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MINISTRSTVA
600. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o zemljiškem pismu

Na podlagi 192. do 200. člena Stvarnopravnega zakonika 
(Uradni list RS, št. 87/02) in šestega odstavka 44. člena Zako-
na o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 
45/08, 28/09 in 25/11) izdaja minister za pravosodje

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o zemljiškem pismu

1. člen
V Pravilniku o zemljiškem pismu (Uradni list RS, št. 15/03) 

se 4. člen spremeni tako, da se glasi:

»Vknjižba zemljiškega dolga

4. člen
Pri vpisu pridobitve zemljiškega dolga se ne vpišejo po-

datki o imetniku.«

2. člen
Drugi odstavek 5. člena se črta.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se 

spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zemljiškoknjižno sodišče izstavi zemljiško pismo po 

izvedbi vpisa zemljiškega dolga v zemljiško knjigo na podlagi 
pravnomočnega sklepa o dovolitvi vknjižbe zemljiškega dolga.«

3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Vročitev zemljiškega pisma ustanovitelju

6. člen
Zemljiškoknjižno sodišče vroči ustanovitelju zemljiško pi-

smo s pošiljko − vrednostnim pismom.«

4. člen
V prvem odstavku 7. člena se 3. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»3. ID izvedene pravice − vknjižen zemljiški dolg,«
V 10. točki se beseda »sodnika« nadomesti z besedilom 

»sodniškega pomočnika«.

5. člen
V drugem in tretjem odstavku 9. člena se besedilo »mini-

ster, pristojen za pravosodje« nadomesti z besedilom »vrhovno 
sodišče«.

6. člen
Tretji odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zemljiškoknjižno sodišče vodi arhiv zemljiških pisem, 

v katerega pod zaporedno številko iz 1. točke prejšnjega od-
stavka vloži:

1. kopijo izstavljenega zemljiškega pisma,
2. potrdilo iz tretjega odstavka 11. člena tega pravilnika in
3. razveljavljeno zemljiško pismo.«

7. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Razveljavitev zemljiškega pisma

11. člen
(1) Zemljiškoknjižno sodišče, ki je izdalo zemljiško pismo, 

razveljavi zemljiško pismo na zahtevo njegovega zakonitega 
imetnika.

(2) Predlog za razveljavitev zemljiškega pisma mora biti 
vložen pisno. Priložen mu mora biti izvirnik zemljiškega pisma, 
ki naj se razveljavi.

(3) Če je vlagatelj predloga za razveljavitev zemljiškega 
pisma, zakoniti imetnik tega pisma, mu zemljiškoknjižno sodi-
šče izda potrdilo o vloženem predlogu za razveljavitev zemlji-
škega pisma. Potrdilo mora vsebovati:

1. številko zemljiškega pisma,
2. identifikacijski znak izvedene pravice (vknjižen zemljiški 

dolg), ki je zapisan v zemljiškem pismu,
3. podatke o vlagatelju predloga in potrditev, da je vlaga-

telj predloga zakoniti imetnik zemljiškega pisma.
(4) Potrdilo iz prejšnjega odstavka mora biti priloženo pre-

dlogu za izbris zemljiškega pisma ali predlogu za spremembo 
zemljiškega dolga v hipoteko.

(5) Šteje se, da je zemljiško pismo razveljavljeno, ko je iz-
veden izbris zemljiškega dolga ali vpis spremembe zemljiškega 
dolga v hipoteko v zemljiško knjigo.

(6) Zemljiškoknjižno sodišče po izvedenem vpisu iz prej-
šnjega odstavka na zemljiško pismo odtisne pečat z napisom 
»RAZVELJAVLJENO« s podatki o opravilni številki in datumu 
sklepa o dovolitvi izbrisa zemljiškega dolga ali vpisa spremem-
be zemljiškega dolga v hipoteko.«

8. člen
Priloga »Obrazec zemljiškoknjižnega pisma« se nadome-

sti z novo prilogo, ki je sestavni del tega pravilnika.

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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PREHODNA DOLOČBA

9. člen
Do 1. septembra 2012 se uporabljajo obrazci zemljiškega 

pisma, izdani po Pravilniku o zemljiškem pismu (Uradni list RS, 
št. 15/03).

KONČNA DOLOČBA

10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, določbi 4. in 8. člena tega 
pravilnika pa se začneta uporabljati 1. septembra 2012.

Št. 007-473/2011
Ljubljana, dne 3. februarja 2012
EVA 2011-2011-0096

Aleš Zalar l.r.
Minister

za pravosodje

Priloga
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»PRILOGA Obrazec zemljiškega pisma 
sprednja stran 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
OKRAJNO SODIŠČE ____________________ 

 
ZEMLJIŠKO PISMO  

 
številka ____________ 

 
Na podlagi sklepa tega sodišča, opr. št. _____________________ / ________ z dne 

______________ se to zemljiško pismo izstavi prvemu imetniku (ustanovitelju zemljiškega dolga): 
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 (ime in priimek / firma, EMŠO / matična številka, naslov bivališča / poslovni naslov in sedež) 

 
in se prenaša po odredbi. 

 
Zakoniti imetnik tega zemljiškega pisma je upravičen od vsakokratnega lastnika nepremičnine  − 

imetnika osnovnega pravnega položaja, pri katerem je vknjižen zemljiški dolg z ID 
__________________________________________________________________ 

(ID izvedene pravice − vknjižen zemljiški dolg) 

in iz vrednosti te nepremičnine zahtevati poplačilo denarnega zneska do skupne višine naslednje 
terjatve: (glavnica terjatve, valuta in podatki o obrestni meri pogodbenih obresti in začetku tega obresti) 
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ob zapadlosti te terjatve___________________________________________________________ 

 
To zemljiško pismo je izvršilni naslov za poplačilo navedene terjatve iz vrednosti navedene 

nepremičnine. 
 
 

____________________              __________________             
__________________________________ 

        (datum izstavitve)                                      (mesto za pečat sodišča)                    (podpis zemljiškoknjižnega sodniškega 
pomočnika) 

 
zadnja stran 

Podatki o prevzemu zemljiškega pisma (indosamenti): 
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

601. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, 
januar 2012

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni 
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični 
urad Republike Slovenije

K O E F I C I E N T E   R A S T I   C E N 
v Republiki Sloveniji, januar 2012

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih na domačem trgu januarja 2012 v primerjavi z 
decembrom 2011 je bil 0,000.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proi-
zvajalcih na domačem trgu januarja 2012 v primerjavi z istim 
mesecem prejšnjega leta je bil 0,019.

3. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin ja-
nuarja 2012 v primerjavi z decembrom 2011 je bil –0,005.

4. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin januarja 
2012 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,023.

Št. 9621-54/2012/5
Ljubljana, dne 24. februarja 2012
EVA 2012-1522-0004

Genovefa Ružić l.r.
namestnica generalne direktorice

Statističnega urada
Republike Slovenije
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BREZOVICA

602. Sklep o pripravi spremembe občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje 
urejanja VS 10/10-1 Vnanje Gorice

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09); (v nadaljnjem bese-
dilu: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list 
RS, št. 104/09) je župan Občine Brezovica dne 15. 2. 2012 sprejel

S K L E P
o pripravi spremembe občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje urejanja 
VS 10/10-1 Vnanje Gorice

1. člen
(namen)

S sklepom se pričnejo postopki za pripravo in sprejem 
spremembe občinskega prostorskega načrta za območje z 
oznako urejanja VS 10/10-1 Vnanje Gorice (v nadaljevanju: 
OPPN). Opredeli se vsebina in obseg izdelave OPPN.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)

Za obravnavano območje je že bil izdelan OPPN s katerim 
so bili določeni pogoji gradnje stanovanjskega objekta ter pri-
ključitev na komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo.

