajenih vodomerov, pla-
čujejo pavšal 4,5 m3 odvedene odpadne vode na osebo na 
mesec.

Če upravljavec ali uporabnik ugotavlja, da je obračun-
ski vodomer v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe 
ali, če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega 
vodomera, je osnova za obračun pavšalna poraba vode, 
opredeljena v prejšnjem odstavku.

29. člen
Stopnja onesnaženosti komunalnih odpadnih vod iz 

gospodinjstev in ostalih uporabnikov je določena na osnovi 
splošnih določil in predpisov, ki so podani s strani pristojnih 
ministrstev.

Za vse ostale odpadne vode izvaja meritve stopnje one-
snaženosti uporabnik v skladu s pravilnikom o prvih meritvah 
in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za 
njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 35/96).

V posebnih primerih lahko upravljavec predpiše do-
datne pogoje za način vzorčenja, pogostnost meritev in 
analizne parametre, ki so sicer določeni z veljavnimi pred-
pisi in uredbami.

30. člen
Uporabnik iz 25. člena tega odloka, ki ima predpisano 

izvajanje meritve stopnje onesnaženosti odpadnih voda, 
mora upravljavcu predložiti v potrditev projekt za izvedbo 
merilnega mesta.

Uporabnik mora v roku 8 dni po izgradnji merilnega 
mesta pisno zaprositi upravljavca za nadzorni pregled me-
rilnega mesta.

Uporabnik mora voditi obratovalni dnevnik merilnega 
mesta. Merilno mesto mora biti v vsakem času dostopno 
upravljavcu za pregled obratovalnega dnevnika, odvzem 
vzorcev odpadne vode in pregled delovanja merilnih na-
prav.

Merilno mesto in merilne naprave uporabnik vzdržuje 
na lastne stroške.
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31. člen
Uporabniki plačujejo kanalščino na podlagi izstavlje-

nega računa upravljavcev. Uporabnik mora plačati račun 
najkasneje v petnajstih dneh po njegovi izstavitvi.

V primeru, da uporabnik ne poravna kanalščine v do-
ločenem roku po prejemu računa, ga je upravljavec dolžan 
opomniti. V opominu mora določiti dodaten rok in opozoriti 
uporabnika na posledice neplačila. Po izteku roka določe-
nega v opominu, lahko upravljavec ukine dobavo vode ali 
plombira priključek na javno kanalizacijo.

32. člen
Uporabnik je dolžan obvestiti upravljavca o vseh spre-

membah kvalitete in količine odpadne vode, ki so trajnejšega 
značaja.

Uporabnik je dolžan takoj obvestiti upravljavca o ne-
varnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare 
tehnološke opreme, malomarnosti ali višje sile odtekle v 
javno kanalizacijo.

VII. ODVAJANJE TEHNOLOŠKIH ODPADNIH VODA 
V JAVNO KANALIZACIJO

33. člen
V javno kanalizacijo se smejo odvajati tiste tehnološke 

odpadne vode, ki so določene v soglasju za kanalski pri-
ključek oziroma, ki so dovoljene po veljavnih standardih in 
predpisih o emisijah snovi, ki se smejo odvajati iz virov one-
snaženja v javno kanalizacijo.

34. člen
Uporabnik, ki odvaja tehnološko odpadno vodo, ki 

ni primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, mora pred 
priključitvijo na javno kanalizacijo to vodo očistiti skladno z 
veljavnimi predpisi in uredbami.

Uporabnik uveljavlja take ukrepe in tehnične rešitve, ki 
zmanjšujejo količino in stopnjo onesnaženosti odpadne vode, 
ki odteka v javno kanalizacijo.

Kadar se koncentracija škodljivih snovi v odpadni vodi 
zaradi zmanjšanja porabe vode poveča nad dovoljeno vred-
nostjo, dnevna količina škodljivih snovi pa ostaja enaka ali se 
zmanjša, lahko upravljavec na podlagi strokovnega mnenja 
upravnemu organu, ki je izdal uporabno dovoljenje, predlaga 
spremembo le-tega.

Če pristojne inšpekcijske službe zahtevajo posebne ozi-
roma dodatne postopke čiščenja, mora uporabnik predložiti 
upravljavcu tudi tehnološki projekt sanacije, izdelan v skladu 
s 66. členom zakona o varstvu okolja in ponovno zaprositi za 
izdajo soglasja za kanalski priključek.

VIII. ODVAJANJE PADAVINSKIH VODA

35. člen
Lastnik ali upravljavec objekta mora za padavinsko 

vodo zagotoviti odvajanje neposredno v vode ali ponikanje v 
tla, kadar je to izvedljivo.

Lastnik ali upravljavec površin, s katerih odteka toliko 
onesnažena padavinska voda, da se na podlagi določb pod-
zakonskih aktov ne sme spuščati neposredno v vode, mora 
to vodo zajeti in očistiti.

IX. ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN 
PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJIH, KJER NI 

SISTEMOV JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

36. člen
Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanaliza-

cije, je obvezna izgradnja lastnih-individualnih objektov za 
čiščenje odplak (greznice, čistilne naprave).

Za gradnjo ustrezne greznice oziroma čistilne naprave 
si je povzročitelj obremenitve oziroma investitor dolžan pri-
dobiti ustrezno dovoljenje, ki ga izda upravni organ v skladu 
s pogoji soglasja pristojne inšpekcijske službe. K temu do-
voljenju mora izdati soglasje tudi upravljavec.

37. člen
Padavinske vode ne smejo biti odvedene v greznico, 

speljati jih je treba v vode, meteorno kanalizacijo ali v po-
nikalnico.

Povzročitelji obremenitve morajo zagotoviti redno vzdr-
ževanje in praznjenje greznic. Praznjenje greznic mora biti 
urejeno na predpisan način in se opravlja po potrebi.

X. UPORABA JAVNE KANALIZACIJE

38. člen
Uporabniku se dovoljuje v javno kanalizacijo odvajati 

samo odpadne vode, ki ustrezajo veljavnim predpisom in 
uredbam.

Če za določeno škodljivo snov ali za vrsto odpadne 
vode pristojni minister ni sprejel standarda, se uporabljajo 
splošni standardi in smernice, podani s strani pristojnih mi-
nistrstev.

39. člen
Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti 

odpadno vodo, ki vsebuje snovi v takšnih koncentracijah, ki 
bi lahko:

– povzročila požar ali nevarnost eksplozije,
– povzročila korozijo ali kako drugače poškodovale 

kanal, naprave, opremo in ogrožale zdravje zaposlenega 
osebja,

– povzročala ovire v kanalih ali kako drugače motile 
delovanje sistema zaradi odlaganjausedlin in lepljivih snovi,

– stalno in občasno povzročala hidravlične preobreme-
nitve in tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanaliza-
cije,

– povzročala ogrevanje odpadne vode preko predpisa-
ne temperature,

– povzročala, da bi v kanalih nastajali škodljivi plini,
– zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi,
– povzročala onesnaženje z radioaktivnimi snovmi,
– vsebovala drugo snov, ki se po predpisu šteje za ne-

varno in škodljivo snov in katere koncentracija je nad s pred-
pisi in uredbami dovoljenimi mejnimi vrednostmi.

V primeru, da nastane na objektih in napravah javne 
kanalizacije škoda, zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika, 
je ta dolžan upravljavcu poravnati stroške odprave škode.

XI. PREKINITEV ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE 
VODE

40. člen
Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez odjave 

prekine odvajanje odpadne ali padavinske vode s prekinitvijo 
dobave vode iz javnega vodovoda v naslednjih primerih:

1. če z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za 
vodni vir ali javni vodovod,

2. če odpadna voda uporabnika ogroža zdravje obča-
nov in varno obratovanje javne kanalizacije,

3. če odpadna voda prekorači s predpisi določene do-
pustne količine škodljivih snovi,

4. če niso izpolnjeni pogoji soglasja za priključitev,
5. če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti iz tega od-

loka,
6. če uporabnik ne poravnava računov stroškov uprav-

ljanja.
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Odvajanje odpadne vode se prekine za čas, dokler ni 
odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške 
prekinitve in ponovne priključitve.

Uporabnik je dolžan poravnati škodo na vseh objektih, 
ki je nastala po njegovi krivdi ob izpustih neprimerne od-
padne vode.

41. člen
Upravljavec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne 

in padavinske vode za krajši čas zaradi vzdrževalnih del 
na objektih in napravah javne kanalizacije, vendar mora o 
času trajanja prekinitve obvestiti uporabnike preko sredstev 
javnega obveščanja ali neposredno.

V primerih intervencije na objektih in napravah lahko 
upravljavec prekine odvajanje odpadne in padavinske vode, 
vendar mora o tem takoj obvestiti uporabnika in mu zagotoviti 
odvajanje na drug način.

V primerih višje sile kot so potres, požar, poplave po-
vezane z nalivi, vdori in izlitjem škodljivih snovi v kanalizaci-
jo, izpad električne energije, velike okvare, ima upravljavec 
pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadnih in 
padavinskih voda, vendar mora o tem obvestiti uporabnike 
in postopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take pri-
mere.

XII. VIRI FINANCIRANJA

42. člen
Viri financiranja javne službe so:
– kanalščina,
– stroški čiščenja odpadnih voda,
– sredstva občinskega proračuna,
– prispevki občanov,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– različne donacije in subvencije,
– takse ob soglasjih h gradnji,
– ostale takse,
– druga sredstva, namenjena za izgradnjo in delovanje 

sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih, komunalnih in 
padavinskih voda.

43. člen
Uporabnik je za priključitev na javno kanalizacijo dolžan 

plačati prispevek za priključitev na javno kanalizacijo in je 
prihodek občinskega proračuna.

Višino, pogoje in način plačevanja tega prispevka določi 
občinski svet z odlokom.

44. člen
Občinski svet lahko z odlokom določi obveznost plače-

vanja takse, ki se uporablja namensko za odvajanje in čiš-
čenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda. V odloku s 
katerim se taksa uvede, mora biti določen način pobiranja in 
višina takse.

45. člen
Stroške čiščenja komunalnih odpadnih voda so dolžni 

plačevati vsi uporabniki, ki preko javne kanalizacije odvajajo 
odpadne vode. Cene se oblikujejo v skladu z veljavnimi pred-
pisi o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev.

46. člen
Uporabniki javne kanalizacije so dolžni redno plačevati 

stroške odvajanja in čiščenja odpadnih voda na podlagi iz-
stavljenega računa upravljavca. Uporabnik mora plačati ra-
čun najkasneje v 15 dneh od izstavitve. Če uporabnik meni, 
da obračun ni pravilen, lahko v 8 dneh od prejema računa 
vloži pismeni ugovor na upravljavca kanalizacije.

V nasprotnem primeru mora upravljavec uporabnika z 
opominom pozvati k plačilu. V opominu mora določiti dodaten 
rok in opozoriti uporabnika na posledice neplačila.

Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, 
plačujejo odvedeno vodo po stanju na vodomeru. Stanje na 
vodomeru, ki je podlaga za obračun sestavljene-cene za 
čiščenje in odvajanje odpadnih voda, odčitava pooblaščena 
oseba upravljavca.

XIII. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCEV IN UPORABNIKOV

47. člen
Obveznosti upravljavca pri odvajanju odpadne in pa-

davinske vode:
1. redno kontrolira normalno vzdrževanje in obratovanje 

objektov in naprav javne kanalizacije ter čistilnih naprav, ki so 
v njegovem upravljanju,

2. ravna skladno z določbami pravilnika iz 8. člena tega 
odloka,

3. redno kontrolira učinek čiščenja čistilnih naprav in 
drugih objektov ter naprav za predčiščenje odpadne vode 
ter vodi evidenco,

4. obvešča uporabnike o prekinitvi odvajanja odpadne 
vode preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno,

5. vodi kataster objektov in naprav javne kanalizacije,
6. opravlja nadzor meritev in skrbi za obračun odvedene 

vode, ki jo uporabniki sami načrpajo,
7. izdaja soglasja v skladu z določbami tega odloka in 

omogoča priključitev na javno kanalizacijo,
8. organizira odvajanje odpadne vode v primerih višje 

sile ter o tem pravočasno poroča občinskim organom,
9. sistematično pregleduje objekte in naprave javne 

kanalizacije ter kanalizacijskih priključkov,
10. nadzira gradnjo objektov in naprav javne kanaliza-

cije ter kanalizacijskih priključkov,
11. dolžan je pisno obvestiti uporabnika o vsaki spre-

membi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo,
12. kontrolira nivoje olj in maščob v napravah za njihovo 

odstranjevanje,
13. kontrolira vodotesnost kanalov in objektov javne 

kanalizacije,
14. na svoje stroške je dolžan spremeniti priključek, v 

primeru spremembe pogojev odvajanja odpadne in padavin-
ske vode na osnovi že izdanega soglasja.

48. člen
Uporabniki imajo obveznost da:
1. zgradijo objekte in naprave interne kanalizacije 

skladno s tehnično dokumentacijo in pogoji izdanega so-
glasja upravljavca,

2. omogočijo upravljavcu pregled interne kanalizacije 
in sestavo odpadne vode v vsakem času tudi izven obrato-
valnega časa,

3. redno vzdržujejo interno kanalizacijo z vsemi objekti 
in napravami, priključek, interne čistilne naprave in vodijo 
dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne naprave,

4. redno kontrolirajo sestavo in količino odpadne teh-
nološke vode in rezultate na zahtevo redno posredujejo 
upravljalcu,

5. pravočasno opozarjajo na ugotavljanje pomanjkljivo-
sti na javni kanalizaciji,

6. obveščajo upravljavca o vseh spremembah pogojev 
za priključitev,

7. redno plačujejo odvajanje odpadne vode na podlagi 
izdanih računov,

8. odvajajo odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih 
koncentracij, določenih v strokovnem navodilu o tem, katere 
snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o dopustnih 
temperaturah vode,

9. prijavijo upravljavcu vsako spremembo količine in 
kvalitete odpadne vode,

10. v primeru spremenjenih pogojev priključitve na last-
ne stroške prilagodijo hišni priključek, ne glede na prvotne 



Stran 8436 / Št. 68 / 21. 6. 2004 Uradni list Republike Slovenije Uradni list Republike Slovenije Št. 68 / 21. 6. 2004 / Stran 8437

pogoje priključitve. O spremenjenih pogojih so uporabniki 
dolžni obvestiti upravljavca, le-ta pa jim poda rok in pogoje 
ureditve glede na obseg potrebnih del,

11. kolikor odvajajo v javno kanalizacijo tehnološko 
odpadno vodo, morajo skladno z veljavnimi predpisi in ured-
bami predložiti upravljavcu analize odpadne vode, izdelane 
v skladu s strokovnim navodilom in obveščati upravljavca o 
vseh spremembah,

12. kolikor naprava za predčiščenje ne dosega pred-
pisanih učinkov, pisno obvestijo upravljavca o spremembah 
obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi dodatnih tehno-
loških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih 
učinkov predčiščenja.

Uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo 
brez soglasja upravljavca.

Odpadne vode, ki ni primerna za spuščanje v javno 
kanalizacijo, ni dovoljeno predspuščanjem v javno kanaliza-
cijo redčiti z vodo (hladilno, pitno), da bi z redčenjem dosegli 
zahtevane lastnosti.

Uporabniki ne smejo prekiniti odvajanja odpadne vode 
drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemo-
gočiti.

49. člen
Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukcijah 

cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in na-
prave v prvotno stanje. Vsi stroški bremenijo investitorja.

Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovodnega, 
elektro...) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in 
napravah zagotoviti, da ostanejo kanalizacijske naprave in 
omrežja nepoškodovana, v nasprotnem primeru morajo na 
lastne stroške vzpostaviti prvotno stanje.

XIV. KAZENSKE DOLOČBE

50. člen
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje 

za prekršek izvajalec javne službe, če:
– ne vodi katastra kanalizacijskega omrežja,
– prekine odvajanje odpadne vode in padavinske vode 

v nasprotju z 40. in 41. členom tega odloka,
– ne opravlja rednih kontrol normalnega vzdrževanja in 

obratovanja objektov in naprav javne kanalizacije ter čistilnih 
naprav, ki so v njegovem upravljanju (1. točka 47. člena),

– ne opravlja rednih kontrol kvalitete odpadnih voda in 
učinek čiščenja čistilnih naprav in drugih objektov ter naprav 
za predčiščenje odpadne vode (3. točka 47. člena),

– če ne obvesti uporabnike o prekinitvi odvajanja od-
padne vode preko sredstev javnega obveščanja (4. točka 
47. člena),

– ne organizira odvajanja odpadnih voda v primeru višje 
sile (8. točka 47. člena),

– ne pregleduje objektov in naprav javne kanalizacije ter 
kanalizacijskih priključkov (9. točka 47. člena),

– ne obvesti pisno uporabnika o vsaki spremembi pogo-
jev priključevanja na javnokanalizacijo (11. točka 47. člena),

– ne kontrolira nivoja olj in maščob v napravah za njiho-
vo odstranjevanje (12. točka 47. člena),

– ne kontrolira vodotesnosti kanalov in objektov javne 
kanalizacije (13. točka 47. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, 
če stori kakšno dejanje iz prvega odstavka tega člena.

51. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje 

za prekršek uporabnik, pravna oseba ali samostojni pod-
jetnik, če:

– ne skrbi za vodotesnost naprav in objektov, za katere 
je odgovoren, tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje 
odpadne in padavinske vode (9. člen),

– z napravami in objekti ne upravlja tako, da je mogoče 
normalno odvajanje odpadnih in padavinskih voda, ne vodi 
katastra interne kanalizacije ali, če upravljavcu ne omogoči 
nadzora kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo 
(drugi odstavek 12. člena),

– v javno mešano kanalizacijo odvaja podtalnice, dre-
nažne vode, vode odprtih vodotokov ter meteorne vode, kjer 
jih je možno speljati v ponikalnico ali vodotok (prvi odstavek 
13. člena),

– v javno kanalizacijo odvaja ali izlije odpadne vode v 
nasprotju z drugim odstavkom 13. člena, 38. in 39. členom 
tega odloka,

– se ne priključi na javno kanalizacijo, kjer je priključitev 
obvezna, oziroma, če ne zgradi ustrezne greznice ali čistilne 
naprave, kjer priključitev na javno kanalizacijo ni mogoča 
(14. člen),

– se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja uprav-
ljavca (drugi odstavek 48. člena),

– ne zaprosi upravljavca za nadzorni pregled merilnega 
mesta, ne vodi obratovalnega dnevnika ali če ne omogoči 
upravljavcu dostop do merilnega mesta za pregled obrato-
valnega dnevnika, odvzem vzorcev odpadne vode in pregled 
delovanja merilnih naprav (30. člen),

– ne obvesti upravljavca o spremembah kvalitete in ko-
ličine odpadne vode, ki so trajnejšega značaja ali o nevarnih 
in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehnološke 
opreme, malomarnosti ali višje sile odtekle v javno kanaliza-
cijo (32. člen),

– odvaja v javno kanalizacijo tehnološko odpadne 
vode, ki niso določene v soglasju za kanalizacijski priključek 
oziroma, ki odstopajo od standardov in predpisov o emisijah 
snovi (33. člen),

– ravna v nasprotju s 37. členom tega odloka,
– ne opravlja redne kontrole sestave ali količine odpad-

ne tehnološke vode in ne posreduje rezultatov na zahtevo 
upravljavca (4. točka 48. člena),

– ne opozori upravljavca na ugotovljene pomanjkljivosti 
na javni kanalizaciji ali na spremenjene pogoje za priključitev 
(5. in 6. točka 48. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, 
če stori kakšno dejanje iz prvega odstavka tega člena.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

52. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristoj-

ne inšpekcijske službe in pooblaščena oseba za izvajanje 
lokalnega nadzora.