Razlog za sprejem spremembe OPPN je uskladitev z 
obstoječim stanjem.

3. člen
(območje)

Območje se nahaja na severovzhodnem delu Požarnic, 
obdanem z dvema javnima potema. Na severozahodni strani 
meji na območje strnjene pozidave, na južni strani pa na območje 
kmetije oziroma območje razpršene gradnje (R), ki je ob digitali-
zaciji dolgoročnega plana »izpadla« iz območja stavbnih zemljišč.

Območje OPPN z oznako VS 10/10-1 je opredeljeno in 
prikazano v kartografskem delu dolgoročnega plana občine in 
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine 
Brezovica (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 
71/93, 62/94, 73/98, 81/04, 82/05, 70/09) in obsega naslednje 
zemljiške parcele 1328, 3580/1 – del, 3580/2 – del, 1327 – del, 
1326 – del, 1325 – del, vse k.o. Brezovica, šifra k.o. 1724. 
Površina ureditvenega območja je cca 1245 m2.

Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko 
spremeni.

4. člen
(roki za pripravo akta in posameznih faz)

Faza Nosilec Rok
Sklep o pripravi OPPN župan februar 2012
Priprava osnutka OPPN načrtovalec februar 2012
Smernice nosilcev urejanja 
prostora

občina februar 2012

Priprava dopolnjenega 
osnutka OPPN

načrtovalec marec 2012

Sodelovanje javnosti občina marec 2012
Priprava predloga OPPN načrtovalec, 

občina
april 2012

Mnenja nosilcev urejanja 
prostora

občina april 2012

Sprejem OPPN občina maj 2012

Roki so predvideni in je dopustno, da se tekom postopka 
spremenijo.

5. člen
(pristojni nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki podajo 
smernice za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega 
akta ter mnenja k predlogu so:

1. MOP, Sektor za CPVO, Dunajska c. 48, Ljubljana (od-
ločba o potrebnosti izvedbe CPVO)

2. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova 10, Ljubljana

3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Tržaška 
cesta 2, 1000 Ljubljana.

Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno 
vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v 
prvem odstavku tega člena, se njihove smernice pridobijo v 
postopku.

6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)

Pripravljavec OPPN je Občina Brezovica. Naročnik OPPN 
je dolžan skleniti pogodbo s strokovno usposobljenim načrto-
valcem za izdelavo OPPN.

Finančna sredstva za izdelavo OPPN nosi investitor.

7. člen
(objava)

Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Objavi se tudi na spletni strani Občine Brezovica.
Občina Brezovica posreduje sklep Ministrstvu za okolje 

in prostor.

Št. 11/2012-si
Brezovica, dne 15. februarja 2012

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

603. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o začetku priprav sprememb in dopolnitev 
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih 
za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje 
Gorice, Notranje Gorice

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) in 30. člena Statuta Občine 
Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je župan Občine Brezovi-
ca dne 15. 2. 2012 sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku 

priprav sprememb in dopolnitev Odloka  
o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko 

celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice,  
Notranje Gorice

1.
S tem sklepom se spremeni 4. člen Sklepa o začetku 

priprave občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica. 
Spremenijo se roki za pripravo sprememb in dopolnitev Od-
loka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 
Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, 
št. 87/06, 15/09, 101/06, 15/09, 58/11), objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 34/10.

OBČINE
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Roki za pripravo sprememb in dopolnitev odloka:

Dejanje Rok
1 Začetek – sklep o pripravi Februar 2012
3 Priprava osnutka OPN Februar 2012
4 Smernice Marec 2012
5 Priprava dopolnjenega osnutka OPN Maj 2012
6 Sodelovanje javnosti September 2012
7 Priprava predloga OPN Oktober 2012
8 Potrditev predloga občinskega

prostorskega načrta December 2012
9 Sprejem OPN na občinskem svetu December 2012

2.
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku 

priprave sprememb in dopolnitev odloka se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Objavi se tudi na spletni strani Občine Brezovica.

Št. 131/2010-si
Brezovica, dne 15. februarja 2012

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

DRAVOGRAD

604. Navodila o možnosti plakatiranja v času 
referendumske kampanje za izvedbo 
referendumov

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 
– Odl. US: U-I-295/07-8, 11/11 in 28/11 Odl. US: U-I-67/09-27, 
Up-316/09-19) in 10. člena Odloka o plakatiranju v Občini Dra-
vograd (Uradni list RS, št. 90/11) Občina Dravograd obvešča 
organizatorje referendumske kampanje, da je določila pogoje in 
lokacije za postavitev panojev na območju Občine Dravograd, 
na katerih je možno nameščati plakate z referendumsko propa-
gandnimi sporočili v času referendumske kampanje za izvedbo 
referendumov in izdaja

N A V O D I L A
o možnosti plakatiranja v času referendumske 

kampanje za izvedbo referendumov

1. Za organizatorje referendumske kampanje je Občina 
Dravograd določila pogoje in lokacije za postavitev panojev na 
območju Občine Dravograd, na katerih je možno nameščati 
plakate z referendumsko propagandnimi sporočili.

Lepljenje in nameščanje plakatov z referendumsko pro-
pagandnimi sporočili je dovoljeno na naslednjih brezplačnih 
plakatnih mestih:

– javna zelena površina pred Traberg centrom, parc. št 
485/1, k.o. Dravograd

– javna zelena površina, parc. št. 1365/7, k.o. Dravograd 
– »Hattenberger«

– Avtobusna postaja Dravograd, ob glavni cesti, parc. 
št. 1365/6, k.o. Dravograd

– Avtobusna postaja Mariborska cesta, parc. št. 1033, 
k.o. Dravograd

– brežina pri Zdravstvenem domu Dravograd, parc. 
št. 891, k.o. Dravograd

– javna zelena površina med trgovino in igriščem na Ro-
bindvoru, parc. št. 960/1, k.o. Dravograd

– Zadruga Trbonje, parc. št. 20/3, k.o. Trbonje
– nasproti Trgovine »Interokno« v Šentjanžu, parc. 

št. 794, k.o. Šentjanž pri Dravogradu
– Avtobusna postaja Črneče, parc. št. 385/2, k.o. Črneče
– parkirni prostor v središču Libelič, nasproti trgovine, 

parc. št. 333/2, k.o. Libeliče.
Plakatiranje se mora izvajati v skladu z določili Zakona 

o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 
103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US: U-I-295/07-8, 11/11 in 
28/11 – Odl. US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19). Upoštevati 
je treba tudi ostalo zakonodajo, ki ureja to problematiko, 
predvsem z vidika varnosti in obremenjevanja okolja in ome-
jenosti plakatnih mest.

2. Občina brezplačno, tudi brez plačila komunalne ta-
kse, v skladu z načelom enakopravnosti, dovoljuje vsem 
organizatorjem referendumske kampanje lepljenje in name-
ščanje plakatov z referendumsko propagandnimi sporočili 
na območju Občine Dravograd na za to posebej določenih 
plakatnih mestih tako, da njihovo število in skupna površina 
posameznemu organizatorju referendumske kampanje omo-
goča vsaj osnovno informiranje volivcev v občini o referen-
dumskem vprašanju.

Organizatorji referendumske kampanje lahko pridobijo 
dovoljenje za plakatiranje na predvidenih lokacijah na Občini 
Dravograd, na podlagi pisne vloge. Brezplačni oglasni panoji 
bodo razdeljeni na mrežo polj. Vrstni red organizatorjev refe-
rendumske kampanje pri nameščanju plakatov na predvidenih 
lokacijah se določi glede na datum prejema pisne vloge. Kolikor 
prispeta dve ali več vlog na isti dan, šteje abecedni vrstni red 
po organizatorju kampanje.

Za označbo posameznih lokacij, postavljanje panojev in 
lepljenje plakatov ter nameščanje transparentov v času referen-
dumske kampanje je pooblaščeno Javno komunalno podjetje 
Dravograd d.o.o.

Stroške nameščanja plakatov krijejo organizatorji referen-
dumske kampanje sami.

3. Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih s temi 
navodili, se lahko izvaja v skladu z določili 9. člena Zakona 
o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 
103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US: U-I-295/07-8, 11/11 in 
28/11 – Odl. US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19).

Soglasje izda občinska uprava Občine Dravograd na 
podlagi predhodne vloge organizatorja referendumske kam-
panje. V primeru, da namerava organizator referendumske 
kampanje posegati na območje, ki ni v lasti Občine Dravo-
grad, si mora ustrezno soglasje pridobiti od lastnika oziro-
ma upravljavca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali 
zemljišč. Za nameščanje teh plakatov se komunalna taksa 
ne zaračuna.

4. Organizatorji referendumske kampanje so dolžni naj-
pozneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse plakate 
in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest. V primeru ne-
upoštevanja navedenega, bo plakate na stroške organizatorja 
referendumske kampanje odstranil pooblaščeni predstavnik 
Občine Dravograd.

5. Izvajanje plakatiranja pod pogoji iz teh navodil nadzo-
ruje pooblaščeni predstavnik Javnega komunalnega podjetja 
Dravograd d.o.o.

6. Navodila začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Objavijo se tudi na spletni strani Občine 
Dravograd, www.dravograd.si, ter na oglasni deski organa.

7. Z dnem uveljavitve teh navodil prenehajo veljati Navo-
dila o možnosti plakatiranja v času referendumske kampanje 
za izvedbo referendumov, št. 042-0002/2011 z dne 9. 5. 2011.

Št. 042-0002/2012
Dravograd, dne 24. februarja 2012

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.
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GROSUPLJE

605. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Grosuplje

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) in 18. člena Statuta Občine 
Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine 
Grosuplje na 9. seji dne 15. 2. 2012 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije  

Občine Grosuplje

1. člen
Imenuje se Občinsko volilno komisijo Občine Grosuplje, ki 

jo sestavljajo predsednik, trije člani in njihovi namestniki.

2. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Grosuplje se imenujejo:
– Andrej Krašek, Tlake 55, Šmarje Sap – predsednik,
– Nevenka Pleterski, Cikava 62, Grosuplje – namestnik 

predsednika,
– Irena Predalič, Prečna pot 2, Grosuplje – član,
– Vera Šparovec, Seliškarjeva cesta 4, Grosuplje – na-

mestnik člana,
– Gorazd Trontelj, Ljubljanska cesta 4f, Grosuplje – član,
– Anica Zupančič, Brinje c. I/45 – namestnik člana,
– Jože Kadunc, Hribska pot 12, Grosuplje – član,
– Franci Rakovec, Sela pri Šmarju 7, Grosuplje – name-

stnik člana.

3. člen
Mandatna doba Občinske volilne komisije Občine Grosu-

plje traja štiri leta.

4. člen
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine 

Grosuplje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 008-1002/95
Grosuplje, dne 15. februarja 2012

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

IDRIJA

606. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu (OPPN) »Mestno jedro« – Enota 
urejanja ID 20

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08) in 23. člena Statuta Občine 
Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) 
je Občinski svet Občine Idrija na 11. seji dne 16. 2. 2012 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
(OPPN) »Mestno jedro« – Enota urejanja ID 20

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)

S tem odlokom se v skladu s Strategijo prostorskega 
razvoja Republike Slovenije in Odlokom o Občinskem prostor-

skem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11) sprejme 
občinski podrobni prostorski načrt za območje »Mestno jedro« 
– enota ID 20 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

2. člen
(predmet OPPN)

OPPN določa merila in pogoje ter ukrepe za realizacijo 
odločitev v smislu revitalizacije dela kulturno-zgodovinskih in 
urbanističnih vrednot starega mestnega jedra Idrija – Mestno 
jedro EŠD 182 in z namenom, da se ustvari življenjski prostor 
višje vrednosti. OPPN določa mejo območja urejanja mestnega 
jedra s spomeniki in morfološkimi enotami ter vplivno območje, 
splošne pogoje za posege v prostor in posebne pogoje za po-
sege v prostor po posameznih morfoloških enotah.

3. člen
(vsebina OPPN)

OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.

Tekstualni del OPPN vsebuje:
I. Splošne določbe
II. Ureditveno območje
III. Način, vrsta in namen prenove območja
IV. Splošni pogoji
V. Merila in pogoji za urbanistično, arhitekturno in 

krajinsko oblikovanje območja, stavb, objektov in 
naprav ter drugih posegov v prostor – splošni pogoji

VI. Posebni pogoji urbanističnega in arhitekturnega 
oblikovanja po funkcionalnih enotah

VII. Posebni pogoji urbanističnega in krajinsko arhitek-
turnega oblikovanja po funkcionalnih enotah – od-
prti prostor

VIII. Merila in pogoji za prometno-tehnično urejanje ob-
močja

IX. Merila in pogoji za komunalno in energetsko ureja-
nje območja

X. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne 
dediščine

XI. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje 
narave, kulturne dediščine ter trajnostne rabe na-
ravnih dobrin

XII. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom 
pred požarom

XIII. Etapnost izvedbe
XIV. Merila in pogoji za izvedbo parcelacije
XV. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, obli-

kovalskih in tehničnih rešitev
XVI. Obveznosti lastnikov, investitorjev in izvajalcev
XVII. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prene-

hanju veljavnosti podrobnega načrta
XVIII. Določbo glede nadzora nad izvajanjem
XIX. Prehodne in končne določbe.
Grafični del OPPN vsebuje:
1. Izsek iz grafičnega dela plana Občine 

Idrija s prikazom lege prostorske uredi-
tve na širšem območju

2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim 
stanjem M 1:1000

3. Načrt zazidalne in ureditvene situacije M 1:500
4. Značilni prerezi zazidalne in ureditvene 

situacije M 1:500
5. Prikaz zasnove prometne ureditve M 1:500
6. Prikaz ureditve poteka omrežij in priklju-

čevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo ter grajeno javno dobro M 1:500
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7. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 
območji M 1:500

8. Načrt parcelacije M 1:500.

4. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– prikaz stanja prostora
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve
– konservatorski načrt za prenovo
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
– povzetek za javnost
– spis postopka priprave in sprejemanja OPPN.