53. člen
Pravilnik iz drugega odstavka 9. člena sprejme uprav-

ljalec v roku enega leta po uveljavitvi odloka.

54. člen
Kataster iz 11. člena odloka vzpostavi upravljalec v roku 

enega leta po uveljavitvi odloka.

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

listu RS.

Št. 352-05-11/2004-310
Slovenj Gradec, dne 27. maja 2004.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Matjaž Zanoškar l. r.
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3072. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka 
o spremembah zazidalnega načrta Planote 
Legen

Na podlagi 12., 23. in 34. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena 
statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 
29/99) je svet Mestne občine Slovenj Gradec dne 25. 5. 
2004 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o 

spremembah zazidalnega načrta Planote Legen

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme sprememba in dopolnitev 

odloka o spremembi zazidalnega načrta Planote Legen, ki 
ga je izdelal STUDIO XX iz Podgorja, Podgorje 76, pod pro-
jektno številko: ZN 01/04.

Odlok o spremembi zazidalnega načrta Planote Legen 
(Uradni list RS, št. 41/90) ureja območje, ki leži med Kreševo 
ulico in športnimi igrišči na Legnu. Odlok predvideva izgrad-
njo 12 vrstnih garaž z deponijami za kurivo z nadzidavo za 
stanovanjske namene. Sprememba je bila izdelana zaradi 
izredno majhnih parcel obstoječih vrstnih hiš v Kreševi uli-
ci, tako da je vsakemu segmentu vrstne hiše predvidevala 
dodatno funkcionalno zemljišče nasproti, razen objektov 
št. 1 in 2, ki pripadata parcelama št. 114/18 in 114/19. Po 
določbah tega zazidalnega načrta je bil do sedaj zgrajen 
en sam stanovanjski objekt. Ker zazidalni načrt ni predvidel 
nobenih toleranc niti na tistih parcelah, kjer je to možno, je 
izdelana sprememba in dopolnitev veljavnega zazidalnega 
načrta. Predlagana sprememba in dopolnitev se nanaša na 
spremembo vertikalnih in horizontalnih gabaritov objektov, 
ter določa pogoje graditve enostavnih objektov v okviru za-
zidave. Ostali pogoji navedeni v zazidalnem načrtu ostanejo 
nespremenjeni.

2. člen
Sprememba in dopolnitev odloka o spremembi zazidal-

nega načrta Planote Legen vsebuje:
A) Tekstualno gradivo:
– obrazložitev sprememb in dopolnitev,
– izjave,
– smernice in mnenja,
– odlok.
B) Grafično gradivo:
– načrt parcele M 1: 1000,
– zazidalna situacija M 1: 1000,
– geodetski in količbeni načrt M 1: 1000,
– komunalni vodi M 1: 1000.

II. MEJA OBMOČJA UREJANJA

3. člen
Območje, ki ga obravnava zazidava leži med Kreševo 

ulico in športnimi igrišči na Legnu. Pri izgradnji obravnava-
nega območja bodo aktivirane naslednje parcele: 118/16, 
1188/17, 118/18, 118/19, 118/20, 118/21, 118/22, 118/23, 
118/24, 118/25, 118/26, 118/27, 118/28, 117/2, 117/3, 117/4, 
117/5, 117/6, 117/7, 117/8, 117/9 in 117/11, vse k.o. Slovenj 
Gradec.

III. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE 
OBMOČJA IN ETAPNOST REALIZACIJE

4. člen
Objekti bodo postavljeni vzporedno z objekti Kreševe 

ulice, z zamiki tako, da se po dva in dva objekta združujeta. 
Etapnost realizacije ni pogojena s sočasno gradnjo sosednjih 
objektov.

IV. POGOJI IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

5. člen
Vertikalni gabarit objektov je podan z etažnostjo K, P 

+ 1. Klet je v celoti vkopana. Podstrešje zaradi nizke pod-
zidave kapnih leg (maks. 60 cm) ne bo izkoriščeno. Strehe 
bodo dvokapnice z naklonom strešin 30º. Maksimalna višina 
slemena znaša 9 m nad nivojem pritlične etaže. Dolžina ob-
jektov je enaka širini parcel, razen pri parceli št. 1, kjer znaša 
9 m. Širina objektov znaša 8 m. Pri objektih št.: 2, 3, 4, 5, 6, 
10 in 11 je dopustna toleranca +2 m v smeri proti vzhodu, pri 
objektih št. 7 in 8 pa je dopustna toleranca + 4,6 m v smeri 
proti vzhodu.

Pri realiziranemu objektu št. 9 je dopustna gradnja pri-
zidka v smeri proti vzhodu in sicer v širini 4,6 m. Etažnost pri-
zidka je: K, P +M. Streha nad prizidkom je enokapnica z na-
klonom 30º v podaljšku strehe obstoječega objekta. Na strehi 
prizidka je možna izvedba vertikalnih okenskih odprtin.

Izvedba okenskih odprtin v stenah, ki so postavljene na 
meje sosednjih parcel, ni dovoljena.

Na obravnavanih parcelah je dovoljena postavitev po-
možnih objektov v skladu s 5. in 6. členom Pravilnika o vrstah 
zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih 
za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja 
in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemlji-
šči (Uradni list RS, št. 114/03).

V. KONČNE DOLOČBE

6. člen
Sprememba in doponitev odloka o spremembi zazidal-

nega načrta Planote Legen je stalno na vpogled pri:
– Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne 

občine Slovenj Gradec,
– Upravni enoti Slovenj Gradec.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljavnost 3., 

5., 6., 9. in 10. člena Odloka o spremembi zazidalnega načrta 
Planote Legen (Uradni list RS, št. 41/90), ki ga je izdelal SGP 
Kograd – Projektivni biro, d.o.o. in se nadomestijo s 3., 4., 5. 
in 6. členom predmetnega odloka. Prav tako se nadomesti 
tudi celotno grafično gradivo.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna 

urbanistična inšpekcija.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 350-01-63/2004
Slovenj Gradec, dne 27. maja 2004.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Matjaž Zanoškar l. r.
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ŽELEZNIKI

3073. Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov 
mladinskih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz 
proračuna Občine Železniki

Na podlagi 21. in 29. 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 in 51/02) in 17. člena Statuta Občine Železniki 
(Uradni list RS, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98, 12/99) je Ob-
činski svet Občine Železniki na 13. redni seji dne 2. 6. 2004 
sprejel

P R A V I L N I K
o izbiri in vrednotenju programov mladinskih 
dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna 

Občine Železniki

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Železniki do-

loča pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev 
proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje progra-
mov mladinskih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna 
Občine Železniki.

2. člen
Namen in cilj sofinanciranja programov mladinskih de-

javnosti je spodbujanje družbene participacije mladih, spod-
bujanje vzgoje, ki vodi k celostnemu razvoju mladostnika, 
omogočanje mladinskega dela, kvalitetno koriščenje mladin-
ske infrastrukture in prispevek k razvoju mladinske kulture.

Namen Občine Železniki je, da vlagatelji mladinskega 
programa (delovanja) celostno načrtujejo posamezno podro-
čje ali povezujejo več področij s predmeta javnega razpisa 
(lahko tudi kot mrežo vsebinskih aktivnosti, ki se izvajajo 
skozi razpisno obdobje).

Namen sofinanciranja posameznih enkratnih projektov 
je spodbujanje izvajanja inovativnih projektov iz vsebin po-
sameznega razpisnega področja.

Cilj javnega razpisa je podpreti izvedbo mladinskih 
programov (dejavnosti) in projektov, ki bodo imeli ustrezne 
vsebinske aktivnosti, in ki bodo mlade usposobili za aktivno 
družbeno delovanje, prispevali k razvoju mladinske kulture 
in mladinskega dela.

2. VSEBINSKE DOLOČBE

3. člen
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje celovitih 

letnih mladinskih programov (dejavnosti) in posameznih 
mladinskih projektov, ki jih izvajajo nevladne in neprofitne 
organizacije.

Občina Železniki bo izbranim vlagateljem sofinancira-
la:

letni mladinski program (dejavnosti) in mladinske pro-
jekte (največ tri),

z naslednjih področij:
– projektne organizacije,
– aktualnih mladinskih iniciativ,
– neformalnega izobraževanja in usposabljanja za 

mladinsko delo,
– prostovoljnega mladinskega dela,
– mednarodnega mladinskega dela,
– mobilnosti mladih,
– raziskovalnega dela mladih,
– zmanjševanja učinkov in posledic tveganih vedenj.

Vlagatelj se lahko prijavi za letni mladinski program in 
za posamezne (največ tri) mladinske projekte. Kot letni mla-
dinski program se smatra kontinuirano izvajanje in koordini-
ranje mladinskih aktivnosti skozi vse razpisno obdobje (celo 
leto), za posamezne mladinske projekte pa izvedbo enkratnih 
letnih programov aktivnosti na področju kulture, športa, iz-
obraževanja in družabnosti, ter kratkoročnejših mladinskih 
aktivnosti v posameznem letu.

4. člen
Za letne mladinske programe (dejavnosti) in mladinske 

projekte s področja projektne organizacije štejejo tisti pro-
grami in projekti, ki vsebujejo:

– izvajanje projektnih programov,
– organizacija kulturnih, športnih, izobraževalnih in 

družabnih aktivnosti,
– projektno delo na posameznih sklopih programa,
– statutarnih dejavnosti organizacij.
Za letne mladinske programe in mladinske projekte s 

področja aktualnih mladinskih iniciativ štejejo tisti, ki vse-
bujejo:

– aktivno partnerstvo in odgovornost pri vprašanjih, ki 
se nanašajo na mlade v družbi, integriranje mladih v družbe-
ne procese in zagotavljanje demokratičnih oblik združevanja 
in delovanja mladih,

– aktivno participacijo mladih pri razvoju lokalne skup-
nosti in vključevanje mladih z manj priložnostmi.

Za letne mladinske programe in mladinske projekte s 
področja neformalnega izobraževanja in usposabljanja za 
mladinsko delo, štejejo tisti programi in projekti, ki vsebujejo:

– inovativne pristope/oblike neformalnega izobraževa-
nja in usposabljanja za mladinsko delo,

– usposabljanje in izobraževanje mladinskih delavcev 
za delo z mladimi ter izobraževanje in usposabljanje za pri-
dobivanje veščin, ki mladim omogočajo, da sami izvajajo 
projekte,

– usposabljanje za delovanje mladih v različnih aktivno-
stih delovanja, na lokalni, regionalni in državni ravni.

Za letne mladinske programe in mladinske projekte s 
področja prostovoljnega mladinskega dela štejejo tisti, ki 
vsebujejo:

– izvajanje in uveljavljanje prostovoljnega mladinskega 
dela,

– izobraževanje in usposabljanje za izvajanje prosto-
voljne dela,

– izmenjave prostovoljcev,
– pomoč lokalnim skupnostim pri reševanju aktualnih 

družbenih problemov.
Za letne mladinske programe in mladinske projekte s 

področja mednarodnega mladinskega dela štejejo tisti, ki 
vsebujejo:

– vključevanje in sodelovanje v multilateralnih progra-
mih, ki so organizirani na mednarodnem nivoju in omogočajo 
aktivno sodelovanje mladinskih struktur,

– koordinacijo in izvajanje izmenjav mladih in skupnih 
aktivnosti mladih iz dveh ali več držav,

– medkulturno učenje, raziskovalno dejavnost in nefor-
malno izobraževanje na nadnacionalnem nivoju.

Za letne mladinske programe in mladinske projekte s 
področja mobilnosti mladih štejejo tisti, ki vsebujejo:

– ustvarjanje pogojev ter vzpostavljanje in ohranjanje 
mehanizmov / instrumentov za večjo mobilnost mladih,

– zagotavljanje ugodnosti za mobilnost mladih,
– koriščenje ugodnih mladinskih nastanitvenih kapa-

citet.
Za letne mladinske programe in mladinske projekte 

s področja raziskovalnega dela mladih štejejo tisti, ki vse-
bujejo:

– seznanjanje mladih s terenskim delom in uporabo 
raziskovalnih metod pri raziskovanju naravnih in družbenih 
pojavov,
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– seznanjanje mladih z raziskovalno-znanstvenim 
delom,

– razvijanje metod raziskovalnega dela z mladimi,
– popularizacijo znanosti med mladimi,
– omogočanje boljšega poznavanja mladih.
Za letne mladinske programe in mladinske projekte s 

področja zmanjševanja učinkov in posledic tveganih vedenj 
štejejo tisti, ki vsebujejo:

– zmanjševanje učinkov ter posledic tveganih vedenj na 
področju uživanja dovoljenih in prepovedanih drog, nasilnega 
vedenja, nestrpnosti ipd.,

– izobraževanje in usposabljanje za primarno preven-
tivno delo na omenjenih področjih.

5. člen
Predmet sofinanciranja ne morejo biti letni mladinski 

programi ali mladinski projekti, ki imajo naravo:
– dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izob-

raževanja,
– rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru usta-

nov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organiziranju in 
financiranju vzgoje in izobraževanja,

– investicij ali nakupa opreme,
– vključevanja odvisnikov v skupnosti za zdravljenje 

odvisnosti,
– založništva, publikacij in programov in projektov s 

pretežno internetno vsebino,
– znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj znan-

stvenega značaja.

6. člen
Za letni mladinski program (dejavnost) in posamezne 

mladinske projekte lahko kandidira:
– nevladna organizacija, ki je prostovoljna in nepro-

fitna ter registrirana kot pravna oseba s sedežem v Občini 
Železniki, oziroma pravna oseba, registrirana v RS in katere 
krajevna enota deluje na področju Občine Železniki,

– mladinski svet s sedežem v Občini Železniki, ki je regi-
striran po Zakonu o mladinskih svetih in se ukvarja z mladimi 
na področju Občine Železniki,

– mladinski center, registriran kot nevladna organiza-
cija, ki opravlja dejavnost mladinskega centra ter ima za 
ustanoviteljico ali soustanoviteljice občino,

– nevladna organizacija, ki opravlja dejavnost mladin-
skega centra,

– ter pravne osebe in organizacije, ki se ukvarjajo z 
mladimi na področju Občine Železniki.

Prostovoljnost in neprofitnost morata biti razvidni iz 
statuta ali splošnih pravil delovanja in iz pisno izražene volje 
posameznika (člana organizacije) po vstopu.

Iz statuta oziroma splošnih pravil delovanja mora izha-
jati, da se organizacija ukvarja z mladinskim delom, in sicer 
je lahko tovrstna dejavnost v statutu oziroma splošnih pravilih 
delovanja navedena izrecno ali pa je le-ta razvidna iz določil 
o namenih in ciljih delovanja organizacije.

7. člen
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsi vlagatelji 

letnih mladinskih programov (dejavnosti) in posameznih 
mladinskih projektov, ki se prijavljajo na razpis:

– vlagatelj mora obstajati in delovati najmanj eno leto,
– vlagatelji letnih mladinskih programov (dejavnosti) in 

posameznih mladinskih projektov izpolnjuje splošne pogoje, 
če ima organizacija 85% članstva, mlajšega od 29 let,

– vlagatelj mora imeti najmanj 50 članov/članic v staro-
sti od 6. do 29. leta,

– prijavljeni program (dejavnost) oziroma projekti mo-
rajo ustrezati predmetu razpisa in so namenjeni predvsem 
mladim v starosti od 6 do 29 let,

– vlagatelj mora za izvajanje programa ali projektov za-
gotoviti najmanj 30% delež sofinanciranja iz drugih virov,

– vlagatelj mora imeti izdelano okvirno finančno kon-
strukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja 
programa ali projekta.

– vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na 
ustreznem razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije 
naročnika (Občina Železniki).

8. člen
Dodatni pogoji za vlagatelje letnih mladinskih progra-

mov (dejavnosti), ki se prijavljajo na razpis:
– vlagatelj programa je v letu pred razpisom izvajal pro-

gram za mlade v okviru področij, ki so navedena v predmetu 
javnega razpisa,

– vlagatelj mora imeti izdelan načrt izvajanja programa 
za tekoče leto, ki vsebuje vse elemente, zahtevane v razpisni 
dokumentaciji,

– program mora vsebovati aktivnosti, ki so mladim na 
voljo kontinuirano skozi celotno razpisno obdobje.

3. POSTOPEK IZBORA

9. člen
Župan Občine Železniki po sprejemu proračuna občine 

za tekoče leto objavi javni razpis za zbiranje predlogov za 
sofinanciranje mladinskih programov iz občinskega prora-
čuna.

Objava javnega razpisa mora vsebovati: predmet jav-
nega razpisa, pogoje sofinanciranja, rok in način prijave, 
vsebino vloge, informiranje kandidatov, postopek obravnave 
vlog in okvirni znesek.

10. člen
Postopek javnega razpisa vodi komisija za mladinske 

dejavnosti, ki jo imenuje župan. Komisija opravi pregled 
prispelih vlog, ki jih oceni na podlagi Meril za dodelitev sred-
stev ter pripravi predlog višine sofinanciranja in ga predloži 
županu, ki sprejme sklep o izbiri izvajalcev. S sklepom o iz-
biri izvajalcev župan seznani odbor za družbene dejavnosti 
in občinski svet.

11. člen
Župan za vsako proračunsko leto sklene z izvajalci 

mladinskih programov pogodbo o sofinanciranju izvedbe 
mladinskih programov (v nadaljevanju: pogodba).

Pogodba opredeljuje: vsebino in obseg programa, čas 
realizacije programa, višino dodeljenih sredstev, pričakovane 
rezultate in druge medsebojne pravice in obveznosti.

Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah ozi-
roma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti 
dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Kolikor izvajalci ne 
izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del 
programa ukinja finančna sredstva, ki morajo biti uporabljena 
v skladu z namenom in terminskim planom izvajanja.

12. člen
Občina Železniki spremlja namensko porabo sredstev 

in izvajanje programov za mlade:
– z možnostjo kadarkoli preverjati namensko porabo 

sredstev,
– s poročili o poteku programov in porabi sredstev,
– z zaključnim poročilom.

4. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE

13. člen
Izvajalci letnih programov so dolžni izvajati dogovorjene 

programe v skladu s tem pravilnikom in dajati pristojnemu 
organu morebitna dodatna pojasnila glede izpolnjevanja po-
gojev iz 6., 7. in 8. člena tega pravilnika.
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14. člen
Vrednost sofinanciranja programov je odvisna od 

vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu 
za področje mladinskih dejavnosti in je izražena v točkah. 
Vrednost točke se določi po sprejetem proračunu za vsako 
leto posebej.

15. člen
Merila za izbor in vrednotenje mladinskih programov 

so opredeljena v prilogi in so sestavni del tega pravilnika. 
Sprejme jih Občinski svet občine Železniki.

16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2004.

Št. 080-09-3964/04
Železniki, dne 2. junija 2004.

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

MERILA ZA IZBOR IN VREDNOTENJE MLADINSKIH 
PROGRAMOV

Merila za letne mladinske programe (dejavnost)

ustreznost strokovnih izhodišč in utemeljenost progra-
ma (od 0 do 10 točk)

a) Vloga temelji na izkazanih potrebah na podlagi ana-
liz, študij ali raziskav.

Analiza potreb po programu temelji na osnovi analiz, 
študij ali raziskav – 2 točki,

ugotovitev potreb po izvedbi programa s strani izvajalca 
programa –1 točka,

ni ocene potreb po izvajanju programa – 0 točk.
b) Vlagatelj ima zelo jasno opredeljene cilj –2 točki, ima 

jasno opredeljene cilje – 1 točka, nima jasno opredeljenih 
ciljev – 0 točk.

c) Vlagatelj je zelo dobro izdelal strategije in metode za 
doseganje ciljev – 2 točki, je zadovoljivo izdelal strategije in 
metode – 1 točka, ni izdelal strategij in metod za doseganja 
ciljev – 0 točk.

d) Ustreznost posameznih vsebinskih aktivnosti v pro-
gramu in potreba po njihovi izvedbi.

Posamezne vsebinske aktivnosti v programu so zelo 
ustrezne in potrebne – 4 točke, srednje ustrezne in potrebne 
– 2 točki, neustrezne oziroma nepotrebne – 0 točk.

obseg in kvaliteta programa
(od 0 do 16 točk)
a) Vključevanje različnih ciljnih skupin uporabnikov 

programa.
V program so v večjem obsegu vključeni mladi z manj 

priložnostmi – 2 točki, v program so vključeni tudi mladi z 
manj priložnostmi – 1 točka, v program niso vključeni mladi 
z manj priložnostmi – 0 točk.

b) Program obsega metode dela, ki omogočajo: izku-
stveno učenje, mladinsko iniciativnost, neposredno komuni-
kacijo z mladimi v okolju, vrstniško delo, prostovoljno delo, 
terensko delo.

V večjem delu obsega navedene metode – 2 točki, 
delno obsega navedene metode – 1 točka, ne obsega na-
vedenih metod – 0 točk.

c) Število ustreznih vsebinskih aktivnosti v okviru pro-
grama.

Program organizacije vsebuje večje število ustreznih 
vsebinskih aktivnosti – 8 točk, srednje število ustreznih vse-
binskih aktivnosti – 4 točke, manjše število ustreznih vse-
binskih aktivnosti – 0 točk.

d) Preglednost in jasna predstavitev aktivnosti za iz-
vedbo programa.

Aktivnosti za izvedbo programa so večinoma pregledne 
in jasno predstavljene 2 – točki, so delno pregledne in jasno 
predstavljene 1 – točka, niso pregledne in jasno predstav-
ljene – 0 točk.

e) Ustreznost časovnega načrta za izvedbo aktivnosti. 
Časovni načrt je ustrezen – 2 točki, ni ustrezen 0 – točk.

reference prijavitelja
(od 0 do 10 točk)
a) Kvaliteta in uspešnost izvedbe programa v letu 2003. 

Zelo ustrezna – 4 točke, delno ustrezna – 2 točki, neustrezna 
– 0 točk.

b) Usposobljenost izvajalcev programa (ustrezna izob-
razba in izkušnje). Zelo primerna – 2 točki, manj primerna – 1 
točka, neprimerna – 0 točk.

c) Struktura programske skupine. Zelo ustrezna – 2 
točki, delno ustrezna – 1 točka, neustrezna – 0 točk.

d) Ustrezna oprema in prostori. Zelo ustrezna – 2 točki, 
delno ustrezna – 1 točka, neustrezna – 0 točk.

organiziranje izvajanja programa
(od 0 do 24 točk)
a) Stopnja koordinacije z drugimi organizacijami in 

institucijami.
Vlagatelj v velikem obsegu koordinira program z drugimi 

organizacijami in institucijami na nacionalnem nivoju – 4 toč-
ke, delno koordinira – 2 točki, ne koordinira – 0 točk.

Vlagatelj v velikem obsegu koordinira program z drugimi 
organizacijami in institucijami na regionalnem nivoju – 4 toč-
ke, delno koordinira – 2 točki, ne koordinira – 0 točk.

Vlagatelj v velikem obsegu koordinira program z drugimi 
organizacijami in institucijami na lokalnem nivoju – 4 točke, 
delno koordinira – 2 točki, ne koordinira – 0 točk.

b) Vsebinska koordinacija lokalnih (regionalnih) enot 
organizacije.

Vlagatelj v velikem obsegu vsebinsko koordinira pro-
gram na nacionalnem nivoju – 4 točke, delno koordinira – 2 
točki, ne koordinira – 0 točk.

Vlagatelj v velikem obsegu vsebinsko koordinira pro-
gram na regionalnem nivoju – 4 točke, delno koordinira – 2 
točki, ne koordinira – 0 točk.

Vlagatelj v velikem obsegu vsebinsko koordinira pro-
gram na lokalnem nivoju – 4 točke, delno koordinira – 2 točki, 
ne koordinira – 0 točk.

ustreznost finančne konstrukcije
(od 0 do 8 točk)
a) Preglednost finančne konstrukcije. Je pregledna – 2 

točki, ni pregledna – 0 točk.
b) Realnost in ekonomičnost finančne konstrukcije. Je 

realna in ekonomična – 2 točki, ni realna in ekonomična – 0 
točk.

Izvajanje aktivnosti iz programa v okviru infrastrukture, 
pretežno namenjene mladim (mladinski centri, klubi, mladin-
ska prenočišča, domovi ipd.). V večji meri – 4 točke, v manjši 
meri 2 točki, ne – 0 točk.

ustvarjanje (osnovnih) pogojev za izvajanje/razvoj mla-
dinske politike in mladinskega dela

(od 0 do 12 točk)
a) Z izvajanjem programa in z rednim delovanjem orga-

nizacije se ustvarjajo boljši pogoji za aktivnosti s področja 
mladinskega dela in mladinske politike.* Da – 8 točk, ne – 0 
točk.
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b) Program temelji na sklenitvi meddržavnih sporazu-
mov, programov sodelovanja, protokolov in dogovorov na 
medvladni ravni. Da – 4 točke, ne – 0 točk.

Merila za posamezne projekte

utemeljenost projekta in potreba po njegovi izvedbi
(od 0 do 10 točk)
a) Projekt temelji na ugotovljenih potrebah mladih po 

njegovi izvedbi.
Temeljita analiza potreb po programu – 2 točki, ugoto-

vitev potreb po izvedbi programa s strani izvajalca programa 
– 1 točka, ni ocene potreb po izvajanja programa – 0 točk.

b) Opredeljeni cilji.
Projekt ima jasno opredeljene cilje – 1 točka, projekt 

nima jasno opredeljenih
ciljev – 0 točk
c) Ciljna skupina.
Vključene so različne ciljne skupine uporabnikov projek-

ta – 2 točki, program je namenjen eni ciljni skupini – 1 točka, 
program nima opredeljene ciljne skupine – 0 točk.

d) Izdelanost metod in strategij.
Projekt ima zelo dobro izdelane strategije in metode za 

doseganje ciljev – 2 točki, projekt ima izdelane strategije in 
metode – 1 točka, projekt nima izdelanih strategij in metod 
za doseganja ciljev – 0 točk.

e) Časovni načrt izvajanja projekta.
Projekt ima jasno opredeljene in zelo razdelane posa-

mezne faze izvajanja projekta – 2 točki, projekt ima oprede-
ljene in delno razdelane posamezne faze izvajanja projekta, 
projekt nima opredeljenih in razdelanih posameznih faz iz-
vajanja projekta – 0 točk

f) Evalvacija.
Projekt bo ustrezno evalviran – 1 točka, ne bo evalviran 

– 0 točk.

aktualnost projekta
(od 0 do 2 točki)
Projekt je zelo aktualen – 2 točki, projekt je aktualen – 

1 točka, projekt ni aktualen – 0 točk.

inovativnost projekta
(od 0 do 2 točki)
Projekt je zelo inovativen – 2 točki, projekt je inovativen 

– 1 točka, ni inovativen – 0 točk.

reference vlagatelja
(od 0 do 2 točki)
Izvajalci projekta imajo ustrezne reference – 2 točki, 

imajo deloma ustrezne reference – 1 točka, nimajo ustreznih 
referenc – 0 točk.

obsežnost projekta
(od 0 do 4 točki)
a) Projekt je obsežen v vsebinskem in finančnem smislu 

– 2 točki, je manj obsežen v vsebinskem in finančnem smislu 
– 1 točka.

b) Projekt vključuje večje število aktivnih udeležencev 
– 2 točki, manjše število aktivnih udeležencev – 1 točka.

ustreznost finančne konstrukcije
(od 0 do 4 točke)
a) Finančna konstrukcija je pregledna, ekonomična in 

realna – 2 točki, pregledna, ekonomična in realna, s pomanj-
kljivostmi – 1 točka, ni pregledna, ekonomična in realna – 
0 točk.

b) Izvajanje aktivnosti iz programa v okviru infrastruk-
ture, pretežno namenjene mladim (mladinski centri, klubi, 
mladinska prenočišča, domovi ipd.). V večji meri – 2 točki, v 
manjši meri – 1 točka, ne – 0 točk.

Letni mladinski program (dejavnost): maksimalno šte-
vilo točk je 80.

Projekti: maksimalno število točk za posamezni projekt 
je 24.

Vsak član komisije za mladinske dejavnosti bo vlogo 
ocenil na podlagi navedenih meril s točkami. Seštevek vseh 
točk, določenih s strani članov komisije, deljen s številom 
članov komisije, da povprečno število točk za posamezno 
vlogo in predstavlja končni dosežek vlagatelja. Vlagatelji, ki 
ne dosežejo minimalno 20% števila možnih točk, niso upra-
vičeni do sofinanciranja.

Pri pregledu finančne konstrukcije programa ali projek-
tov se bodo iz predvidenih odhodkov izločili tisti odhodki, ki 
jih Občina Železniki v skladu s svojo usmeritvijo in predpisi ne 
more sofinancirati. Preostali odhodki bodo ocenjeni v skladu 
z merili razpisa in glede na njihov pomen za izvajanje pro-
grama ali projekta.

Izvajalcem letnih mladinskih programov (dejavnosti) in 
posameznih mladinskih projektov, ki bodo izpolnjevali sploš-
ne in dodatne pogoje ter pridobili ustrezno število točk, bo 
Občina Železniki sredstva sofinanciranja nakazala v dveh 
obrokih na podlagi predloženih poročil.

KOČEVJE

3074. Odlok o ureditvenem načrtu »Jezero« za del 
planske celote P5/R1 – I. faza

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 27. člena Statuta 
Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr. in 
43/03) je Občinski svet občine Kočevje na 11. redni seji dne 
24. 5. 2004 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu »Jezero« za del planske 

celote P5/R1 – I. faza

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt » Ureditveni 

načrt Jezero za del planske celote P5/R1 – I. faza, ki ga je 
novembra 2001 izdelalo podjetje AG inženiring d.o.o. iz Ko-
čevja, pod številko 51/2001.

2. člen
Ureditveni načrt iz prejšnjega člena vsebuje:

Tekstualni del
A) Splošne priloge
B) Posebne strokovne podlage
C) Ureditveni načrt
– Uvod
– Obrazložitev urbanistične dokumentacije in predpisov 

glede na nameravani poseg
– Urbanistično-arhitektonska ureditev
– Krajinsko-arhitekturna ureditev – ureditev zelenih 

površin
– Prometna ureditev
– Vodovod
– Kanalizacija
– Elektroenergetska rešitev
– Telefonsko omrežje
– Ocena stroškov za izvedbo ureditvenega načrta
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D) Odlok o ureditvenem načrtu
E) Soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti

Grafični del
1. Situacija z vrisanim območjem obdelave 1: 5000
2. Katastrski načrt zvrisanim območjem obdelave 1: 1000
3. Arhitektonsko – zazidalna situacija 1: 1000
4. Karta hortikulturne ureditve 1: 1000
5. Komunalna infrastruktura
    – zbirna karta komunalnih vodov 1: 1000
6. Komunalna infrastruktura – vodovod 1: 1000
7. Komunalna infrastruktura – kanalizacija 1: 1000
8. Komunalna infrastruktura – telefon 1: 1000
9. Komunalna infrastruktura – električni vod 1: 1000
10. Prometna ureditev 1: 1000
11. Pregled lastništva zemljišč 1: 1000
12. Funkcionalne in oblikovne rešitve objektov 1: 100

II. MEJE OBMOČJA

3. člen
Ureditveno območje se nahaja v k.o. Kočevje. Meja je 

označena na naslednjih kopijah katastrskih načrtov:

1. Situacija z vrisanim območjem obdelave 1: 5000
2. Katastrski načrt zvrisanim območjem obdelave 1: 1000
3. Arhitektonsko – zazidalna situacija 1: 1000
4. Karta hortikulturne ureditve 1: 1000

Meja ureditvenega območja »Jezero« v Kočevju po-
teka:

– na severni strani levega dela jezera sega do območja 
vključno z romskimi hišami, na desni strani jezera pa do ob-
močja označenega s številko 6, to je območje predvideno 
za naselje strjene pozidave z atrijskimi hišami v nizu in več 
nivojih.

– Na zahodni strani po dovozni poti do romskih hiš, 
nato se po ravnih linijah parcelnih mej pomika proti jugu, 
kjer se dotakne povezovalne ceste med naseljem Trata in 
Trdnjava.

– Na jugu opredeljuje mejo omenjena povezovalna 
cesta med naseljem Trata in Trdnjava.

– Na vzhodu območje omejuje podaljšek pešpoti, ki po-
vezuje naselje Trdnjava z naselji Rudnik in Šalka vas.

4. člen
Seznam parcel v obravnavanem območju:
2235/1*, 633*, 644, 645, 646, 647, 648/1, 662, 2235/3, 

663/1, 663/2, 2163/1, 2163/3, 2163/4, 2163/5, 2163/6, 2163/
7, 2163/8, 2163/9, 665*, 691*, 692/1, 692/2, 692/3, 692/4, 
692/5, 696/1*, 695/1, 2224/1, 2224/2, 2225, 2226, 2239, 
2243/6, 2243/7, 2243/1, 2241, 2242, 2243/5, 2243/1, 2243/
2, 2243/3, 2243/4, 2244,2245/1, 2245/2, 2252*, 2222, 2223, 
696/32, 703/4, 705*, 743*, 2246, 2247, 2216/1*, 2250/1*, 
2250/2, 2255*, 2248, 2249, 2251*, 696/30*.

Parcelne številke označene z zvezdicami pomenijo dele 
omenjenih parcel.

Sestavni del tega odloka je katastrski načrt z mejo ob-
močja urejanja in karta lastništva objektov in zemljišč.

III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO

5. člen
Celotno območje je razdeljeno na manjše funkcionalne 

in morfološke enote, opredeljene predvsem z namembnostjo 
predvidenih objektov, kar je prikazano v načrtu ureditvene 
situacije v merilu 1:1000.

A) OBMOČJE 1 (VAROVANO OBMOČJE S CONAMA 
VAROVANJA B IN C)

Območje 1, ki predstavlja varovano območje s tremi co-
nami varovanja A, B in C, zajema SV in JZ del jezera z obalo. 
To območje jezera ima velik ornitološki pomen za širši pros-
tor, saj preko te lokacije potekajo selitvene poti mnogih ptic, 
ki tu najdejo selitveno počivališče ali celo zimsko počivališče 
na jezeru ter v bližnjem trsju. Pojavljajo se negativni vplivi na 
živalstvo s strani vsakoletnih požigov trsja, motnje s strani 
motoriziranih obiskovalcev lovskega strelišča, čolnarjenja v 
bližini gnezdišč in ribarjenja v času gnezdenja.

Predmet obdelave v I. fazi je le del območja 1 oziroma JZ 
del, ki se nahaja ob obali na jugozahodu jezera in predstavlja 
najbolj strm del jezera v celotnem območju obdelave.

Območje je varovano z drugo stopnjo varovanja z 
oznako cone B in tudi varovanja z oznako cone C z najnižjo 
oziroma tretjo cono varovanja.

Tretja cona varovanja pomeni omejitve s strani prometa, 
z lociranjem poti, prepoved gradnje večjih objektov oziroma 
kakorkoli spreminjati naravno stanje okolja.

Gibanje izven predvidene sprehajalne poti ni dovoljeno. 
Območje s tretjo cono varovanja naj bi zajemalo ves preostali 
del poraščen s travo, deloma s trsjem v terasah in deloma 
površine porasle z drevjem.

Posledica nasipavanja tega področja je krušljivost ob-
močja, kar je potrebno reševati z ukrepi sanacije.

B) OBMOČJE 2 (TURISTIČNE DEJAVNOSTI - OD 
OBJEKTA VESLAŠKEGA IN POTAPLJAŠKEGA KLUBA IN 
OBJEKTA BALINARSKEGA KLUBA DO ROMSKIH HIŠ)

Del območja 2, ki je predmet obdelave v I. fazi, se naha-
ja na SZ ob obali jezera in je namenjeno turističnim dejavno-
stim. Po območju se spelje sprehajalna pot.