II. UREDITVENO OBMOČJE

5. člen
(obseg OPPN)

Območje OPPN obsega območje, ki je na jugu omejeno z 
vodotokom Nikova, na severu pa s Prelovčevo ulico, Mestnim 
trgom in Lapajnetovo ulico.

Območje obsega površino 24.397m².
Območje OPPN obsega celoto oziroma dele parcel v 

k.o. Idrija mesto, št.: 1357, 1358, 1359/3, 1359/5, 1360/1, 
1360/3, 1361/1, 1361/2, 1361/3, 1362, 1363, 1364, 1365, 
1366/2, 1366/3, 136674, 1368/3, 136875, 1369, 1370, 1371, 
1428, 1429/1, 1429/2, 1429/3, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 
1435, 1436/1, 1436/2, 1436/3, 1436/4, 1436/5, 1436/6, 1436/7, 
1436/8, 1436/9, 1436/10, 1437, 1438, 1439, 1440/1, 1440/2, 
1440/3, 1441/1, 1441/2, 1441/3, 1442, 1443, 1444, 1445/1, 
1446/1, 1446/2, 1447, 1448/1, 1448/2, 1449, 1450, 1451, 
1452/1, 1452/2, 1452/3, 1452/4, 1452/5, 1453, 1454, 2623/1, 
2693/1, 2694.

6. člen
(funkcija ureditvenega območja)

Ureditveno območje OPPN (v nadaljevanju: ureditveno 
območje) je staro mestno jedro (naselbinski kulturni spomenik) 
z zavarovanimi objekti kulturne dediščine.

V prostorskem planu so zemljišča opredeljena kot stavb-
na s podrobnejšo namensko rabo urbano središče. V ureditve-
nem območju so stanovanja, družbene, oskrbne in storitvene 
dejavnosti. Nekateri objekti v ureditvenem območju niso v 
funkciji. Odprte površine znotraj ureditvenega območja so ve-
činoma javne.

III. NAČIN, VRSTA IN NAMEN PRENOVE OBMOČJA

7. člen
(opis prostorskega urejanja)

Cilj prostorske ureditve je celostna prenova odprtega pro-
stora, ureditev prometa, revitalizacija objektov z vzpostavitvijo 
novih vsebin in odstranitev neprimernih objektov. Za ureditveno 
območje je bil izveden javni natečaj Ureditev starega mestnega 
jedra Idrije, izvedena delavnica na temo revitalizacije starega 
jedra (Fakulteta za arhitekturo) in izdelan Konservatorski načrt 
za prenovo za del enote dediščine Idrija – Mestno jedro, EŠD 
182, ki ga je izdelalo podjetje Populus d.o.o., pod št. 331/01/09 (v 
nadaljevanju: konservatorski načrt za prenovo). Z natečajem in 
delavnico so bila podana izhodišča za ureditev odprtih površin in 
arhitekturne zasnove mestne tržnice, predlogi novih programov 
in vsebin z namenom oživitve starega mestnega jedra Idrije.

Umestitev posameznih funkcij prostora in oblikovanje 
smernic pogojuje podrobnejšo členitev prostora na manjše za-
ključene celote – funkcionalne enote. Meje večinoma potekajo 
po parcelnih mejah posameznih sklopov.

IV. SPLOŠNI POGOJI

8. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, so skladni z Zakonom 
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08) 
in Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 
126/07, 108/09).

– Celovita prenova je zbir različnih dejavnosti, s pomočjo 
katerih se z ustreznim prostorskim načrtovanjem izboljšajo 
funkcionalne, tehnične, prostorsko-oblikovalske, bivalne, go-
spodarske, socialne, kulturne in ekološke razmere na določe-
nem območju, s pomočjo katerih se ponovno zagotovi ohrani-
tev grajenih struktur in oživi urbana in druga območja.

– Gradnja je izvedba gradbenih del in drugih del in obsega 
gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta in odstranitev 
objekta.

– Gradnja novega objekta je izvedba del, s katerimi se 
zgradi nov objekt, dozida ali nadzida obstoječi objekt in zaradi 
katerih se bistveno spremeni njegov zunanji izgled.

– Dopolnilna gradnja je gradnja objekta v vrzeli med ob-
stoječimi zakonito zgrajenimi objekti.

– Rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značil-
nosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni 
namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, 
s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo pa se 
njegovi konstrukcijski elementi in zmogljivost ter izvedejo druge 
njegove izboljšave, pri čemer pri stavbah ne gre za bistveno 
spremembo v zvezi z velikostjo, če se njena prostornina ne 
spremeni za več kakor 10 %.

– Sprememba namembnosti je izvedba del, ki niso gra-
dnja in zaradi katerih tudi ni potrebna rekonstrukcija, predsta-
vljajo pa takšno spremembo namena objekta ali njegovega 
dela, da se povečajo vplivi objekta na okolico.

– Vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se ohra-
nja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, 
obsega pa redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna 
dela in vzdrževalna dela v javno korist. Za vzdrževalna dela ni 
potrebno gradbeno dovoljenje, je pa treba za območje OPPN 
pridobiti soglasje OE ZVKDS.

– Redna vzdrževalna dela pomenijo izvedbo manjših po-
pravil in del na objektu ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu, 
kot so prepleskanje, popravilo vrat, oken, zamenjava poda, 
zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij in 
podobno ter s katerimi se ne spreminja zmogljivost inštalacij, 
opreme in tehnoloških naprav, ne posega v konstrukcijo objek-
ta in tudi ne spreminja zmogljivosti, velikosti, namembnosti in 
zunanjega videza objekta.

– Investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo po-
pravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki 
sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo 
objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti, 
namembnosti in zunanjega videza, inštalacije, napeljave, teh-
nološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo 
druge njihove izboljšave.

– Vzdrževalna dela v javno korist pomenijo izvedbo ta-
kšnih vzdrževalnih in drugih del, za katera je v posebnem 
zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega 
zakona določeno, da se z namenom zagotavljanja opravljanja 
določene vrste gospodarske javne službe lahko spremeni tudi 
zmogljivost objekta in z njo povezana njegova velikost.

9. člen
(regulacijski elementi)

Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente, 
prikazane v grafičnem delu, ki imajo naslednji pomen:

– gradbena meja (GM) je linija, ki je novo grajena stavba 
ne sme preseči, lahko se je dotika z zunanjo linijo fasade ali pa 
je od nje odmaknjena v notranjost. Gradbena meja je določena 
za pritličje, lahko pa tudi za nadstropja. Gradbena meja ne sme 
biti presežena z nobenim delom objekta.
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– gradbena meja kleti (GMK) je zunanja linija zaščitne 
konstrukcije gradbene jame stavbe v nivoju kleti, ki je novo 
grajena stavba v nivoju kleti ne sme preseči, lahko se je dotika 
z zunanjo linijo zaščitne konstrukcije gradbene jame ali pa je 
odmaknjena od nje v notranjost.

10. člen
(dopustni posegi znotraj območja OPPN)

V celotnem območju urejanja na vseh obstoječih objektih 
veljajo splošni varstveni režimi za naselbinsko kulturno dedišči-
no. Vsi posegi morajo biti v skladu s konservatorskim načrtom 
za prenovo, ki je sestavni del tega odloka.

Splošni pogoji veljajo za celotno območje urejanja, razen 
če ni s posebnimi pogoji za posamezno spomeniško celoto ali 
funkcionalno enoto določeno drugače.

Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– priprava stavbnega zemljišča
– odstranitev naprav in objektov, kot je določeno v kon-

servatorskem načrtu za prenovo
– novogradnje praviloma niso dovoljene. Izjemoma so 

dovoljene pod naslednjimi pogoji:
– kot nadomestitev zavarovanih objektov v primeru, 

da gradbeno-konstrukcijsko stanje objekta ne omogoča več 
njegove prenove z običajnimi sredstvi

– kot nadomestitev nezavarovanih objektov v primeru, 
da stojijo na historičnih lokacijah pod pogojem, da nove mase 
in oblikovanje upoštevata morfologijo in tipologijo pozidave

– kot novogradnje na historičnih lokacijah, ki izhajajo iz 
kontinuitete urbanistično-zgodovinskega razvoja (npr. gradnja 
sekundarnih, stranskih traktov na parceli, zgostitev primarne 
obulične pozidave idr.)

– kot sanacija negativnih posegov v prostor.
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge 

gospodarske infrastrukture
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin
– vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah
– sprememba namembnosti
– rekonstrukcije obstoječih objektov
– postavitev urbane opreme, turističnih in informacijskih 

označb, usklajenih za celotno staro mestno jedro.

11. člen
Dovoljene so postavitve in odstranitve začasnih objektov, 

namenjenih sezonski turistični, trgovski ali gostinski ponudbi 
in prireditvam, vendar tako, da niso prizadete prvine urbane 
in stavbne dediščine. Ti objekti so lahko postavljeni za čas 
sezonske prodaje oziroma za čas prireditev, vendar največ za 
6 mesecev.

12. člen
(dopustne namembnosti)

V območju starega jedra so dopustne naslednje namemb-
nosti objektov glede na pretežen namen uporabe:

– 11221 Tri- in večstanovanjske stavbe
– 12420 Garažna stavba v kleti objekta; v kleti so dopu-

stne tudi shrambe, tehnični prostori in transformatorska postaja
– 12111 Hoteli, penzioni, gostišča in podobne stavbe za 

kratkotrajno namestitev
– 12112 Gostilne, restavracije, okrepčevalnice, slaščičar-

ne, kavarne in točilnice
– 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
– 12203 Druge upravne in pisarniške stavbe – stavbe s 

pisarnami in poslovnimi prostori, namenjenimi lastnemu poslo-
vanju podjetij

– 12301 Trgovske stavbe – samostojne prodajalne in 
butiki, lekarne, prodajalne očal, pokrita tržnica prodajne galerije

– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti – frizerski, 
kozmetični saloni ipd., kemične čistilnice, popravljalnice čevljev 
ipd., fotokopirnice, foto studii

– 12610 Stavbe za kulturo

– 12620 Muzeji in knjižnice
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenorazisko-

valno delo
– 12640 Stavbe za zdravstvo (samo ambulante)
– 12730 Kulturni spomeniki.

13. člen
Dovoljena je prenova neizrabljenih podstrešij v stanovanj-

ske namene, v ateljeje in v poslovne prostore samostojnih de-
lavcev v kulturi in samostojnih izvajalcev intelektualnih storitev.

14. člen
Pri vseh spremembah namembnosti je treba upoštevati:
– gradbeno-tehnično in ekološko sanacijo
– zmanjšanje prometnih tokov ter drugih obremenitev 

okolja
– višjo kvaliteto urbanih funkcij s posebnim ozirom na 

pospeševanje tistih mestnih dejavnosti, ki po svojem značaju 
(specializiranost, možna interakcija ipd.) zlasti sodijo v mestno 
jedro

– ustrezno raven komunalne oskrbe
– kulturne vrednote dediščine.
Pri starih stanovanjskih stavbah, ki so bile v celoti spre-

menjene v poslovno ali drugo namembnost, je treba obvezno 
vzpostaviti najmanj eno družinsko stanovanje, v kolikor ni v 
okviru posebnih pogojev zapisano drugače.

V. MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO, 
ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE 

OBMOČJA, STAVB, OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGIH 
POSEGOV V PROSTOR (SPLOŠNI POGOJI)

15. člen
(merila in pogoji oblikovanja)

Z OPPN se določajo merila in pogoji urbanističnega, ar-
hitekturnega in krajinskega oblikovanja ter varovanja kulturne 
dediščine za vse posege v prostor. Lokacija in oblikovanje 
objektov mora slediti zasnovi mestnega jedra in vzpostavljeni 
oblikovni identiteti območja ter mora biti prilagojena okoliškim 
objektom in ureditvam. Upoštevati je treba cono potresne ogro-
ženosti in temu primerno predvideti način gradnje ali sanacije 
objekta. Za vse posege v smislu gradnje in vzdrževalnih del je 
treba pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

16. člen
(urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno 

oblikovanje)
Na celotnem območju urejanja postavljanje novih domi-

nant v prostoru ni dovoljeno.
Urbanistično in arhitektonsko oblikovanje dovoljenih po-

segov v prostoru mora upoštevati morfologijo in tipologijo na 
treh nivojih:

1. celotno območje urejanja 
2. funkcionalne enote 
3. mestni javni prostor, ki ga določajo horizontalni in ver-

tikalni gabariti ter značilnosti grajene strukture in arhitekture 
stavbnih otokov.

17. člen
Pri vseh posegih je treba upoštevati značilnosti lokalne 

historične arhitekture predvsem glede:
1. sestave in razmerja osnovnih stavbnih mas (vertikalni 

in horizontalni gabariti)
2. oblikovanja fasad (osnost, členitev, strukture, barve- 

polikromacija, materiali, odprtine)
3. stavbnih zasnov (veže, hodniki, stopnišča, bivalni pro-

stori)
4. oblikovanja in opremljenosti stavb (stavbno pohištvo, 

tlaki, kamnoseška oprema ipd.)
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5. oblikovanja in naklona strešine
6. organizacije in oblikovanja odprtih površin v območju.
Pri določanju višine novega slemena je obvezno upo-

števanje silhuete naselja, tako da novi objekti ne izstopajo iz 
celovite podobe mesta.

18. člen
Pri oblikovanju dovoljenih posegov v funkcionalne enote 

veljajo kot obvezne naslednje določbe:
1. Novogradnje se morajo obstoječim objektom v okolici 

prilagoditi z gradbeno mejo, smerjo slemena, gabariti, kritino 
in gradbenimi materiali, arhitekturnimi detajli in stavbnimi od-
prtinami.

2. Dopolnilna gradnja je dovoljena pod posebnimi pogoji, 
ki jih določajo posebni pogoji odloka.

3. Obvezna je ohranitev in kultiviranje obstoječih zelenic, 
obstoječih vrtov in ostalih zelenih ter prostih površin.

4. V okolici objektov niso dovoljeni posegi, ki bi zmanj-
ševali funkcionalno integriteto varovane stavbne dediščine v 
širšem prostoru ter pomenili moteče prvine.