Za stanovanjski objekt na parc. št. 2250/1 k.o. Kočev-
je in dva stanovanjska objekta na parc. št. 2248 in 2250/1 
(obe) k.o. Kočevje, ki sta bila zgrajena pred letom 1967, je 
potrebno zagotoviti pogoje za legalizacijo in priključitev na 
komunalno infrastrukturo.

C) OBMOČJE 3 (VESLAŠKI IN POTAPLJAŠKI KLUB 
KOČEVJE IN BALINARSKI KLUB KOČEVJE)

Območje se nahaja ob cesti Trata – Trdnjava in Jz obalo 
jezera. Značilnost območja je relativno velika višinska razlika 
med cesto in gladino jezera ter vzpetina na meji proti območ-
ju 2, ki je namenjeno turističnim dejavnostim.

Del območja 3 do območja 5 je krušljiv in vidno plazljiv, 
zato ga je potrebno sanirati po navodilih geologov in geome-
hanikov. Celotno obalo na območju je potrebno pred gradbe-
nimi posegi pregledati in določiti pogoje za gradnjo.

Dejavnost članov veslaškega in potapljaškega kluba je 
poleg osnovne dejavnosti in vzdrževanja opreme in objektov 
tudi skrb za urejenost okolja ter učenje veslanja in potapljanja 
za člane kluba in obiskovalce jezera.

Ponudbo kluba bodo dopolnjevale še naslednje de-
javnosti: vožnje po jezeru s kanuji, kajaki, sandolinami ter 
manjšimi lesenimi čolni za več oseb.

Na tem območju so predvideni naslednji objekti:
a)  večnamenski objekt (delno vkopano) s:
–  streliščem za zračno puško, dim. 30 m x 8 m, pisar-

niškimi prostori za vodenje, sestanki (za 8 oseb), 
predprostorom, sanitarijami, inventarjem in opre-
mo,

–  gostinskim lokalom, gostinskim prostorom za 6 miz 
+ stoje, shrambo oziroma skladiščem, sanitarijami 
za osebje in za goste, garažo za kombi,

–  dvorana
b)  objekt kluba (veslaški in potapljaški klub Kočevje) 

s: klubskim in gostinskim prostorom (za 20 oseb), 
pokrito teraso (20 sedežev), spremljajočimi prostori 
(shramba, sanitarije…)
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c) objekt za shranjevanje čolnov in opreme:
–  tekmovalni čolni8 kos.
–  gumijasti čolni2 kos.
–  leseni čolni za 4 in 5 oseb4 kos.
–  kajak, kanu
–  kompresorji

gumijaste čolne (za 2 do 3 čolne)
prikolice za prevoz čolnov (za 1 do 2 prikolici)
manjša plovila – kajaki, kanuji… (za 5 plovil)
potapljaške obleke
minimalni prostor za administracijo, postajo prve 
pomoči

d)  dovozna pot do jezera le za potrebe kluba, inter-
vencijska vozila in dostavo

e)  stranski pomol s privezi za:
čolne, barke, gumijaste čolne, kajake, kanuje, tek-
movalne čolne (globina min. 1m)

f)  razgledna ploščad krožne oblike s kuriščem na 
sredini (pokrito ognjišče, prostor za piknik za ca. 25 
mest)

g)  bungalovi – 8 objektov
h)  večnamenska športna površina (igre, odbojka, dru-

žabne igre…)
i)  prometne poti – ceste le za prevoz čolnov, inter-

vencijska vozila in dostavo
j)  parkirna mesta
k)  ostala infrastruktura (vodovod, kanalizacija, elektri-

ka, ogrevanje, TK omrežje).

Večnamenski objekt bo delno vkopan, tako da ne bo 
oviral pogledov na jezero s ceste in bo imel ravno in ozele-
njeno streho. Streha predvidenega objekta bo pod nivojem 
ceste Trata – Trdnjava.

Zgrajen bo v zidani izvedbi in bo vseboval strelišče za 
zračno puško in gostinski lokal s spremljajočimi prostori in 
dvorano.

Vhod oziroma dostop do strelišča in gostinskega lokala 
bo ločen in predviden od zunaj v širini 4 m preko cele širine 
objekta. Gostinski lokal bo zasnovan tako, da lahko obra-
tuje samostojno. V dvorani se bodo odvijale razne športne 
aktivnosti, družabna srečanja, gostinske usluge. V prostoru 
bo lahko hkrati 30 oseb. Objekt veslaškega in potapljaškega 
kluba Kočevje bo lesen, delno tudi v zidani izvedbi in bo na-
menjen samo vodnim športom za veslače in potapljače.

Objekt za shranjevanje čolnov in opreme bo zidan.
Do jezera bo peljala dovozna pot za intervencijo in do-

stavo. Predvidijo se pešpoti. Ob predvidenem pomolu, ki bo 
hkrati tudi privez bo privezanih nekaj čolnov, ki bodo stalno 
v vodi.

Del pomola, ki bo vzdolž obale bo nekaj širši, tako da 
bo možno tudi sončenje obiskovalcev.

Del pomola, kjer bodo pristajali tekmovalni čolni mora 
biti 25 cm nad vodo, ostali pristani so lahko višji.

Na najvišjem delu območja 3, kjer je razgled na jezero 
in mesto Kočevje, bo pokrita razgledna ploščad. Ploščad bo 
s klopmi po obodu in pokritim ognjiščem oziroma možnostjo 
kurjenja na sredini. Razgledna ploščad bo primerna tudi za 
piknike in občasna srečanja. Na tem prostoru se bo lahko 
zadrževalo 25 oseb. V kletnem delu objekta bodo urejene 
sanitarije.

Predvidena je tudi izgradnja bungalovov, eventualno 
v dveh velikostih. Manjši objekti bi bili le za občasno biva-
nje. Objekt bi vseboval predprostor, sanitarni blok s tušem, 
školjko in umivalnikom, ležišča v nadstropju za 4 osebe in 
minimalno kuhinjo s teraso proti jezeru.

Predvidi se 6 do 8 objektov in fazna izgradnja z ozirom 
na potrebe.

Vsi objekti bodo pritlični zgrajeni v leseni masivni iz-
vedbi na posebni armiranobetonski konstrukciji, ki bo dvig-
njena nad teren. Po obravnavanem območju se do objektov 
speljejo pešpoti.

Predvidene prometne poti in ceste bodo namenjene le 
dostavi in intervencijskim vozilom. Ob cesti Trata–Trdnjava 
se predvidi izgradnja parkirišča za osebna vozila obiskoval-
cev z ustreznim številom parkirnih mest.

Zgradi se ostala infrastruktura (vodovod, kanalizacija, 
elektrika, ogrevanje, TK omrežje)

Vsi objekti bodo pritlični s strehami dvokapnicami na-
klona 42°.

Oblikovanje objektov se mora navezati na tradicionalne 
elemente regionalne arhitekture.

Območju 3 se priključi zemljišče ob cesti Trata–Trdnja-
va z obstoječim gostinskim objektom Sodček na Trati, blizu 
katerega se v sklopu balinarskega kluba Kočevje predvidi 
izgradnja štiristeznega pokritega balinišča, dim. 27,50 m x 
10 m. Objekt bo lociran na zemljišču, parc. št. 2223 in 2244, 
k.o. Kočevje, v bližini električnega daljnovoda in ga je možno 
zgraditi v obliki nadstrešnice (lope) skladno s pogoji Javnega 
podjetja za distribucijo električne energije.

D) OBMOČJE 4
To območje se nahaja ob cesti Trata–Trdnjava, na robu 

Trdnjave nad jezerom. Na njem se nahaja obstoječi objekt 
(brunarica), dim. 14,20 m x 6,60 m z urejenim zunanjim pros-
torom oziroma platojem.

Na tem območju so predvideni naslednji objekti:
a)  obnova obstoječega objekta in sprememba na-

membnosti dela objekta za gostinsko dejavnost
b)  razširitev zunanjega platoja ob objektu s pogledi (z 

vedutami) na jezero in pomol
c)  sprehajalna pot ob obali jezera
d)  parkirna mesta ob objektu
e)  obnovitev obstoječega drevoreda

Obstoječi objekt se obnovi, delu objekta pa se spremeni 
namembnost za gostinsko dejavnost. Izvede se eventualna 
prizidava objekta, vendar ne v smeri proti jezeru. Razširi se 
zunanji plato ob objektu s pogledi na jezero in pomol. Na 
obravnavanem območju se predvidi del sprehajalne poti ob 
obali jezera.

Ob objektu se uredijo parkirna mesta, ki se jih proti 
jezeru razmejuje z nasipi, živimi mejami in hortikulturno 
ureditvijo.

Obstoječi kostanjev drevored ob delu ceste Trata 
– Rudnik se dopolni z zasaditvijo novih oziroma manjkajočih 
dreves. Predvidi se tudi nadaljevanje drevoreda ob cesti v 
smeri proti Trati.

E) OBMOČJE 5 (KOPALIŠČE IN ŠPORTNE POVR-
ŠINE)

Območje se nahaja med obstoječo obvozno cesto in 
JV obalo jezera.

Sv del območja 5 (območje določeno v programski za-
snovi JEZERO KOČEVJE PROGRAM 1993 izdelani febru-
arja 1994) se priključi območju 6 in se nameni dostopu do 
obale iz predvidenega naselja v območju 6.

Območje je že po svoji naravni danosti, legi na JV obale 
in konfiguraciji terena samega najbolj primerno za namen 
kopališča.

Na tem območju so predvideni naslednji objekti:
a)  kopališče med dvema pomoloma s privezi
b)  objekt s prostori za kopalce in manjšim gostinskim 

lokalom, teraso in spremljajočimi prostori (tudi za 
shranjevanje ležalnikov, senčnikov, stolov…)
Predvideni prostori za kopalce so:
garderobne omarice in kabine za preoblačenje, sa-
nitarije, sušenje las (ločeno moški, ženske), prostori 
za kopališkega mojstra in prvo pomoč, prostori za 
pripravo tople vode

c)  dovozna pot do objekta z gostinskim lokalom le za 
intervencijo in dostavo pešpoti

d)  pomoli za dostop v vodo
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e)  otroško igrišče z nekaj betonskimi mizami za namiz-
ni tenis ter ureditvijo mikro ambientov za druženje v 
smeri dreves ločenih prostorov za manjše družbe, 
počitek, igranje kart in druženje ob odprtem ognjiš-
ču

f)  parkirna mesta
g)  ostala infrastruktura (vodovod, kanalizacija, elektri-

ka, ogrevanje, TK omrežje).

V sklopu kopališča je predvidena fazna izgradnja ob-
jektov. V prvi fazi se predvideva 400 kopalcev. V skladu z 
zahtevami veljavnih predpisov se uredi kopališče med dvema 
glavnima pomoloma s privezi v dolžini 220 m.

Predvideni so naslednji objekti:
a)  večnamensko igrišče v asfaltirani izvedbi, dim. 45 m 

x 25 m (košarka, odbojka, badminton, prireditve…)
b)  2 igrišči – odbojka na mivki, košarka,
c)  manjše tribune ob večnamenskem igrišču, ki bo 

delno vkopano in dopolnjeno z nekaj stopnicami za 
gledalce.

Obala kopališča mora biti primerno urejena za plavalce 
in otroke. Na obali morajo biti organizirani dostopi preko po-
molov in drugih označenih mest. Območje kopališča in po-
samezni platoji za sončenje se postopoma urejajo, s čimer 
se ustvarjajo manjši ambienti za dobro počutje kopalcev. 
Urejanje kopališča in platojev se predvideva z nasipavanjem 
in delnim odkopavanjem.

Predvidene so tudi pešpoti. Površine se delno tlakujejo, 
delno pa bodo peščene. Predvsem ob pomolih se položijo 
lesene mreže.

Ob obali se postavijo kabine za preoblačenje. Na pla-
toju nad kopališčem se zgradi objekt s prostori za kopalce in 
manjšim gostinskim lokalom, teraso in spremljajočimi pros-
tori. Do objekta z gostinskim lokalom bo peljala dovozna pot 
za intervencijskega vozila in dostavo.

Zahodno od teh objektov v ozelenjenem delu se zgradi 
manjše otroško igrišče z nekaj betonskimi mizami za namizni 
tenis ter v smeri dreves ločenih prostorov za manjše družbe, 
počitek, igranje kart in druženje ob odprtem ognjišču.

Ob obstoječi obvozni cesti se v skladu s predpisi uredi 
parkirišče za osebna vozila obiskovalcev.

Zgradi se ostala infrastruktura (vodovod, kanalizacija, 
elektrika, ogrevanje, TK omrežje).

Promet po obstoječi obvozni cesti se tako ne nadaljuje 
v območje kopališča.

Dostop oziroma dovoz do predvidenih parkirnih mest 
kopališča se na novo predvidi oziroma regulira. Na Roški 
cesti na lokaciji s točko x se v obstoječem odcepu predvidi 
dostop oziroma dovoz motornih vozil do predvidenega par-
kirišča.

Območje oziroma ob motelu Jezero, ki predstavlja prvi 
stik obiskovalca z jezerom, je potrebno skrbno urediti in v 
največji možni meri omejiti promet z motornimi vozili. Na tem 
območju so predvidene tudi športne površine, ki bodo dopol-
njevale dejavnost oziroma ponudbo.

E) OBMOČJE NEOPREDELJENIH POVRŠIN MED 
OBMOČJEM 3 IN OBMOČJEM 5

Območje se nahaja med obvozno cesto Trata–Trdnjava 
in območjem 1 ter 5 in območjem 3. Ob cesti se nahajata ob-
stoječa stara enodružinska stanovanjska objekta in skupina 
pomožnih lesenih objektov, ki delujejo neurejeno.

Slednji so zgrajeni brez ustreznih dovoljenj, zato se 
porušijo.

Na tem območju so predvideni naslednji objekti:
a)  izgradnja centralnega lesenega pomola za prista-

janje vseh plovil oznaka a za ca. 20 čolnov (fazna 
izgradnja)

b)  rekonstrukcija obstoječe obvozne ceste in izgradnja 
dela sprehajalne poti okoli jezera

c)  dosaditev obstoječega drevoreda
d)  izgradnja komunalne infrastrukture
e)  odstranitev obstoječih pomožnih lesenih objektov.

Na zemljišču parc. št. 2235/3, k.o. Kočevje, se zgradi 
centralni pomol v leseni izvedbi, za pristajanje vseh vrst plovil 
(fazna izgradnja) za ca. 20 čolnov, kateri bo v zimskem času 
namenjen tudi drsališču.

Obstoječa dovozna cesta se rekonstruira v skladu s 
predpisi v min. širini cestišča 4,75 m.

Ob dovozni cesti se v smeri proti jezeru izvede hodnik 
za pešce v širini 1,60 m in dolžini ca. 700 m. Le ta bo na tem 
območju predstavljal del predvidene sprehajalne poti okrog 
jezera in bo potekal usklajeno z obstoječo hortikulturno ure-
ditvijo (z odmiki od cestišča).

Pot bo v bližini varovanega območja omejena z jasami, 
travniki in posameznimi drevesi ali skupinami dreves. S poti 
se predvidijo dostopi do obale jezera in ob predvidenih ob-
jektov opazovalnic, kjer se lahko namestijo daljnogledi za 
opazovanje ptic na varovanem območju.

Del poti v območju med ribiškim domom in kopališčem 
se skrbno uredi, saj na tem mestu veliko obiskovalcev doživi 
prvi stik z jezerom.

Ob obstoječi dovozni cesti poteka obstoječi kostanjev 
drevored, ki se ga obnovi oziroma dopolni z novim manjka-
jočimi drevesi in podaljša ob trasi obvozne ceste med Trato 
in Trdnjavo.

Predvidena sprehajalna pot okrog jezera bo kot vezni 
element medsebojno povezovala posamezna območja in bo 
vsebovala tudi vmesna počivališča. Sprehajalna pot okoli 
jezera bo dolga ca. 3300 m in bo delno izvedena v širini 
2,50 m. Namenjena bo sprehajalcem, rekreativcem, kole-
sarjem, vožnji s kočijo, tekmovanjem v teku za vse starostne 
kategorije. Pot bo delno poudarjena z drevoredi, prostori za 
piknike (objekt lope s kuriščem), počivališča z mizami in 
klopmi, razglednimi točkami.

Z ureditvenim načrtom se ob sprehajalni poti znotraj 
posameznih območij definirajo številne dodatne pešpoti in 
stezice, ki bodo potekale po obstoječih ali novih trasah.

Predvidi se izgradnja komunalne infrastrukture (vodo-
vod, kanalizacija, elektrika, ogrevanje, TK omrežje), na 
katero se morata obvezno priključiti tudi obstoječa stara 
enodružinska stanovanjska objekta na zemljišču, parc. št. 
2224/1 in 2224/2, k.o. Kočevje.

Obstoječi pomožni leseni objekti ob dovozni cesti se 
odstranijo.

6. člen
Območje 6 (naselje strnjene pozidave z atrijskimi hišami 

v nizu in več nivojih).
Na območju je predvidena izgradnja stanovanjskih ob-

jektov z gosto strnjeno nizko atrijsko pozidavo. To območje 
ni predmet obdelave v I. fazi ampak se ohrani v sedanjem 
stanju ob prepovedi kakršnihkoli gradbenih posegov.

7. člen
V obravnavanem območju ohranjamo samo zidani ob-

jekt na parceli 224/1 in 224/2.
Za realizacijo predvidenih posegov je potrebno odstra-

niti vse obstoječe objekte med povezovalno cesto na trasi 
med naseljema Trata in Trdnjava in delom obravnavanega 
območja nad cono varovanja označeno z B in C.
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8. člen

IV. POGOJI URBANISTIČNEGA IN ARHITEKTURNEGA 
OBLIKOVANJA

9. člen
Povezava celotnega območja, ki je urejeno z Ureditve-

nim načrtom, je zasnovana na podlagi programske zasnove, 
ki območje urejanja členi na posamezne zaključene enote. 
Sistem dovoznih, internih cest in pešpoti združuje območje v 
zaključeno celoto. Urbanistična zasnova omogoča dosega-
nje optimalnih kvalitet bivanja v pogledu prometne varnosti, 
osončenja, stika z naravo, zasebnosti, varovanja okolja ipd. 
Razporeditev posameznih funkcij v prostoru je neposredno 
navezana na obstoječe funkcije in skozi to tako grajeni, kot 
tudi naravni oblikovanosti prostora. Vsi objekti v posameznih 
območjih tvorijo funkcionalne sklope, ki v končni fazi optimal-
no omogočajo s tem ureditvenim načrtom predvidene de-
javnosti. Ta omogoča zasnovo, ki objekte in njihovo funkcijo 
ščitijo pred negativnimi vplivi ceste. Objekti so umaknjeni v 
zaledje in tvorijo urbanistično celoto, ki omogoča najboljše 
pogoje za bivanje na športnih in rekreacijsko-turističnih po-
vršinah.