5. V območju OPPN je potrebno zagotoviti tiste dejavno-
sti, ki omogočajo celovito ohranjanje kulturne dediščine.

6. Ohraniti je treba vse še ohranjene arhitekturne detajle 
na ali v objektu (oprema, poslikave ...).

7. Nujna je odstranitev vseh satelitskih anten, kablov in 
klimatskih naprav s fasad.

8. Dovoljeno je uporabljati podstrešne prostore za celo-
vite klimatske sisteme (klimate), urejene v samem objektu, kot 
celoviti sistem hlajenja in ogrevanja, za katere je treba izvesti 
dimnike v klasični obliki za kroženje zraka.

19. člen
Pri arhitektonskem in krajinsko arhitekturnem oblikovanju 

dovoljenih posegov veljajo kot obvezne naslednje določbe:
1. Strehe:
Strehe morajo biti simetrične dvokapnice v naklonu 

40–50 stopinj in rdeče barve v južnem delu obravnavanega 
območja ali štirikapnice z blažjim naklonom (30–35 stopinj) v 
severnem delu obravnavanega območja, skladno s strehami 
v isti morfološki ali spomeniški celoti in v istem stavbnem 
otoku. Prednostna je opečna kritina, dovoljene so tudi kovin-
ske strehe, po barvi in materialu skladne z obstoječimi. Smer 
slemena strehe mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta. 
Na vizualno neizpostavljenih delih strehe (pogled z gradu, z 
okoliških pobočij, s trgov in ulic) je dovoljeno osvetljevanje 
podstrešnih prostorov v obliki tradicionalne frčade (ajkerle) ali 
oken v ravnini strehe. Frčade ali strešna okna so dovoljena 
pod naslednjimi pogoji: Streha frčade se mora tlorisno končati 
vsaj 1 m oddaljeno od slemena objekta in 1 m od kapi. Skupna 
narisna površina frčade je lahko največ 1,5 m2. Med frčadama 
mora biti minimalna razdalja 2,5 m. Frčade morajo biti v oseh 
oken. Maksimalna velikost okna v ravnini strehe je lahko 1,2 m, 
med strešnimi okni mora biti minimalna razdalja 2 m.

Na streho ni dovoljena postavitev energetskih, ogrevalnih 
ali telekomunikacijskih naprav.

2. Zunanje stene:
Oblikovanje fasad se mora prilagoditi značilnostim tipične 

lokalne historične arhitekture. Zunanje stene so lahko le ortogo-
nalne. Fasade so členjene z okenskimi in vhodnimi odprtinami. 
Balkoni niso dovoljeni. Dovoljene so zaprte lože (dovoljeno je 
zapiranje obstoječih balkonov enovito in sočasno za celoten 
objekt), skladno z obstoječimi v prostoru. Vse obstoječe ele-
mente iz steklenih prizem je treba zamenjati s klasičnimi okni.

Zunanje stene morajo biti izvedene v mineralnem ometu 
svetlih pastelnih tonov (bela, svetlo siva, svetlo rjavi odtenki in 
podobno), omet mora biti zaglajen. Obrobe oken in drugi de-
tajlni elementi so lahko v svetlejšem odtenku. Fasada je lahko 
največ dvobarvna (na fasadi je dovoljeno razmerje druge barve 
le 7 %). Prepovedane so kričeče, agresivne barve. Gradnja 
večkotnih izzidkov ali stolpičev itd. ni dovoljena.

Podstavki stavb (cokl) so lahko visoki največ 50 cm, iz-
vedeni v ometu v temnejšem odtenku sive barve oziroma v 
naravnem kamnu. Na vse projektne rešitve fasad je treba 
pridobiti soglasje ZVKDS.

Nameščanje klimatskih naprav in infrastrukturnih vodov 
na zunanje stene ni dovoljeno.

3. Tlorisi objektov:
Spomeniško zaščiteni objekti in kvalitetni historični objekti 

morajo obvezno ohraniti obstoječi tloris, odstranijo se le prizidki 
in dozidave, ki niso skladni s prvotnim objektom. Kjer je dolo-
čeno, je treba upoštevati v grafičnem delu prikazane gradbene 
meje (Načrt zazidalne in ureditvene situacije). Te dimenzije 
predstavljajo končne obdelane zunanje stene, ki jih napušči 
lahko presegajo, lože ali izzidki pa ne. V območju starega jedra 
balkoni in nadstreški nad vhodi niso dovoljeni.

4. Stavbno pohištvo:
V starem jedru mora biti stavbno pohištvo izvedeno v 

lesu. Vrata morajo biti kasetirana, oblikovana glede na tradici-
onalno lokalno tipologijo. Okna naj bodo dvokrilna, pokončne 
oblike, razdeljena na križ oziroma na 6 pol, v razmerju 2:3, 
višina okna maksimalno 1,5 m, maksimalni parapet 1 m. Okna 
morajo biti po obliki usklajena s historičnimi zgledi v naselju.

5. Ograje in zidovi:
Oblikovanje ograj se mora zgledovati po tradicionalnih 

primerih ograjevanja parcel. Dopustni so kamniti parapetni 
zidovi in kovinska mrežasta ograja. Ograje med parcelami in 
proti javnim površinam smejo biti visoke največ 0,8 m, če so 
izvedene v kamnu in največ 1,2 m, če so v obliki mrežaste ko-
vinske ograje. Ograje ob javnih površinah morajo biti usklajene 
z oblikovanjem javne urbane opreme. Ograjo je dovoljeno po-
staviti na parceli lastnika, v primeru soglasja sosedov se lahko 
postavi skupno ograjo na parcelni meji.

6. Zunanje ureditve:
Dostopi in dovozi do objektov morajo biti tlakovani iden-

tično kot javne površine, ki se jih načrtuje s celovitim projektom 
za celotno območje starega jedra.

20. člen
(urbana oprema)

Vse prvine ulične opreme (tlaki, konfini, klopi, korita za 
cvetje in zelenje) morajo biti predmet posebnega izbora, ki 
ga je treba občasno obnavljati, sicer pa zbrati v posebnem 
katalogu ulične opreme, njihova postavitev pa mora upoštevati 
urbanistično arhitektonske značilnosti okolja.

Za vse večje posege glede opremljanja javnih površin v 
ožjem in vplivnem območju mestnega jedra je treba pridobiti 
strokovne rešitve na podlagi natečaja za širše mestno jedro, 
ki so podlaga za predpis s tega področja. Na izbrano rešitev 
je treba pridobiti soglasje ZVKDS. Poudarek mora biti na zgo-
dovinski identiteti.

Izključno na glavni cesti – Prelovčeva ulica, so dovoljeni 
reklamni izveski, oblikovani skladno s stavbo, na kateri so izo-
bešeni, in skladno z dejavnostjo oglaševanja. Minimalna svetla 
višina do izveskov, ki segajo v ulični prostor, je 2,30 m, širina 
izveska pa ne sme presegati polovice širine pločnika oziroma 
1 m, če ta ni določen, oziroma mora biti skladna s predpisom, 
ki ureja to področje.

Plakatiranje v mestnem jedru ni dovoljeno.
Namestitev trajnih zložljivih senčnikov (tende, markize) 

ni dovoljena, dovoljena je začasna postavitev na gostinskih 
vrtovih.

21. člen
(vplivno območje)

Vplivno območje je prikazano v grafičnem delu. Obmo-
čje OPPN se navezuje na sosednje enote urejanja prostora 
po obstoječih obodnih cestah in peš komunikacijah. Dovoz 
v območje OPPN je predviden po ulici Mestni trg in Ulici sv. 
Barbare. V neposredni bližini obravnavanega območja je pred-
videna izgradnja javne garažne hiše. Avtobusna postaja je v 
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oddaljenosti 300 m od obravnavanega območja. Kolesarski 
promet poteka po robu vozišč obodnih cest in se navezuje 
na območje po obstoječih dovoznih cestah. Neposredno ob 
območju se nahajajo upravne stavbe. Po severnem, zahodnem 
in vzhodnem robu območja potekata obstoječa komunalna in 
energetska infrastruktura, na katero se priključuje omrežje v 
samem območju.

V vplivnem območju so tudi objekti, ki so zavarovani kot 
posebne enote kulturne dediščine. To so: hiša Kosovelova 8, 
čipkarska šola in grad. V register kulturne dediščine sta vpisana 
še šola na Prelovčevi ulici in spomenik Jožetu Mihevcu.

Splošni pogoji varovanja kulturne dediščine, zapisani v 
odloku, imajo namen celostnega ohranjanja kulturne dediščine, 
vključno z vplivnim območjem.

Za vplivno območje, kolikor to ni natančneje določeno z 
drugim prostorskim aktom, veljajo splošna določila 19. člena 
tega odloka.

VI. POSEBNI POGOJI URBANISTIČNEGA, 
ARHITEKTURNEGA IN KRAJINSKO ARHITEKTURNEGA 

OBLIKOVANJA PO FUNKCIONALNIH ENOTAH

22. člen
Za vse posege na objektih v območju urejanja je potrebno 

upoštevati posebne pogoje urbanističnega, arhitekturnega in 
krajinsko arhitekturnega oblikovanja po funkcionalnih enotah iz 
konservatorskega načrta za prenovo. Določila iz konservator-
skega načrta za prenovo ne veljajo za evidenčne enote 23, 24, 
25, za katere so posebni pogoji, določeni s tem členom odloka.

Ulica sv. Barbare 11 (Evidenčna enota 23):
Objekt se ohranja, dovoljena so izključno vzdrževalna 

dela, vključno z investicijsko vzdrževalnimi deli, za druge po-
sege na objektu pa se predhodno izvede postopek spremembe 
OPPN.

Ulica sv. Barbare 13 (Evidenčna enota 24):
Stanovanjski objekt z garažami se ohranja, dovoljena so 

izključno vzdrževalna dela, vključno z investicijsko vzdrževal-
nimi deli, za druge posege na objektu pa se predhodno izvede 
postopek spremembe OPPN.

Brez naslova (Evidenčna enota 25):
Skladiščni objekti ob vodotoku se ohranjajo, dovoljena so 

izključno vzdrževalna dela, vključno z investicijsko vzdrževal-
nimi deli, za druge posege na objektu pa se predhodno izvede 
postopek spremembe OPPN.

VIII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO-TEHNIČNO 
UREJANJE OBMOČJA

23. člen
(splošni pogoji za prometno urejanje)

Za napajanje območja se ohranja obstoječ ulični sistem 
Prelovčeve ulice, Mestnega trga, Lapajnetove ulice in Koso-
velove ulice.

V starem jedru je predvideno postopno zapiranje za tran-
zitni motorni promet in parkiranje, sočasno z izgradnjo garažne 
hiše v neposredni bližini in oblikovanje peš cone v Ulici sv. 
Barbare, Mestnem trgu in Trgu sv. Ahaca. Motorni promet bo, 
skladno s celovito prometno ureditvijo, dovoljen za stanovalce, 
dovoz in intervencijo.

Kolesarski promet se lahko zaradi omejitve hitrosti motor-
nih vozil odvija po voznem pasu ulic, dovoljena pa je ureditev 
tudi kolesarskih poti, kolikor cestni profil to dopušča.

Prometni režim v Občini Idrija se ureja s posebnim odlo-
kom. Za nove posege v območju mestnega jedra se predvidi 
tudi individualna ali skupna parkirišča po splošno veljavnih 
standardih, kar se zagotovi z naslednjim:

– individualna parkirna mesta je mogoče predvideti v pri-
padajočem objektu ali na funkcionalnem zemljišču v primeru, 
da prostorske možnosti to dopuščajo,

– za vsa ostala vozila mora biti parkiranje organizirano 
v okviru skupnih parkirišč v garažni hiši v neposredni bližini 
mestnega jedra.

Na posameznih, v grafičnem delu označenih stavbnih 
zemljiščih, je dovoljena postavitev garaž v obliki objektov višine 
visokega pritličja, grajenih z zidovi s kamnito oblogo ali ometa-
nih ter z enokapno streho. V teh garažah je možno parkiranje z 
dvižnim sistemom dveh avtomobilov na garažno mesto.

Vse javne površine za pešce, ki se nahajajo v območju 
urejanja, morajo biti, zaradi varnosti pešcev, iz hrapavih mate-
rialov. Vse prometne površine morajo biti označene z ustrezno 
vertikalno in horizontalno signalizacijo. Hodniki za pešce mora-
jo imeti ob prehodu za pešce poglobljene robnike.

Vse sprehajalne in dostopne poti morajo biti zgrajene 
tako, da je omogočen dostop za funkcionalno ovirane osebe.

Kanalizacija, vodovodi, plinovodi, telefonski in drugi vodi 
ter naprave se smejo napeljevati v območju prometnih površin 
le pod pogoji in s soglasjem občine. Če se hkrati z gradnjo ali 
rekonstrukcijo prometnic predvideva tudi graditev komunalnih 
in drugih vodov, naprav in napeljav, ki ne služijo uporabi prome-
tne površine, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, 
ki jih je treba opraviti na območju tangirane ulice ali trga celo-
vito, z jasno opredelitvijo zaporedja posamezne faze izvedbe.

IX. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO  
IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA

24. člen
(splošni pogoji za infrastrukturno opremljanje)

Na celotnem območju je dovoljena gradnja, rekonstrukci-
ja, vzdrževalna dela in odstranitev komunalnih vodov in naprav, 
skladno z določili tega odloka in izvedbenimi načrti prenove 
ali revitalizacije kulturne dediščine ter v skladu z veljavnimi 
predpisi, pogoji upravljavcev komunalnih naprav in s soglasji 
lastnikov zemljišč.

Gradnje, rekonstrukcije in sanacije komunalnega omrežja 
je treba izvajati časovno in fizično usklajeno, z upoštevanjem 
racionalnosti izvajanja posegov glede na druge komunalne 
vode na isti trasi. Dela je treba obvezno uskladiti z deli na ce-
stah, javnih površinah (pločnikih, trgih, dvoriščih) oziroma na 
objektih v soseščini. Komunalne vode je treba v čim večji možni 
meri združiti v isto traso, z upoštevanjem medsebojnih relacij in 
značilnosti posameznih vodov, v izogib medsebojnim motnjam 
in možnosti dostopa do voda ob vzdrževanju in rekonstrukciji 
oziroma nadomestitvi. Komunalni vodi morajo praviloma pote-
kati po javnih površinah oziroma mora biti do njih zagotovljen 
dostop za vzdrževanje.

V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega do-
voljenja je treba upoštevati z zakonskimi in podzakonskimi akti 
ter mnenji nosilcev urejanja prostora predpisane medsebojne 
odmike med infrastrukturnimi vodi ter smernice za priključitev 
na obstoječe sisteme komunalne infrastrukture. Obenem se 
dovoljujejo posegi izven območja urejanja (vplivno območje 
za infrastrukturo), ki so nujni za opremljanje območja urejanja.