10. člen
Območje urejanja je določeno z obodno parcelacijo. No-

tranja parcelacija, ki je prikazana v parcelacijskem načrtu, je 
obvezna, lega in velikost objektov sta definirana v grafičnem 
delu zazidalnega načrta. Pri lokaciji objektov je obvezno 
upoštevati predpisane gabarite in minimalni odmik od cest.

11. člen
Maksimalni višinski gabarit je prikazan v grafični prilogi 

in je opredeljen glede na namembnost objektov. Večinoma 
so objekti enoetažni, privzdignjeni nad nivo terena. Ostali 
objekti so največ dvoetažni – K+P. Ti objekti so samo delno 
podkleteni.

12. člen
Objekti morajo biti oblikovani kvalitetno in v skladu z raz-

gibanim terenom. Grade se lahko samo objekti za namene, ki 
so predvideni v tem ureditvenem načrtu. Zahtevana je visoka 
kvaliteta graditve. Tehnologija gradnje je lahko klasična ali 
montažna. Vse začasne rešitve pri gradnji objektov so na-
čeloma nedopustne.

13. člen
Objekti komunalne infrastrukture, kot so črpališča, 

transfomatorske postaje in podobno, morajo biti locirani, 
zasnovani in oblikovani tako, da so čimbolj prilagojeni tako 
grajeni kot tudi naravni oblikovanosti prostora.

14. člen
Parkovne in rekreacijske površine morajo biti obdelane 

s projekti, ki so glede zahtevnosti identični projektom za ob-
jekte, torej je zahtevan PZI zunanje ureditve in zasaditve, kot 
sestavni del investicijske in tehnične dokumentacije.

15. člen
Spomeniško varstvo

Na območju urejanja ni obstoječih objektov, ki bi bili 
spomeniško zaščiteni.

Območje urejanja »Jezero« zajema območje zaščitene-
ga dela naravne dediščine, ki je opredeljena v Spremembah 
in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana 
Občine Kočevje za obdobje 1986–2000 in Srednjeročnega 
družbenega plan Občine Kočevje za obdobje 1986–1990, 
dopolnjen v letu 1999. V namenski rabi površin, se območje 
Rudniškega jezera nahaja na površinah, ki so v osnovni na-

membnosti opredeljeni za rekreacijo, oznaka območja P5/R1 
– Jezero, in sicer 61a in 61b (PKN Ribnica 46, list 55).

Severni del jezera je pomemben vodni biotop za raz-
lične živalske vrste, zato zanj velja varstveni režim za hidro-
loško, zoološko in botanično naravno dediščino.

Južni del jezera je primeren za rekreacijo, vendar pod 
pogoji, ki ustrezajo ožjemu vplivnemu območju naravnega 
rezervata. Za vse posege v ta prostor daje mnenje pristojni 
regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.

V. ETAPNOST IZVAJANJA IN ZAČASNA NAMEMBNOST

16. člen
Območje ureditvenega načrta je funkcionalno razdelje-

no na več delov, ki tvorijo celote, zato so faze realizacije ure-
ditvenega načrta identične posameznim območjem. Fazna 
izgradnja je torej možna tako na nivoju posameznega dela, 
kot celote.

Etapnost izvajanja tega člena je načelna ob izpolnjenih 
pogojih izgradnje infrastrukture, ob soglasju občinskega sve-
ta pa so možne različne variante.

I.  Izgradnja kopališča in potrebne infrastrukture,
II.  Izgradnja gostinskih objektov,
III.  Izgradnja sprehajalnih poti,
IV.  Izgradnja večnamenskih športnih površin,
V.  Izgradnja ostalih objektov turistične ponudbe.

Zemljišča ostanejo v obstoječi rabi do pričetka izgradnje 
posamezne faze.

VI. PROMETNA UREDITEV

17. člen
Območje ureditvenega načrta je prometno navezano 

na Trato in Roško cesto, ki je do motela Tušek urejena in 
omogoča promet vseh vozil.

Od Trate do motela je speljana preurejena povezovalna 
cesta, ki omogoča normalno srečevanje tipičnih vozil.

Dovozna pot do kopališča poteka po obstoječi, nekoliko 
razširjeni cesti skozi naselje Rudnik in pelje desno do par-
kirišča za osebna vozila levo pa se navezuje na Rudarsko 
kolonijo.

Prostor med povezovalno cesto proti Trati, jezerom in 
motelom Tušek tako nima površin namenjenih za motorni 
promet in je namenjen pešcem ter je zato temu primerno 
urejen.

Vse vozne površine so asfaltirane, široke so 4,75 m.
Pešcem so namenjene površine, ki potekajo ob pro-

metnicah za motorni promet – to so hodniki za pešce širine 
1,60 m ali pa so to mešane prometne površine, ki potekajo 
ob prometnicah in so asfaltirane ali se od njih oddaljujejo 
skladno z ureditvenim načrtom. namenjene so pešcem in ko-
lesarjem široke so 2,50 m ter so izvedene v makadamu. Vse 
makadamske pešpoti so zaključene z betonskimi vrtnarskimi 
robniki v nivoju terena. Urgentnim dovozom so podrejene vse 
vozne površine.

Dostopna pot do objektov potapljaškega in veslaškega 
kluba je interna enosmerna prometna pot, ki omogoča dovoz 
blaga do gostinskih objektov, odvoz odpadkov, intervencijske 
dovoze in odvoze ter dovoze čolnov in opreme za veslaški ali 
potapljaški klub ter ostale lastnike čolnov.

Od povezovalne ceste Trata – motel Tušek jo loči za-
pornica in ima tako interni značaj. Je asfaltirana in široka 
3,50 m.

Za parkiranje osebnih vozil ima celotno območje ureja-
nja zagotovljena zunanja parkirišča na funkcionalnih zemljiš-
čih uporabnikov (kopališče) ali pa so združena za več upo-
rabnikov (območje potapljaškega in veslaškega kluba itd).
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Na posameznih parkiriščih so predvidena parkirna 
mesa za invalide in sicer 3% parkirnih mest.

Prometne poti znotraj parkirišč so asfaltirane, parkirni 
prostori pa so tlakovani z betonskimi tlakovci in ozelenjeni. 
Površine dinamičnega in mirujočega prometa ločijo od jezera 
nasipi ali žive meje, ki predstavljajo oviro pogledom ali hrupu, 
ki ga promet povzroča.

18. člen
Prometni sistem na območju ureditvenega načrta mora 

biti urejen, kakor je razvidno iz grafične priloge. Višinske kote 
zunanjih površin na funkcionalnih zemljiščih posameznih ob-
jektov se morajo prilagoditi določenim kotam terena in niveleti 
cest. Za ceste je potrebno izdelati izvedbene načrte na osno-
vi poprejšnje zakoličbe, skladno z ureditvenim načrtom.

VII. KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

19. člen
Vsi objekti v območju ureditvenega načrta »Jezero« 

v Kočevju morajo biti priključeni na vodovodno, hidrantno, 
kanalizacijsko in elektro omrežje. Imeti morajo tudi možnost 
priključitve na telefonsko omrežje. Investitorji so dolžni plačati 
sorazmerni delež stroškov komunalno urejenega zemljišča.

VIII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

20. člen
Na območju se lahko opravljajo le take storitvene dejav-

nosti, ki ne bodo kvarno vplivale na bivalno okolje sosednjih 
objektov in ne bodo prekoračevale z zakoni in predpisi dovo-
ljene emisije škodljivih snovi v zrak, vodotok in tla.

21. člen
Ogrevanje

Ogrevanje v vseh novih objektih je centralno. Upo-
rabljajo se tekoča in plinasta goriva. Cisterne tekočih goriv 
morajo biti dvoplaščne. Zaželjana je uporaba alternativnih 
virov energije.

22. člen
Zbiranje odpadkov

Organske odpadke je potrebno zbirati v zato namenje-
nih kontejnerjih ali kovinskih posodah. Komunalne odpadke 
je potrebno zbirati v kontejnerjih oziroma smetnjakih in od-
važati na odlagališče komunalnih odpadkov. Režim načina 
zbiranja in odvoza drugih odpadkov mora biti usklajen z 
režimom zbiranja in odvoza izvajalca komunalne storitve.

23. člen
Požarna varnost

Za požarno varnost je pri projektiranju in izvedbi ure-
ditvenega načrta nujno upoštevati in zagotoviti ustrezne 
intervencijske poti, zadostne odmike od objektov in ustrezno 
dimenzionirano hidrantno omrežje.

24. člen
Varovanje proti hrupu

Pri projektiranju in gradnji objektov ter razmejitvi pros-
torov morajo investitorji, projektanti in izvajalci gradbenih 
del upoštevati Zakon o varstvu pred hrupom. Za zaščito 
bivalnega okolja pred prekomernim hrupom se smejo v po-
slovno-turističnih stavbah opravljati le take dejavnosti, ki ne 
bodo presegale z zakonsko določenih mejnih ravni hrupa za 
posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za 
bivalne prostore. Izvore hrupa se rešuje s postavitvijo proti-
hrupne zasaditve ali z izvedbo nasipov.

25. člen
Varovanje proti onesnaževanju zraka

Varovanje zraka mora biti do dovoljene meje onesnaže-
nja (II. območje). V območju UN niso dovoljene dejavnosti, ki 
prekomerno onesnažujejo zrak.

26. člen
Varstvo voda

Potrebno je upoštevati vse ukrepe, ki preprečujejo 
onesnaževanje voda. Zagotovljen mora biti nemoten odtok 
zalednih vod z ureditvijo meteorne kanalizacije. Odvod mete-
ornih vod s parkirišč mora biti speljan prek lovilcev maščob, 
olj in usedalnikov v meteorno kanalizacijo. Vsi objekti znotraj 
UN morajo biti priključeni na fekalno kanalizacijo.

27. člen
Zaklanjanje

Po veljavni zakonodaji ni potrebno za objekte, ki se 
načrtujejo po tem ureditvenem načrtu, predvideti posebnih 
prostorov za zaklanjanje.

Vsi novi objekti, ki bodo zgrajeni v območju UN, morajo 
biti obravnavani po določilih Uredbe o graditvi in vzdrževanju 
zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96).

IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCEV IN INVESTITORJEV

28. člen
Ureditveni načrt je obvezen za investitorja, projektante 

in izvajalce vseh objektov in naprav, vključno s komunalnimi 
posegi v prostor in urejanjem zelenih površin. Investitorji, 
projektanti in izvajalci so pri projektiranju in sami gradnji 
objektov dolžni upoštevati veljavne gradbeno-tehnične, var-
nostne, prometne, sanitarno-higienske in druge predpise. 
Pred pričetkom gradnje so dolžni investitorji poravnati vse 
zakonske obveznosti. Glede na pričakovane razmere v tleh 
bo potrebno za posamezne skupine objektov ter zahtevnejše 
objekte izvršiti predhodne geomehanske raziskave temeljnih 
tal. Investitorji so dolžni izvesti priključke in urediti okolico v 
skladu s projekti zunanje ureditve istočasno z objekti.

Investitorji objektov so dolžni skrbeti za ureditev in 
vzdrževanje zelenic, nasadov, dovozov, ploščadi ter druge 
ureditve ob objektih.

Ureditev pripadajočega zemljišča je pogoj za izdajo 
uporabnega dovoljenja.

Kolikor bo izvajalec zemeljskih del odkril objekte pod-
zemeljske naravne dediščine (jama, brezno …), mora takoj 
prenehati z deli, o najdbah pa mora obvestiti pristojni Zavod 
za varstvo naravne in kulturne dediščine Ljubljana.

X. KONČNE DOLOČBE

29. člen
Ureditveni načrt je na vpogled pri Občini Kočevje na od-

delku pristojnem za okolje, infrastrukturo in gospodarstvo.

30. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna 

inšpekcijska služba.

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

listu RS.

Št. 352-64/00-141
Kočevje, dne 2. junija 2004.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.
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3075. Odlok o gospodarjenju z zemljišči v Občini 
Kočevje

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list RS, št. 110/02, 01/03, 58/03), 3. člena Zakona o go-
spodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 24/00, 
79/01, 30/02, 56/02, 110/02), Uredbe o pridobivanju, razpola-
ganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin 
(Uradni list RS, št. 12/03, 77/03), 21. in 27. člena Statuta Ob-
čine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 
117/02, 43/03) je Občinski svet občine Kočevje na 11. redni 
seji dne 24. 5. 2004 sprejel

O D L O K
o gospodarjenju z zemljišči v Občini Kočevje

1. člen
S tem odlokom se urejajo organizacijska vprašanja v 

zvezi z javno službo – gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, 
ki obsega pridobivanje, razpolaganje in upravljanje zemljišč 
ter graditev javne infrastrukture, s katero se zagotavlja upo-
rabnost zemljišč glede na njihov namen (opremljanje zem-
ljišč) na celotnem območju Občine Kočevje (v nadaljevanju 
besedila: javna služba).

2. člen
Gospodarjenje z zemljišči na celotnem območju Občine 

Kočevje izvaja javna služba, organizirana v oddelku za oko-
lje, infrastrukturo in gospodarstvo Občine Kočevje.

Poleg zakonskih obveznosti opravlja javna služba vsa 
strokovna, tehnična organizacijska in administrativna opra-
vila v zvezi z gospodarjenjem z zemljišči.

Računovodska opravila za potrebe javne službe oprav-
lja občinski organ pristojen za finance.

3. člen
Viri financiranja dejavnosti javne službe so:
– prihodki ustvarjeni z razpolaganjem z zemljišči,
– prihodki od komunalnega prispevka,
– prihodki z upravljanjem z zemljišči,
– drugi prihodki namenjeni za gospodarjenje z zem-

ljišči.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se vodijo evidenčno 

ločeno v proračunu občine in se uporabljajo za pridobivanje 
in opremljanje zemljišč.

4. člen
Pridobivanje, razpolaganje in upravljanje z zemljišči se 

izvaja na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
79/99,124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02) in Uredbe o prido-
bivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem 
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03, 77/03).

5. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o go-

spodarjenju s stavbnimi zemljišči v občini Kočevje (Uradni 
list RS, št. 37/98).

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

nem listu RS.

Št. 465-25/04-144
Kočevje, dne 2. junija 2004.

Župan
Občine Kočevje

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

3076. Sklep o spremembi sklepa o kriterijih za 
podaljševanje obratovalnega časa gostinskih 
lokalov v Občini Kočevje

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni 
list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02 in 43/03), 
4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa 
gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska 
dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00) je Občinski svet 
občine Kočevje na 11. redni seji dne 24. 5. 2004 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o kriterijih za podaljševanje 
obratovalnega časa gostinskih lokalov v Občini 

Kočevje

1
V Sklepu o spremembi sklepa o kriterijih za podaljševa-

nje obratovalnega časa gostinskih lokalov v Občini Kočevje 
(Uradni list RS, št. 77/98, 17/00, 3/01) se četrta alinea v 
7. členu spremeni tako, da se glasi:

– izjemoma se dovoli od 00.00 do 24. ure obratom, ki 
opravljajo turistično ali igralniško dejavnost na podlagi pode-
ljene koncesije s strani države ali lokalne skupnosti.

2
Ta sklep o spremembi sklepa začne veljati naslednji dan 

po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 152-1/03-135
Kočevje, dne 31. maja 2004.

Župan
Občine Kočevje

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

3077. Sklep o zavzetju stališč javne razgrnitve 
osnutka odloka o PUP za Obkolpje (PUP 4) v 
Občini Kočevje

Na podlagi 31. in 175. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 27. člena Sta-
tuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99, 73/02, 
117/02 in 43/03) je Občinski svet občine Kočevje na 11. redni 
seji dne 24. 5. 2004 sprejel

S K L E P
o zavzetju stališč javne razgrnitve osnutka 
odloka o PUP za Obkolpje (PUP 4) v Občini 

Kočevje

1. člen
Zavzame se pozitivno stališče, do podanih pripomb in 

predlogov v času javne razgrnitve Odloka o PUP za Obkolpje 
(PUP 4) v Občini Kočevje po predlaganem seznamu:

– pripomba št. 1, 3, 4, 5, 7, 10 in 11.

2. člen
Seznam pripomb in predlogov se dostavi izdelovalcu 

strokovnih podlag za izdelavo končne oblike Odloka o PUP 
za Obkolpje (PUP 4) v Občini Kočevje, ki bo osnova za do-
končni sprejem in potrditev citiranega PIA.

3. člen
Seznam pripomb in predlogov je podan v prilogi in je 

sestavni del tega sklepa.
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4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem 

listu.

Št. 352-92/02-141
Kočevje, dne 2. junija 2004.

Župan
Občine Kočevje

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

3078. Sklep o dopolnitvah sklepa o določitvi 
športnih objektov občinskega pomena v 
Občini Kočevje

Na podlagi 18. in 64. člena Zakona o športu (Uradni 
list RS, št. 22/98) in 21. in 27. člena Statuta Občine Kočevje 
(Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., spremembe 73/02, 
117/02 in 43/2003) je Občinski svet občine Kočevje na 
11. redni seji dne 24. 5. 2004 sprejel naslednji

S K L E P
o dopolnitvah sklepa o določitvi športnih 

objektov občinskega pomena v Občini Kočevje

(Uradni list RS, št. 34 /04)

1. člen
V sklepu o določitvi športnih objektov občinskega po-

mena v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 34 /2004) se doda 
novi 3.a člen, ki se glasi:

»Način vzdrževanja, uporabe, upravljanja in pogoje 
koriščenja javnih športnih objektov se izvaja v skladu s 
posebnim aktom – pravilnikom o vrednotenju, financiranju, 
koriščenju in upravljanju javnih športnih objektov v občini 
Kočevje. Za objekte oziroma dele objektov navedene v 
2. členu Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega po-
mena v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 34 /04), se izvaja 
upravljanje v skladu z določbami o javnih naročilih in javnih 
financah. V sklopu del za upravljanje, se opravljajo tudi stro-
kovna delo za šport v Občini Kočevje. Podrobnejši obseg 
in način upravljavskih del za posamezne športne objekte, 
obseg strokovnih nalog za šport, določi župan s sklepom 
oziroma razpisnimi pogoji. Z izbranim ponudnikom župan 
sklene ustrezno pogodbo.«

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 061-2/04-153
Kočevje, dne 2. junija 2004.

Župan
Občine Kočevje

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

3079. Odlok o dopolnitvi odloka o plakatiranju in 
oglaševanju na območju Občine Kočevje

Na podlagi 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni 
list RS, št. 7/03), 29 člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 
57/94, 14/94, 20/95 – odl. US, 63/95 – odl. US, 73/95 – odl. 
US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 7097, 10/98, 

68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – odl. US, 16/99 – popr. odl. 
US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – odl. US, 28/01 – odl. 
US, 87/01, 16/02 – odl. US, 51/02) ter 27. člena statuta Ob-
čine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – pop., 73/02, 
117/02, 43/03) je Občinski svet občine Kočevje na 11. redni 
seji dne 24. 5. 2004 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o plakatiranju in oglaševanju 

na območju Občine Kočevje

1. člen
V odloku o plakatiranju in oglaševanju na območju 

Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/97 in 86/02) se črta 
drugi odstavek 19. člena in se nadomesti z novim drugim 
odstavkom, ki se glasi:

»Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe ali posameznik, ki stori prekršek iz pr-
vega odstavka tega člena.«

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 013-3/02-115
Kočevje, dne 1. junija 2004.

Župan
Občine Kočevje

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

VRANSKO

3080. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
zazidalnega načrta za poslovno obrtno 
trgovsko cono ob avtocestnem priključku 
Čeplje

Na podlagi 39. in 40. člena Zakona o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 
in Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 
7. in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 
24/99 in 38/02) je Občinski svet občine Vransko na 10. redni 
seji dne 31. 6. 2004 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega 

načrta za poslovno obrtno trgovsko cono ob 
avtocestnem priključku Čeplje

1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno obrtno trgovsko 

cono ob avtocestnem priključku Čeplje, objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 5/03 z dne 17. 1. 2003 se spremeni tako, da se v 
10. členu besedilu pod naslovom Odstranjevanje odpadkov 
doda nov, drugi odstavek, ki glasi:

»Zbirna mesta za odpadke (posamična, skupna, zbirni 
center) v ureditvenem območju ZN se lahko uredijo v okviru 
zelenih površin. Prostori za zbiranje se v tem primeru tlakuje-
jo, možna je tudi izvedba kovinskih nadstrešnic in ograj.«

2. člen
Vse ostale določbe Odloka o zazidalnem načrtu za 

poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku 
Čeplje (Uradni list RS, št. 5/03) ostanejo nespremenjene.
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3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dni po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 350-05/02
Vransko, dne 7. junija 2004.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

3081. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih Po 
Zavrteh

Na podlagi prvega odstavka 46. člena, v povezavi s 
tretjim odstavkom 170. člena in prvim odstavkom 171. člena 
zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 
– popr., 58/03 – ZZK-1) je Občinski svet občine Vransko na 
svoji 10. redni seji dne 7. 6. 2004 sprejel

O D L O K
o prostorsko ureditvenih pogojih Po Zavrteh

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju sprememb in dopol-

nitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
plana občine Vransko (Uradni list RS, št. 22/00) sprejme pro-
jekt: Prostorski ureditveni pogoji Po Zavrteh, ki ga je izdelal 
Razvojni center Planiranje pod št. 771/03. Projekt: PUP Po 
Zavrteh je sestavni del odloka.

2. člen
(vsebina lokacijskega načrta)

Prostorski ureditveni pogoji Po Zavrteh iz 1. člena vse-
bujejo besedilo, grafične prikaze in mnenja, ki se nanašajo 
na mejo območja urejanja.

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen
Površina ureditvenega območja meri ca. 4,35 ha, od 

tega je 0,24 ha obstoječih stavbišč.

Opis meje topografsko
Izhodiščna točka opisa meje je na severozahodnem 

vogalu obravnavanega območja.
smer neba potek meje
sever po robu gozdno travnatih površin
vzhod strmo po bregu navzdol po vzhodnem robu 

parcel obstoječih objektov
jug po desnem robu vodotoka
zahod po brežini navzgor do izhodiščne točke opisa 

Opis meje po obodni parcelaciji
Parcelne številke so povzete iz geodetskega načrta, 

stanje parcelnih mej je ponekod nezaključeno.

smer neba potek meje
sever prečka 4, 11/1, 5/2, vse k.o. Jeronim

prečka 330/3, 331/1, 316/1, 331/2, 
331/3, 316/3, 315, 314, 774/2, 306/2, vse 
k.o.Vransko

vzhod 306/2, 306/1, 303, 306/5, 326, 334, vse 
k.o.Vransko

jug 785/1 (desni breg Podgrašce), vse 
k.o.Vransko
1, 2, vse k.o. Jeronim

zahod 3, 4, vse k.o. Jeronim

Seznam obravnavanih parcel
Obravnavane so vse parcele, ki se nahajajo znotraj 

meje območja obravnave. Meja je vrisana na vseh grafičnih 
prilogah.

K.o. Vransko:
309/2, 306/3, 303, 306/2, 312,.231,.306/1, 322, 323, 

306/6, 306/5,.164, 324, 321, 774/1, 774/2, 314, 315, 316/1, 
316/2, 318, 317, 320/1, 320/2, 326, 774/2, 785/1 (potok), 
328, 330/1, 331/1, 331/2, 331/3, 330/2 in del 316/3.

K.o. Jeronim
1, del 2, del 3, del 4, 11/1, 5/2.

III. FUNKCIJE OBMOČJA

4. člen
(funkcija območja)

Funkcija območja je stanovanjska, možna je tudi mirna, 
predvsem intelektualna dejavnost.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN KRAJINSKO 
OBLIKOVANJE

5. člen
Območja, površine predvidene za pozidavo so za-

snovane v vzdolžnih pasovih v smeri vzhod-zahod, kakor 
potekajo plastnice in vključujejo obstoječe posamezne ob-
jekte. Območja predvidena za pozidavo se nahajajo izven 
strmega dela pobočja. Vzdolžni pasovi namenjeni gradnji so 
medsebojno prekinjeni z zelenimi pasovi.

Cestno omrežje je predvideno v smeri vzhod-zahod po 
plastnicah in z novo navezavo preko mostu čez Podgrajščico 
na Vransko

Predvideno cestno omrežje se navezuje na obstoječe 
omrežje. Cesta ob vodi se navezuje na obstoječi most in po-
teka na južni strani vzporedno z vodotokom. Cesta ob vodi 
napaja 11 stanovanjskih objektov. Zgornja Cesta ob gozdu 
poteka po obstoječi poti in napaja 8 novih objektov. Dovozni 
priključek z obstoječe ceste na vzhodni strani obravnavanega 
območja napaja 9 novih objektov.

6. člen
(pogoji za urbanistično arhitektonsko ureditev objektov)

Na obravnavanem območju je predvidena gradnja pros-
tostoječih enodružinskih stanovanjskih objektov.

Dimenzije objektov vrisane v grafični prilogi predstavlja-
jo maksimalni gabarit. Možni so manjši objekti od predvide-
nih. Maksimalna širina objektov v strmem terenu je 8 metrov, 
dolžina objekta je odvisna od širine parcele.

Konfiguracija terena in obstoječa poselitev narekujeta 
zasnovo parcel in objektov v vzdolžni smeri vzporedno s 
plastnicami. Smer slemen predvidenih objektov, ki imajo 
dolžino objekta večjo od širine, bo vzporedna s plastnicami 
v smeri vzhod-zahod. Morfologija pozidave bo prilagojena 
terenu, zasnovana bo v vzdolžnih pasovih, parcele bodo 
po površini tako velike, da bo soseska dajala vtis gradnje v 
zelenem okolju, v arkadiji.

Znotraj celotnega ureditvenega območja so praviloma 
dovoljene naslednje vrste posegov:

– adaptacije, dozidave, rekonstrukcije in nadomestne 
gradnje obstoječih objektov,
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– možne so postavitve lesenih vrtnih ut, opornih zidov 
in škarp,

– možne so nadstrešnice za avte maksimalnih dimenzij 
5 x 5 metrov,

– odmik objektov od cest je prilagojen gradbenim linijam 
obstoječih objektov, pri obstoječi objektih, ki so locirani tik ob 
lokalni cesti, je pri objektu vmesne dopolnilne gradnje zago-
toviti odmik objektov od ceste 5 m oziroma najmanj 3 m.

Višinski in tlorisni gabariti objektov, orientacija sleme-
na

– Maksimalni tlorisni gabarit objektov je razviden v 
grafični situaciji. Širina objektov je 8 metrov, dolžina je od-
visna od širine parcele, dolžine so različne. Objekti označeni 
s števili od 17 do 21 so manjših dolžin, zardi odmika od 
sosednjega objekta na stranskih fasadah niso možna okna 
bivalnih prostorov. Objekti označeni s števili od 26 do 28 so 
širine od 7 do 8 metrov in dolžine 26 metrov, dolžina je pre-
kinjena s cezuro – steklenim atrijem.

– Predviden je enoten višinski gabarit objektov: vkopa-
na klet, pritličje in mansarda. Tlorisni gabarit objekta naj ima 
poudarjeno vzdolžno smer, objekti manjših tlorisnih dimenzij 
morajo imeti temu primerno manjši višinski gabarit objekta. 
Pri arhitekturni zasnovi je treba paziti na ustrezna razmerja 
dimenzij objektov. Z adaptacijami obstoječih višjih objektov 
se višina le-teh ne sme povečati.

– Novogradnje na izpostavljenih legah, grebenih, mora-
jo imeti klet v celoti vkopano v zemlji, da se zagotovi pritličen 
gabarit na teh območjih.

Streha, fasada
– Oblikovanje strešin upošteva tipologijo primerno oko-

lju. Strehe bodo v naklonu, priporočljive so dvokapne strehe, 
v odvisnosti od arhitekture in dimenzije objekta pa je možna 
tudi enokapna streha, ravne ali polkrožne oblike.

– Smer slemena pri objektih z večjo dimenzijo vzdolžne 
smeri mora biti vzporedno s plastnicami. Smer slemena pri 
objektih, kjer je dolžina krajša od širine pa je lahko pravo-
kotna na plastnice.

– Oblikovanje in razporeditev okenskih in vratnih odprtin 
na fasadah ter obdelava fasad naj izhajajo iz funkcije objekta. 
Priporočljivo je, da so objekti zasnovani v ustrezni arhitekturi, 
ki lahko izraža tudi sodoben način bivanja in uporabo novih 
materialov.

Ureditev okolice novogradenj
– Okolico novogradenj je treba v čim večji meri zasaditi 

z avtohtono vegetacijo, s sadnim drevjem in z vrstami dreves, 
ki povečujejo stabilnost terena.

– Ograjevanje parcel naj bo praviloma urejeno z zasa-
ditvijo živih mej z avtohtonimi grmovnimi vrstami.

– Dovoljene so škarpe in oporni zidovi, ki morajo biti 
izvedeni skladno z geološkimi pogoji.

Ureditev obvodnega prostora in drugih zelenih površin
Posegi v obvodni prostor niso dovoljeni. V tem ob-

močju niso dovoljeni vrtički, krajinska ureditev in zasaditev 
morata ohranjati prvine obvodne krajine in z ureditvami 
izboljšati stanje krajinske podobe. Za zasaditev je treba 
uporabiti avtohtone obvodne vrste sadik. Območje zadr-
ževalnika za meteorne vode je treba ozeleniti z obvodno 
vegetacijo.

Zelene vzdolžno zasnovane pasove je treba ohraniti, 
možno jih zasaditi. Za ureditev vrtičkov je treba pridobiti 
mnenje geologa.

Ograje ob objektih so dovoljene le kot žive meje do vi-
šine 1,80 metra. Živa meja je lahko iz različnih vrst listavcev 
(kalina, gaber, javor, glog, hrast) ali iz tise in smreke.

Parcelne meje
Parcelne meje so v grafični prilogi označene kot pred-

log. Ker je predmet obravnave vrsta PIN, kjer ni treba določati 
parcelnih mej, je velikost le te možno spreminjati ob nakupu 
parcele.

V. POGOJI ZA UPRAVLJANJE Z VODAMI

7. člen
Območje leži izven koridorja za razlivanje visokih voda 

Podgrajščice in ni poplavno.
Minimalni odmik predvidenih gradbenih posegov od 

meje vodnega zemljišča na vodotokih II.reda, med katere 
spada tudi Podgrajščica, znaša 5 m.

Predvideni premostitveni objekt je mogoč le kot objekt 
javne infrastrukture. Načrtovan mora biti tako, da ne pov-
zroča negativnih vplivov na vodni režim, elementi mostne 
konstrukcije pa ne smejo segati v svetli profil vodotoka.

Rešitev odvoda padavinskih vod iz utrjenih površin in 
streh predvidenih objektov je predvidena v skladu z 92. čle-
nom Zakona o vodah, ki predvideva zadrževanje vod pred 
izpustom v vodotok.

VI. POGOJI ZA UREDITEV CESTNEGA OMREŽJA

8. člen
Za dostop na obravnavano območje je treba upoštevati 

oba obstoječa premostitvena objekta preko vodotoka Pod-
grajščica. Za zagotovitev dostopov, še posebej osrednjega 
preko južnega premostitvenega objekta, je treba izdelati 
statično oceno ustreznosti obstoječih mostov in jih v pri-
meru neustreznih razmer rekonstruirati. Preveriti je treba 
tudi hidravlično prevodnost prostega profila vodotoka pod 
obstoječima premostitvenima objektoma.

Cestno omrežje sestavljata dve prometnici, ki med se-
boj nista neposredno povezani. Navezava južne prometnice 
na severno je tehnično izvedljiva, varovan pa je tudi koridor 
za eventualno povezavo.

Situativni potek in vzdolžni profil prometnic je treba pri-
lagoditi obstoječem reliefu terena in ju izvesti z ustreznimi 
elementi. Zaradi mejnih elementov vzdolžnega profila sever-
ne prometnice je treba, predvsem v zimskem času, redno 
vzdrževanje tako vozišča kot elementov odvodnje.

Prečni prerez predvidenih prometnic sestavlja vozišče 
min. širine 3,50m z obojestransko utrjeno bankino min. širine 
2 x 0,50m.

VII. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE

9. člen
(komunalna, energetska in telekomunikacijska 

infrastruktura)
Komunalno energetsko in telekomunikacijsko opremo 

območja je treba izdelati pred pričetkom gradnje predvidenih 
stanovanjskih objektov.

Za izgradnjo komunalne, energetske in telekomuni-
kacijske opreme območja je treba izdelati predpisano pro-
jektno dokumentacijo, ki jo je treba izdelati v sodelovanju z 
upravljalci posameznih naprav in napeljav, ob upoštevanju 
medsebojnih odmikov.

10. člen
(vodovod)

Na obravnavanem območju je treba izgraditi priključni 
vodovod nodularne litine NL fi 100mm, ki je treba navezati na 
obstoječi vodovod iz NL fi 100mm. Priključni vodovod poteka 
izven obravnavanega območja.



Stran 8452 / Št. 68 / 21. 6. 2004 Uradni list Republike Slovenije Uradni list Republike Slovenije Št. 68 / 21. 6. 2004 / Stran 8453

Za predviden priključni vodovod je treba pridobiti po-
trebna zemljišča in ga pred pričetkom gradnje predvidenih 
stanovanjskih objektov tudi zgraditi.

Znotraj obravnavanega je treba zgraditi zankasto za-
snovan vodovodni sistem, ki je prav tako predviden v NL fi 
100mm, ki ga pogojuje izvedba nadzemnih hidrantov, potreb-
nih za zagotovitev požarne varnosti na območju predvidene 
pozidave. Lokacije nadzemnih hidrantov so razvidne iz gra-
fičnega dela prostorske dokumentacije in morajo zagotavljati 
predpisano protipožarno zaščito.

Hišne priključke na vodovodno omrežje je treba izvesti 
z vgradnjo cestnih zapornih ventilov in zunanjih vodomernih 
jaškov v katere se namesti vodomere.

Za vodovodno omrežje na območju zazidalnega načrta 
je treba, v sodelovanju z upravljalcem vodovodnega omrež-
ja, Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., izdelati projektno 
dokumentacijo pridobiti gradbeno dovoljenje in pred pričet-
kom gradnje predvidenih stanovanjskih objektov vodovodno 
omrežje zgraditi.

11. člen
(odvod padavinskih in fekalnih vod)

Na območju naselja Vransko, katerega del je tudi ob-
ravnavano območje predvidene stanovanjske gradnje Po 
Zavrteh, je predviden ločen sistem odvodne padavinskih 
in fekalnih vod. Za fekalno kanalizacijo naselja Vransko je 
izdelana projektna dokumentacija faze PGD, ki jo je izde-
lalo podjetje IEI d.o.o. Maribor, izdano pa je tudi gradbeno 
dovoljenje.

Rešitev odvoda padavinskih vod iz utrjenih površin 
in streh predvidenih objektov mora biti izveden v skladu z 
92. členom Zakona o vodah, ki predvideva treba zadrževanje 
vod pred izpustom v vodotok.

Na obravnavanem območju ni predvideno nastajanje 
tehnoloških odpadnih vod, ki bi jih bilo treba ločeno odvajati 
in predvideti poseben postopek čiščenja.

Odvod padavinskih vod
Za potrebe odvoda padavinskih vod iz vozišča, utrjenih 

povoznih površin, streh predvidenih stanovanjskih objektov in 
ostalih površin znotraj obravnavanega območja je potrebna 
izgradnja dveh krakov meteornega kanala, ki se združita v 
cesti pred objektom št. 14. V nadaljevanju poteka meteorni 
kanal v cesti do vzhodnega dela obravnavanega območja, 
kjer je predviden zadrževalni bazen v obliki odprte zajezit-
ve.

Zaradi višinskega poteka severnega kraka predvidene-
ga meteornega kanala je treba predvideti kaskadne jaške in 
druge tehnične elemente, ki bodo zagotavljali takšno obrato-
vanje kanala, da hidravlični parametri pretoka vod ne bodo 
presegali dovoljenih vrednosti.

Za predvideno meteorno kanalizacijo je treba pridobiti 
služnostno pravico na parcelah preko katerih predviden ka-
nal poteka, ter izdelati predpisano tehnično dokumentacijo v 
kateri je treba izdelati hidravlični izračun, v katerega je treba 
zajeti vse prispevne površine, ki gravitirajo na obravnavano 
območje.

Zajem padavinskih vod s streh predvidenih stanovanj-
skih objektov in utrjenih povoznih površin je treba izvesti pre-
ko požiralnikov s peskolovi. Prav tako je treba na meteorno 
kanalizacijo voditi drenažne vode, ki bi nastajale kot zaledne 
vode v zgornjem delu predvidenega naselja medtem, kot se 
drenaže v območju objektov ob vodotoku vodijo direktno v 
strugo vodotoka.

Tudi zadrževalni bazen je treba ustrezno dimenzionirati 
in ga arhitekturno oziroma krajinsko umestiti v prostor. V pri-
meru, da zadrževalnega bazena dimenzijsko ne bo mogoče 
locirati na predvidenem mestu, ga je dopustno nadomestiti 
z betonskim zadrževalnikom, ki mora biti vkopan v raščen 
teren na predvideni lokaciji zadrževalnega bazena.

Fekalna kanalizacija
Odvod fekalnih vod je treba izdelati dvofazno, saj konč-

na ureditev s priključitvijo sekundarnega fekalnega omrežja 
obravnavanega območja, do izgradnje in obratovanja čistilne 
naprave in kanalizacijskega omrežja Vranskega, ni možna.

V prvi fazi je treba, v vzhodnem delu obravnavanega 
območja, namestiti lokalno čistilno napravo, v kateri se bodo 
fekalne odplake očistile do stopnje, ki omogoča izpust v lo-
kalni vodotok Podgrajščico.

V drugi fazi je predvidena opustitev lokalne čistilne na-
prave in priključitev fekalnega kanala na predviden kanaliza-
cijski sistem Vranskega. Priključevanje na javno kanalizacijo 
bo možno in obvezno po končani izgradnji kanalizacije in 
čistilne naprave Vransko.

V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki 
ustrezajo Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju od-
padnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96) 
in Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu 
odpadnih vod ter pogoji za njegovo izvajanje (Uradni list RS, 
št. 35/96 in 29/00).

12. člen
(elektroenergetsko omrežje)

Energija za napajanje objektov v obravnavanem območ-
ju je na razpolago na DV 20 kV Vransko, zato je treba zgraditi 
transformatorsko postajo s priključnimi VN in NN vodi.

Za zagotovitev priključkov na električno omrežje je 
treba na obravnavanem območju izdelati idejno zasnovo 
dograditve električnega omrežja, projektno dokumentacijo 
za dograditev omrežja in ga zgraditi.

Idejna rešitev elektrifikacije na obravnavanem območ-
ju bo služila tudi kot osnova za izdelavo projekta PGD/PZI 
transformatorske postaje in priključnih el. vodov.

13. člen
(ogrevanje)

Ogrevanje predvidenih stanovanjskih objektov je mogoče 
z uporabo gospodinjskega plina, ki se dobavlja v hišne cisterne 
nameščene na funkcionalnih zemljiščih posameznih objektov ali 
z kurilnim oljem. Objekti označeni s števili od 1 do 16 in od 26 do 
28 bodo priključeni na daljinsko ogrevanje z lesno biomaso.

14. člen
(omrežje zvez)

Za zagotovitev priključkov na TK omrežje je treba na 
obravnavanem območju izdelati projektno dokumentacijo za 
TK omrežje in jo zgraditi.

Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba vse TK 
naprave in napeljave, kable oziroma kabelsko kanalizacijo 
predvideti ob predvidenih prometnicah, pri čemer je treba 
upoštevati medsebojne odmike med posameznimi komunal-
nimi, energetskimi in telekomunikacijskimi vodi.

Pri določanju lege objektov od obstoječih TK naprav in 
napeljav je treba upoštevati odmike oziroma zaščitne ukrepe, 
ki jih predpiše upravljavec omrežja Telekom Slovenije.

VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO 
POSEGOV V PROSTOR

15. člen
(varstvo okolja)

Hrup
V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem 

okolju (Uradni list RS, št. 45/95) sodi območje obravnave v 
II. območje varstva pred hrupom, za katerega veljajo mejne 
dnevne ravni hrupa 55dBA in mejne nočne ravni 45dBA.

Predvidena soseska ne bo obremenjevala okolja s hrupom, 
ki bi presegal zakonsko dovoljene ravni. V času gradnje objektov 
je treba upoštevati čas gradnje v roku delovnega časa.
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Tabela: 1 Mejne ravni hrupa za II. območje (življenjsko 
okolje)

nočna 
raven Ln

dnevna 
raven Ld

mejne ravni (dBA) 45 55
kritične ravni (dBA) 53 63
mejne ravni za vire hrupa (dBA) 42 52

Zrak
Za zagotovitev nižje stopnje onesnaženosti zraka je kot 

energetski vir predviden plin v cisternah in daljinsko ogreva-
nje na biomaso.

Vode
Odpadne in meteorne vode se bodo odvajale v javno 

kanalizacijsko omrežje in dalje v čistilno napravo.
Odpadki
Komunalni odpadki se bodo zbirali v zabojnikih in se od-

važali na komunalno deponijo skladno z Odlokom o ravnanju 
s komunalnimi odpadki v občini.

VIII. POŽARNA VARNOST

16. člen
Varen umik je možen na zunanje, nepozidane, funkcio-

nalne površine objektov in dovozov.
Promet in delovne površine za intervencijska vozila so 

po obstoječih utrjenih cestah in dovozih
Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje bodo zago-

tovljeni iz vodovoda preko zunanjega hidrantnega omrež-
ja. Upoštevati je treba pravilnik o tehničnih normativih za 
hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list RS, št. 
30/91).

IX. TOLERANCE

17. člen
Tolerance omogočajo:
– spremembo tlorisnega gabarita objekta v okviru mak-

simalne gradbene linije objekta (manjši objekt),
– odmik objekta od parcelne meje, v soglasju s sose-

dom in v okviru pogojev geologije,
– spremembo velikosti parcele,
– spremenjene poteke tras vodov komunalne infrastruk-

ture, če bodo rešitve v idejnem projektu racionalnejše,
– spremembe potekov trase cestnega omrežja, komu-

nalne in energetske infrastrukture in pozicijo objektov, če 
se izkaže, da je zaradi geotehničnih pogojev temeljenja to 
treba.

X. ETAPNOST IZVEDBE

18. člen
(etape izvajanja)

Posamezne etape gradnje morajo biti funkcionalno 
zaključene celote. Pred pričetkom gradnje enodružinskih 
stanovanjskih hiš je treba izgraditi prometno, komunalno in 
energetsko infrastrukturo.

Kanalizacijsko omrežje za odvod fekalnih vod je treba 
zgraditi dvofazno. V prvi fazi je predvidena izgradnja lokalne 
čistilne naprave za obravnavano območje.V drugi fazi je 
predvidena opustitev lokalne čistilne naprave in priključitev 
na kanalizacijsko omrežje Vranskega.

V primeru dograditve osrednjega kanalizacijskega 
omrežja Vranskega pred pričetkom izgradnje komunalne 
opreme obravnavanega območja se prva faza izgradnje 
kanalizacije ne izvede.

XI. NADZOR

19. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo 

za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat Republike Slovenije 
za okolje in prostor.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Do izvedbe navedenih posegov se v območju urejanja 

ohranja sedanja raba prostora. Prepovedane so spremembe 
namembnosti zemljišč in objektov v neposredni bližini pred-
videnih posegov.

21. člen
PUP Po Zavrteh je na vpogled na Upravni enoti Žalec 

in na Občini Vransko.

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

listu RS.

Št. 350-03/2004
Vransko, dne 7. junija 2004.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

3082. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Vransko za leto 2004

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93), 40. člena Zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 
7. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) 
je Občinski svet Občine Vransko na 10. redni seji dne 7. 6. 
2004 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Vransko za leto 2004

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Vransko za leto 2004 

(Uradni list RS, št. 29/04) se 2. člen spremeni tako, da se 
glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  v 000 SIT)

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2004

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 351.273
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 179.409
70 DAVČNI PRIHODKI 124.103
 700 Davki na dohodek in dobiček 89.874
 703 Davki na premoženje 14.143
 704 Domači davki na blago in storitve 20.086
71 NEDAVČNI PRIHODKI 55.306
 710 Udeležba na dobičku in dohodki od 

premoženja 3.549
 711 Takse in pristojbine 1.554
 712 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 

prostora 10
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 364
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 714 Drugi nedavčni prihodki 49.829
72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.997
 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 2.997
 722 Prihodki od prodaje zemljišč in 

neopredmetenih dolgoročnih sredstev -
74 TRANSFERNI PRIHODKI 168.867
 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 

institucij 168.867
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 342.686
40 TEKOČI ODHODKI 87.242
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 24.428
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 3.067
 402 Izdatki za blago in storitve 47.647
 403 Plačila domačih obresti 9.600
 409 Rezerve 2.500
41 TEKOČI TRANSFERI 126.815
 410 Subvencije 7.600
 411 Transferi posemeznikom in gospodinjstvom 

73.315
 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

24.700
 413 Drugi tekoči domači transferi 21.200
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 110.537
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 110.537
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 18.092
 430 Investicijski transferi 18.092
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 8.587

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2004

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752) –

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL –
 750 Prejeta vračila danih posojil –
 751 Prodaja kapitalskih deležev –
 752 Kupnine iz naslova privatizacije –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV (440+441+442) –
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV –
 440 Dana posojila –
 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb –
 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 

privatizacije –
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 

SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.) –
 
 
C) RAČUN FINANCIRANJA 

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2004

VII. ZADOLŽEVANJE (500) –
50 ZADOLŽEVANJE –
 500 Domače zadolževanje –
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 8.587
55 ODPLAČILO DOLGA 8.587
 550 Odplačilo domačega dolga 8.587
 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 

RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -8.587
 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) -8.587

Splošni del občinskega proračuna na ravni štirimestnih 
kontov skupaj z odhodki po funkcionalni klasifikaciji, posebni 

del občinskega proračuna na ravni šestmestnih podkontov in 
načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.«

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02/01-04
Vransko, dne 7. junija 2004.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

3083. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih 
sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva 
v Občini Vransko

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Vransko (Uradni 
list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko 
na 10. redni seji dne 7. junija 2004 s sklepom št. 215 spre-
jel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za 

pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini 
Vransko

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja porabo in dodeljevanje proračunskih 

sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva in kmetijskih 
dejavnosti na območju Občine Vransko.

2. člen
O obsegu sredstev, vrstah in načinu oblik pospeševanja 

kmetijstva za posamezno obdobje določi Občinski svet obči-
ne Vransko z odlokom o proračunu za tekoče leto, na osnovi 
letnega programa, katerega pripravi občinska strokovna 
služba ob sodelovanju Odbora za kmetijstvo.

3. člen
Dodeljevanje sredstev za namene iz tega pravilnika po-

teka preko javnih razpisov upravičencem, ki se objavijo na 
krajevno običajen način.

4. člen
V okviru občinskega proračuna se lahko določijo sred-

stva za naslednje namene:
– pospeševanje investicij v kmetijstvu, katere prispevajo 

k izboljšavi pogojev kmetovanja in imajo pozitivne učinke tudi 
širše;

– podpore programom in ukrepom CRPOV in urejanja 
podeželja;

– ohranjanje kmečkega prebivalstva v področjih s težji-
mi pridelovalnimi pogoji;

– pospeševanje strokovnega izobraževanja v kmetij-
stvu;

– pospeševanje delovanja društvene dejavnosti na po-
dročju kmetijstva;

– vzpodbujanje vrtnarske proizvodnje;
– pridelava ekološko neoporečne hrane;
– razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
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5. člen
Upravičenci do finančnih sredstev so fizične osebe 

– kmetje in pravne osebe (tudi društva in zveze društev), 
ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma storitve za kme-
tijstvo in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini 
Vransko.

V primerih, ko se proračunska sredstva dodeljujejo na 
podlagi javnega razpisa, je v objavi potrebno navesti:

– namene za katere se dodeljujejo intervencijska sred-
stva za posamezno proračunsko leto,

– višina razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
– pogoji in merila za pridobitev sredstev z navedbo do-

kumentacije, ki mora biti priložena predpisanemu obrazcu,
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od 

dneva objave, ter naslov na katerega se vložijo vloge.
Vloge za izplačilo sredstev javnega razpisa uveljavljajo 

upravičenci iz prvega odstavka v svojem imenu oziroma nji-
hovi pooblaščenci (vlagatelji) v njihovem imenu in za njihov 
račun.

6. člen
Na znesek dospelih, vendar neporavnanih obveznosti 

iz javnega razpisa, občina ne plačuje obresti.

7. člen
Vlagatelji uveljavljajo sredstva na osnovi javnega raz-

pisa na podlagi pisne vloge na predpisanem obrazcu za do-
ločen namen in priložijo predpisano dokumentacijo.

Vlagatelji jamčijo s svojim podpisom za pravilnost po-
datkov, navedenih na obrazcih. Vlagatelji, ki intervencijska 
sredstva pridobivajo za druge upravičence morajo vlogi pred-
ložiti dokumente, iz katerih je razvidno, da so neposredni 
upravičenci vlagatelja pooblastili.

8. člen
Vloge obravnava strokovna služba in jih predloži v po-

trditev Odboru za kmetijstvo pri občinskem svetu. Na podlagi 
mnenja Odbora za kmetijstvo odloči o vloženih vlogah upra-
vni organ s sklepom oziroma na podlagi sklenjene pogodbe, 
ki jo morajo upravičenci oziroma organizacije skleniti v roku, 
ki ga določi pristojni oddelek, sicer izgubijo pravico do odo-
brenih sredstev.

9. člen
Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi dokazil 

o plačanih računih oziroma potrdil o realizaciji posameznih 
ukrepov, ki so bili izvedeni v tekočem letu.

Pomoč se lahko dodeli, če pomeni vzpodbudo za iz-
vedbo projekta oziroma je zanj nujno potrebna.

Pri investicijah v kmetijska gospodarstva je pomembno, 
da gre za začete investicije v tekočem letu, pri čemer mora 
biti podana ocena možnosti obstoja kmetijskega gospodar-
stva in v povezavi s tem tudi zagotovitev prodaje izdelkov 
na trgu ter ustrezne poklicne sposobnosti in zmožnosti pre-
jemnika pomoči.

Upravičenci morajo vlogi za dodelitev sredstev za po-
samezni namen priložiti podpisano izjavo, da niso prejeli 
sredstev iz državnih in mednarodnih virov oziroma koliko 
sredstev so iz teh virov za posamezni namen že prejeli.

10. člen
Strokovna služba ima od posameznega prosilca pra-

vico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, 
kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpol-
njevanje pogojev za pridobitev posameznih proračunskih 
sredstev.

Strokovna služba pred odločitvijo o posamezni vlogi 
le-to lahko pošlje v pregled strokovni komisiji, ki jo imenuje 
župan, ki strokovni službi poda svoje mnenje.

11. člen
Občina bo dodeljevala sredstva vlagateljem pod pogo-

jem, da upravičenec poda izjavo, da za posamezni namen ni 
dobil sredstva iz državnega proračuna ali mednarodnih virov, 
oziroma koliko sredstev je iz teh virov že pridobil.

Dotacije za posamezni namen oziroma investicijo po-
sameznemu upravičencu lahko skupaj znašata največ do 
40% upravičenih stroškov investicije ali največ do 50% upra-
vičenih stroškov investicije, če gre za območje z omejenimi 
dejavniki za kmetijsko pridelavo.

12. člen
Nepopolne in prepozno prispele vloge se zavržejo, ne-

utemeljene pa zavrnejo.

13. člen
Upravičenec lahko dodeljena sredstva uporabi le za 

namene, ki so določeni v pogodbi oziroma sklepu.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli 

namen pridobitve interventnih sredstev navajal neresnične 
podatke, se mu sredstev ne dodeli oziroma je dolžan povrniti 
vsa neupravičeno pridobljena sredstva skupaj s pripadajoči-
mi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila občine 
upravičencu do dneva vračila.

14. člen
Prejemniki proračunskih sredstev morajo v primeru, da 

namenska poraba zaradi kakršnih koli razlogov ni bila mo-
goča ali če se v obdobju med prijavo in podpisom pogodbe 
oziroma izdajo sklepa spremenijo dejstva, ki so bila pogoj za 
pridobitev sredstev, o tem obvestiti pristojni oddelek.

15. člen
Občina Vransko izplačuje upravičencem sredstva samo 

do skupne vrednosti, določene za posamezni namen. Če se 
v prvem roku izkoristijo vsa sredstva za določeni namen, se 
vloge v drugem roku ne obravnavajo. Kolikor vloge v na-
slednjih rokih sredstva za določeni namen prekoračijo se 
upravičencem zahtevki proporcionalno zmanjšajo.

II. UKREPI

16. člen
1. Gozdne ceste
Namen ukrepa: letno vzdrževanje gozdnih cest, ki jih 

predlaga Zavod za gozdove, potrdi občinski svet, občina pa 
sklene pogodbo z Ministrstvom za kmetijstvo.

Upravičenci: Občina Vransko izvede vzdrževalna dela 
na podlagi programa vzdrževanja gozdnih cest v zasebnih in 
državnih gozdovih, ki ga izdela Zavod za gozdove.

Pogoji za pridobitev sredstev: na podlagi sklenjene tri-
partitne pogodbe med občino, MKGP in ZZG Slovenije in 
sprejetega programa vzdrževanja.

2. Kmetijsko gozdarsko izobraževanje
Namen ukrepa: izobraževanja za potrebe kmetijstva.
Pogoji za pridobitev sredstev: na podlagi vloge KSS se 

izvede sofinanciranje izobraževanj, ki obsega plačilo hono-
rarjev predavateljev, opravljen tečaj.

Upravičenci: fizične osebe, ki jim je kmetijstvo osnovna 
dejavnost.

Višina sredstev: do 50% pokritje upravičenih stroškov 
potrebnih predavateljev ter opravljenega tečaja.

Način in rok vložitve vloge: upravičenec vloži vlogo na 
osnovi dejansko opravljenih storitev na Občini Vransko

3. Sofinanciranje osemenjevanja
Namen ukrepa: umetno osemenjevanje krav, plemen-

skih svinj ter naravni pripust kobil, z namenom zvišati kvali-
tetni nivo s selekcijo pasem.
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Pogoji za pridobitev sredstev: opravljena storitev. Vete-
rinarska organizacija pridobi sredstva na podlagi sklenjene 
pogodbe z občino, kmetje pa na podlagi mnenja KSS.

Upravičenci: primarne veterinarske organizacije s kon-
cesijo Republike Slovenije v imenu uporabnikov ter kmetje, 
ki sami opravljajo osemenitev.

Višina sredstev: sofinancira se do 1.000 SIT na 
opravljeno prvo osemenitev na kravo, plemensko svinjo 
in kobilo.

Način in rok vložitve vloge: mesečno na osnovi skle-
njene pogodbe.

4. Dotacije društvom
Namen ukrepa: podpora za delovanje društev, ki se 

dodeljuje na podlagi njihovih aktivnosti. Sofinancirajo se 
programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev 
s področja kmetijstva za izvedbo programa društva: orga-
nizacija in izvedba ter udeležba na prireditvah, udeležba na 
čistilnih akcijah, pridobivanje novih članov, izdaja strokovnih 
publikacij.

Pogoji za pridobitev sredstev: na podlagi predloženih 
letnih programov ter njihovih aktivnostih.

Upravičenci: društva, ki delujejo na območju Občine 
Vransko.

Višina sredstev: na osnovi kriterijev, praviloma ne več 
kot 50% finančno ovrednotenega programa društva.

Način in rok vložitve vloge: na osnovi javnega razpisa.
5. Sredstva za celostni razvoj podeželja in obnovo 

vasi
Namen ukrepa: sredstva se namenjajo za izvedbo raz-

vojnih projektov CRPOV.
Pogoji za pridobitev sredstev: investicijski program, 

lokacijsko in gradbeno dovoljenje v primeru gradbenih del in 
drugi pogoji MKGP.

Upravičenci: naselja v območju CRPOV, ki jih je občina 
prijavila na javni razpis.

Višina sredstev: pri sofinanciranju priprave razvojnih 
projektov je delež občine praviloma 50%, pri sofinanciranju 
izvedbe razvojnih projektov skupnega pomena pa je lahko do 
50% vrednosti investicije.

6. Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
Namen ukrepa: sofinanciranje zahtevanih izobraže-

vanj, ki jih morajo opraviti kmetje pred izdajo dovoljenja za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, sofinanciranje 
stroškov nastalih pri pridobivanju dokumentacije pri izdaji 
dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji in 
ureditev prostorov.

Pogoji za pridobitev sredstev: za sredstva lahko zapro-
sijo občani, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, imajo izdano 
dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnost na kmetiji, 
oziroma vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji na UE Žalec in opravljen ogled pred-
stavnika občine in KSS, ter mnenje KSS.

Upravičenci: kmetje (kmečka gospodarstva), ki so si 
oziroma si pridobivajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji.

Višina sredstev: sofinancira se do 25% upravičenih 
stroškov investicije (nakup strojev ali opreme, izvedena 
gradbeno obrtniška dela, gradbeni material) in sofinancirajo 
se stroški pridobitve dokumentacije (izdelava načrtov, prido-
bitev soglasij, stroški lokacijskega in gradbenega dovoljenja), 
ki pa ne smejo presegati 12% upravičenih stroškov celotne 
investicije, sofinancira se tudi do 50% upravičenih stroškov 
izobraževanja za dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Razpis za namen razvoja turizma in dopolnilnih dejav-
nosti objavi občina na krajevno običajen način. Iz razpisa 
mora biti razvidna višina razpoložljivih sredstev, razpisni po-
goji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.

7. Pomoč kmetijam
Namen ukrepa:
A) Ohranitev kmečkega prebivalstva na območjih z 

manj primernimi pogoji za kmetovanje.

B) Subvencioniranje socialno delovne pomoči.
Pogoji za pridobitev sredstev:
A) Pomoč je denarna in le za nosilca kmetijskega go-

spodarstva, ki je pokojninsko invalidsko zavarovan kot kmet, 
praviloma za dobo pol leta, oziroma do porabe sredstev, na 
območjih z manj primernimi pogoji za kmetovanje (gorsko-
višinsko območje, gričevnato-hribovito območje in strme 
kmetije)

B) Potrdilo strojnega krožka, da je bila pomoč upravi-
čena.

Upravičenci:
A) Upravičenci so kmetje (kmetijska gospodarstva), ki 

ležijo na gričevnato hribovitih, gorsko višinskih in strmih po-
dročjih in so invalidsko pokojninsko zavarovani kot kmetje.

B) Upravičenci po tem razpisu so kmetje (kmečka go-
spodarstva), ki so doživeli na svoji kmetiji nesrečo in so na ta 
način ogroženi (bolezen, poškodba, delovna nesreča).

Višina sredstev:
A) Za dobo pol leta kritje ožjega in širšega obsega inva-

lidsko pokojninskega zavarovanja.
B) Sofinanciranje 50% nastalih stroškov najema delo-

vne sile za obdobje nezmožnosti nosilca kmetijskega gospo-
darstva (pogoj nezmožnost za delo najmanj pol leta).

Razpis za namen pomoč kmetijam objavi občina na 
krajevno običajen način. Iz razpisa mora biti razvidna višina 
razpoložljivih sredstev, razpisni pogoji in ostala določila, ki 
izhajajo iz tega pravilnika.

8. Namakanje
Namen ukrepa:
A) sofinanciranje mini namakalnih sistemov.
B) subvencioniranje delovanja namakalnih skupnosti.
Pogoji za pridobitev sredstev:
A) Pogoji za pridobitev sredstev so končana dela – iz-

vedba mini namakalnega sistema. Ter opravljen ogled pred-
stavnikov občine in kmetijsko svetovalne službe. Prednost 
pri dodelitvi sredstev imajo vlagatelji, ki za ta namen še niso 
prejeli sredstev.

B) Pogoj za pridobitev sredstev je registracija namakal-
ne skupnosti.

Upravičenci:
A) Upravičenci do sredstev so kmetje (kmečka gospo-

darstva).
B) Upravičenci do sredstev so namakalne skupnosti.
Višina sredstev:
A) Višina sredstev je do 25% upravičenih stroškov in-

vesticije (nabava opreme za namakanje: črpalke, razvodne 
cevi).

B) Višina sredstev je do 100.000 SIT na ustanovljeno 
namakalno skupnost za izvedbo strokovnega dela (izobra-
ževanja, demonstracije).

Razpis za namen namakanja objavi občina na krajevno 
običajen način. Iz razpisa mora biti razvidna višina razpol-
ožljivih sredstev, razpisni pogoji in ostala določila, ki izhajajo 
iz tega pravilnika.

9. Urejanje pašnikov
Namen ukrepa: pospeševanje urejanja pašnikov za 

pašo goveje živine, konj in drobnice.
Pogoji za pridobitev sredstev: Pri pašnikih, urejenih za 

pašo govedi in konj je subvencijo možno uveljavljati najmanj 
za 2 ha na novo urejenih površin ali najmanj za 1 ha dodatno 
razširjenih površin za ta namen. Pri pašnikih, urejenih za pašo 
drobnice je subvencijo možno uveljavljati najmanj za 1 ha na 
novo urejenih površin ali najmanj za 0,5 ha dodatno razširjenih 
površin za ta namen. Pogoji za pridobitev sredstev so končana 
dela – izdelava električne ograje v skladu s tehnološkimi navo-
dili ter opravljen ogled predstavnikov občine in kmetijsko sve-
tovalne službe. Prednost pri dodelitvi sredstev imajo vlagatelji, 
ki za ta namen še niso prejeli sredstev proračuna občine.

Upravičenci: do sredstev so upravičeni kmetje (kmečka 
gospodarstva), ki se ukvarjajo z živinorejsko proizvodnjo v 
taki meri, da ustvarjajo tržne presežke.
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Višina sredstev: do 25% upravičenih stroškov investicije 
za nabavljeni material za postavitev pašne ograje (drogovi, 
žica, izolatorji, električni pastir) oziroma maksimalno do 
100.000 SIT na pašnik.

Razpis za namen urejanje pašnikov objavi občina na 
krajevno običajen način. Iz razpisa mora biti razvidna višina 
razpoložljivih sredstev, razpisni pogoji in ostala določila, ki 
izhajajo iz tega pravilnika.

10. Ohranjanje naravne in kulturne dediščine
Namen ukrepa: ohranjanje naravne in kulturne dedišči-

ne pri urejanju kmečkega prostora.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga o priglasitvi del 

oziroma vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja ureditve 
stare kmečke hiše, ki pomeni kulturno dediščino, oziroma 
že izdano gradbeno dovoljenje. Obvezno sodelovanje s 
strokovnjaki s področja naravne in kulturne dediščine. Pogoj 
za izplačilo sredstev je izdano gradbeno dovoljenje, oziroma 
odločba o priglasitvi del.

Upravičenci: kmetje (kmečka gospodarstva), ki jim je 
kmetovanje glavni in edini vir dohodka.

Višina sredstev: sofinancirajo se stroški pridobitve do-
kumentacije (izdelava načrtov, pridobitev soglasij, stroški 
lokacijskega in gradbenega dovoljenja), ki pa ne smejo pre-
segati 12% upravičenih stroškov celotne investicije.

Razpis za namen ohranjanje naravne in kulturne de-
diščine objavi občina na krajevno običajen način. Iz razpisa 
mora biti razvidna višina razpoložljivih sredstev, razpisni po-
goji in ostala določila, ki izhajajo iz tega pravilnika.

11. Prestrukturiranje – kmetij
Namen ukrepa: pospeševanje vzpodbujanja struktur-

nih sprememb in uvajanje razvojno naložbene dejavnosti 
v kmetijstvu.

Vlagatelji morajo k vlogi na spodaj obrazloženih postav-
kah priložiti mnenje KSS oziroma mora biti podana ocena 
možnosti obstoja kmečkega gospodarstva.

Razpis za namen prestrukturiranje kmetij objavi občina 
na krajevno običajen način. Iz razpisa mora biti razvidna vi-
šina razpoložljivih sredstev, razpisni pogoji in ostala določila, 
ki izhajajo iz tega pravilnika.

12. Ekološko kmetovanje
Namen ukrepa: podpora razvoju ekološko usmerjenih 

kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev: kmetija mora biti nad-

zorovana in mora pridobiti potrdilo, da so na celotni kmetiji 
izpolnjeni minimalni pogoji za ekološko kmetovanje, oziroma 
v primeru izobraževanja to ni zahtevano.

Upravičenci: kmečka gospodarstva, ki si pridobivajo 
status ekološke kmetije, oziroma so že v nadzoru.

Višina sredstev: pri izobraževanje kmetov o ekološkem 
kmetovanju – plačilo tečaja – 100% stroškov izobraževanja, 
ter do 50% kritja stroškov ekološke kontrole.

13. Sadjarstvo
Namen ukrepa: investicijska podpora v sadjarstvo, ob-

nova armature sadovnjaka primernega protitočni zaščiti.
Pogoji za pridobitev sredstev: vlagatelj ima pravico do 

subvencije, če ima skupaj najmanj 0,6 ha sadovnjaka pri 
jablanah, hruškah in breskvah, oziroma 0,06 ha pri češnjah. 
Vlagatelji morajo imeti pogodbo o SIPS.

Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki so usmerjena v 
pridelavo sadja ter da imajo pogodbo o SIPS.

Višina sredstev: do 25% upravičenih stroškov investicije 
za nakup in postavitev mreže pri obnovi armature sadovnjaka 
primerne protitočni zaščiti.

14. Vrtnarstvo
Namen: vzpodbujanje vrtnarske proizvodnje
Pogoji za pridobitev sredstev: vlagatelj ima pravico do 

subvencije, če mu je vrtnarstvo (vrtnine in okrasne rastline) 
dopolnilna dejavnost na kmetiji. Vlagatelj mora imeti veljavno 
odločbo o postavitvi rastlinjaka.

Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki jim je vrtnarstvo 
glavni ali dopolnilni vir dohodka

Višina sredstev: postavitev ali adaptacija (skupaj z 
opremo) rastlinjakov za vrtnarske namene, to so plastenjaki 
in steklenjaki do:

– steklenjaki v višini do 1.000 SIT/m2, oziroma do največ 
25% upravičenih stroškov investicije

– plastenjaki v višini do 500 SIT/m2, oziroma do največ 
25% upravičenih stroškov investicije.

15. Mlečna proizvodnja
Namen ukrepa: investicijske podpore tehnološkim poso-

dobitvam v živinorejski proizvodnji, nakup hladilnih naprav za 
mleko (prevozni in fiksni), nabava molznih naprav, ureditev 
sušilnih naprav za krmo, ureditev gnojišč in gnojničnih jam 
ter ureditev izpustov.

Pogoji za pridobitev sredstev: kmečka gospodarstva, ki 
so usmerjena v živinorejo ter jim predstavlja edino oziroma 
glavni vir dohodka. Pridobljena morajo biti ustrezna dovolje-
nja. Osnovni pogoj za dodelitev subvencije za zgoraj nave-
dene investicije je minimalni stalež petih krav.

Upravičenci: kmečka gospodarstva, ki so usmerjena v 
živinorejo ter jim kmetijstvo predstavlja edini oziroma glavni 
vir dohodka.

Višina sredstev:
– za kmetije v gričevnato – hribovitem in gorskem po-

dročju v višini do 35% vrednosti hladilne naprave,
– za kmetije v nižinskem področju v višini do 25% vred-

nosti hladilne naprave,
– za sončne sušilne naprave za voluminozno krmo na 

hladni in topli zrak do 25% vrednosti sušilne naprave,
– za mlekovode in ostale molzne naprave do 25% vred-

nosti mlekovoda oziroma ostalih molznih naprav,
– za gradnjo in obnovo gnojišč in gnojničnih jam do 

25% upravičenih stroškov investicije izvedenih del, ureditev 
gnojišč in gnojničnih jam, in sicer za gradbeni material in 
gradbena dela,

– za ureditev izpustov do 25% upravičenih stroškov iz-
vedenih del ureditev izpusta in sicer za material in izvedena 
dela.

16. Hmeljarstvo
Namen ukrepa: investicijske podpore tehnološkim poso-

dobitvam v hmeljarstvu, investicijska podpora obnovi žičnic 
in hmeljarskih sušilnic.

Pogoji za pridobitve: vlagatelji morajo biti pridelovalci 
hmelja. Za investicijo morajo imeti ustrezna dovoljenja.

Upravičenci: fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s 
hmeljarsko proizvodnjo.

Višina sredstev: do 25% upravičenih stroškov investicije 
pri obnovi hmeljarskih žičnic in sicer za drogove, armature 
žičnice in gradbena dela ter hmeljarskih sušilnic, in sicer za 
gradbeni material, opremo in gradbena dela.

III. KONČNE DOLOČBE

17. člen
Vsi postopki dodeljevanja sredstev, ki so se pričeli pred 

dnevom sprejema tega pravilnika in do dneva veljavnosti 
tega pravilnika še niso zaključeni, se zaključijo po obstoje-
čem načinu.

18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 320–01/2004
Vransko, dne 7. junija 2004.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.
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3084. Sklep o povišanju cen programov predšolske 
vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko, 
počitniških rezervacijah in izvajanju 
fleksibilnega normativa

Na podlagi 17., 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni 
list RS, št. 12/96) je Občinski svet občine Vransko na 10. 
redni seji dne 7. 6. 2004 sprejel 

S K L E P
o povišanju cen programov predšolske vzgoje 

v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko, 
počitniških rezervacijah in izvajanju 

fleksibilnega normativa

I
Cene programov v JZ OŠ Vransko, OE vrtci Vransko se 

zvišajo za 10% in znašajo mesečno:
1. dnevni program (6–9 ur in vsi obroki prehrane)
– za otroke v oddelkih prvega starostnega obdobja 

73.863 SIT
– za otroke v oddelkih drugega starostnega obdobja 

66.797 SIT
2. pol dnevni program (4–6 ur)
a) pol dnevni program (zajtrk, kosilo) 59.515 SIT.

II
Cene programov iz I. točke se uporabljajo za izračun 

plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran 
program predšolske vzgoje od 1. junija 2004 dalje.

III
V letu 2004 Občina Vransko zaradi pomanjkanja finanč-

nih sredstev ne zagotavlja dodatnih finančnih sredstev za 
pokritje tako imenovane »počitniške rezervacije«.

IV
Občinski svet občine Vransko daje soglasje JZ OŠ 

Vransko, OE Vrtec Vransko za izvajanje fleksibilnega nor-
mativa v oddelkih Vrtca Vransko.

V
Z dnem objave tega sklepa preneha veljati Sklep o 

povišanju cene programov za pokritje stroškov predšolske 
vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko (Uradni list RS, 
št. 56/01) in Sklep o spremembi sklepa o ceni programov 
predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko 
(Uradni list RS, št. 3/03).

VI
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slove-

nije.

Št. 022/01/2004 
Vransko, dne 7. junija 2004.

Župan
Občine Vransko

Franc Sušnik l. r.

VLADA
3085. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska 

trošarine za energente in električno energijo

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list 
RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo in 42/04) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi Uredbe o določitvi zneska 

trošarine za energente in električno energijo
1. člen

V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente in 
električno energijo (Uradni list RS, št. 46/04 in 52/04) se v 
1. členu:

– v točki 1.3. znesek »84.489« nadomesti z zneskom 
»91.128«,

– v točki 1.4. znesek »84.489« nadomesti z zneskom 
»91.128«,

– v točki 2.1. znesek »71.078« nadomesti z zneskom 
»72.998« in

– v točki 2.2. znesek »4.994« nadomesti z zneskom 
»6.579«.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 421-16/2004-1
Ljubljana, dne 21. junija 2004.
EVA 2004-1611-0125

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

BANKA SLOVENIJE
3086. Sklep o dopolnitvi sklepa o kapitalski 

ustreznosti bank in hranilnic

Na podlagi 67. in 92. člena zakona o bančništvu (Uradni 
list RS, št. 7/99, 59/01, 55/03 in 42/04) in 20. člena zakona 
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja 
Svet Banke Slovenije

S K L E P
o dopolnitvi sklepa o kapitalski ustreznosti bank 

in hranilnic
1

V sklepu o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic (Urad-
ni list RS, št. 24/02, 85/02, 22/03 in 36/04) se v skladu z 
Direktivo 2004/69/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
27. aprila 2004 v PRILOGI 2: Multilateralne razvojne banke 
na koncu doda nova alinea:

– Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 16. junija 2004.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Mitja Gaspari l. r.
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3077.   Sklep o zavzetju stališč javne razgrnitve osnut-
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3078.   Sklep o dopolnitvah sklepa o določitvi športnih 
objektov občinskega pomena v Občini Kočevje 8449
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KRŠKO
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parc. št. 2698/51, k.o. Orehovec in o prodaji 
predmetne nepremičnine 8413

3066.   Program priprave sprememb in dopolnitev od-
loka o zazidalnem načrtu Žlapovec 8413

ROGAŠOVCI
3067.   Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Roga-

šovci 8414
3068.   Pravilnik o računovodstvu 8423

SLOVENJ GRADEC
3069.   Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne 

občine Slovenj Gradec za leto 2003 8429
3070.   Odlok o merilih in kriterijih za določitev pri-

stojbine za sofinanciranje protiprašne zaščite 
občinskih cest 8430

3071.   Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih od-
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3072.   Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o 
spremembah zazidalnega načrta Planote Legen 8438

VRANSKO
3080.   Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalne-

ga načrta za poslovno obrtno trgovsko cono ob 
avtocestnem priključku Čeplje 8449

3081.   Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih Po Za-
vrteh 8450

3082.   Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Občine Vransko za leto 2004 8453
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