Posamezni investitor je v sodelovanju z nosilci javnih 
pooblastil za izvajanje posameznih gospodarskih javnih služb 
dolžan na podlagi izdelanega programa opremljanja zemljišč 
zgraditi, prestaviti, zamenjati oziroma zaščititi infrastrukturne 
objekte, naprave in vode v območju urejanja in ob njem (ure-
ditveno in vplivno območje) predhodno oziroma sočasno z 
izgradnjo posamezne funkcionalne celote.

25. člen
(vodovod in hidrantno omrežje)

Določa se vodooskrba območja iz obstoječega vodo-
vodnega omrežja, ki poteka vzporedno s Prelovčevo ulico in 
vzdolž Ulice sv. Barbare, z odcepom, ki preči Trg sv. Ahacija.

Zaradi končne oblike ureditve in ohranitve območja bi bilo 
treba zamenjati dotrajane vodovodne cevi.
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Neustrezne trase obstoječega vodovoda se ukine oziro-
ma prestavi na ustreznejšo lokacijo.

Vse predvidene novogradnje, rekonstrukcije ali druge po-
sege, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, se bo na 
javno vodovodno omrežje priključevalo na podlagi soglasij za 
priključitev, ki bodo izdana za nameravano gradnjo. Pri vseh 
gradbenih delih je treba upoštevati Pravilnik o tehnični izvedbi 
in uporabi objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo.

V vseh novo grajenih objektih, v katerih je več enot priklju-
čenih na isti vodovodni priključek, mora imeti vsaka enota svoj 
obračunski vodomer za odčitavanje porabe vode. Vsi vodomeri 
morajo biti locirani v istem prostoru – v predprostoru objekta. 
Vodomerni jašek mora biti zgrajen po navodilih upravljavca 
vodovoda.

Hidrantno omrežje temelji na obstoječem sistemu protipo-
žarne zaščite in naj se v skladu z zakonskimi predpisi dopolni s 
sistemom hidrantov s predpisanim tlakom in premerom.

Upoštevati se mora vse s predpisom določene vertikalne 
in horizontalne odmike podzemnih komunalnih vodov od vo-
dovoda. Križanja podzemnih komunalnih vodov z vodovodom, 
enakim ali večjimi od DN 90, se mora obvezno obdelati s pro-
jektom. Zunanja ureditev mora biti na predvideni trasi vodovoda 
urejena tako, da je dostop do omrežja v primeru okvare ali 
drugih vzdrževalnih del neoviran in mogoč ob vsakem času.

Za sanitarno vodo se lahko uporablja voda s strešin, zato 
je dovoljena postavitev podzemnih zbiralnikov v okviru funkci-
onalnih površin.

26. člen
(kanalizacijsko omrežje)

Celotno območje mora imeti urejeno ustrezno odvodnja-
vanje meteorne in fekalne vode v ločenem sistemu kanalizacije.

Pri projektiranju dograditve kanalizacijskega sistema se 
mora upoštevati obstoječe omrežje. Obnovljena veja kanaliza-
cijskega sistema poteka po Prelovčevi ulici, kanalizacija vzdolž 
ulice Sv. Barbare pa je dotrajana in jo je treba v celoti zamenjati.

Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin mora biti 
urejeno na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan 
odtok padavinskih voda z utrjenih površin, kar pomeni, da je 
treba predvideti možnosti za zadrževanje padavinskih voda 
pred iztokom v kanalizacijo. V ta namen je možno pred do-
končno ureditvijo Trga sv. Ahacija pod površino urediti zbiralnik 
meteorne vode za regulacijo pretoka ter za sanitarno vodo v 
objektih. Meteorna kanalizacija ne sme biti speljana v fekalno 
kanalizacijo.

Pri vseh gradbenih delih je treba upoštevati Pravilnik o 
tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje 
odpadne in padavinske vode.

27. člen
(komunalni odpadki)

Občina z odlokom predpisuje način odvoza komunalnih 
odpadkov v starem jedru. Dovoljeno je zbiranje gospodinjskih 
odpadkov v posodah, ki so locirane v objektih. V ta namen je 
treba urediti zaprt prostor za zabojnike z odpadki, ki naj bo 
zaklenjen. Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov je obvezno. 
V območju je dovoljena postavitev treh ekoloških otokov, ki 
morajo biti izvedeni pod zemljo. Dovoljena je tudi drugačna 
tehnološka rešitev, ki se jo predpiše z občinskim odlokom.

28. člen
(električno omrežje in javna razsvetljava)

Opremljanje območja z električnim omrežjem in javno raz-
svetljavo se rešuje sistemsko, ker je omrežje le delno zgrajeno, 
in sicer delno s podzemnimi in delno nadzemnimi vodi. Zato je 
predvidena dograditev, za kar je v nadaljnjih postopkih treba 
izdelati projektne rešitve.

Priključne omarice električne in PTT napeljave ne smejo 
biti nameščene na glavnih fasadah objektov in ne smejo biti 
vizualno izpostavljene v odprtih javnih ambientih.

Obstoječi vodi elektro omrežja potekajo na severu v sklo-
pu instalacijske kinete (NN 0,4 kV). V osrednjem delu območja 
poteka po Ulici sv. Barbare kabel visokonapetostnega voda 
(KBV 20 kV). Obstoječa kabelska kanalizacija, vključno z jaški, 
ne omogoča nadaljnjega priklopa oziroma razvoda priključkov 
novih uporabnikov, zato je nujno ob obstoječi kanalizaciji po-
ložiti nove cevi in istočasno razširiti obstoječe jaške, kjer pa je 
predvidena prenova in dograditev, naj se ureja sočasno s pre-
novo druge infrastrukture. Predvidena je dograditev omrežja v 
južnem delu, vse do funkcionalne enote 19. Dograditev teh vo-
dov mora potekati sočasno in v sklopu ureditve voznih površin 
in ostale komunalne infrastrukture z ureditvijo Trga sv. Ahacija.

Vsa na novo zgrajena kanalizacija za NN priključke mora 
ustrezati tehničnim zahtevam za kabelsko kanalizacijo.

Vse ceste, peš poti in parkirišča na celotnem območju 
morajo biti opremljene z javno razsvetljavo tako, da bo ob 
zmanjšani naravni svetlobi ali ponoči zagotovljen varen in pra-
vilen potek prometa. Zaradi zavarovanega območja mestnega 
jedra se mora razsvetljava podrejati značaju okolja. Obvezna 
je uporaba tipov svetilk po izboru strokovne službe s soglas-
jem ZVKDS OE Nova Gorica. Vsa javna razsvetljava se uredi 
oblikovno usklajeno za celotno območje starega jedra. Javno 
razsvetljavo naj se načrtuje in izvede v skladu z uredbo, ki do-
loča mejne vrednosti svetlobnega onesnaženja okolja.

29. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

V obravnavanem območju je predvidena izgradnja optič-
nega telekomunikacijskega omrežja. Vse zračne vode se ukine 
in nadomesti z novimi, talnimi. Temu ustrezno je treba izvesti 
tudi potrebno dokumentacijo notranjih instalacij posameznih 
objektov.

Za obravnavano območje je treba izvesti projekt optičnih 
TK priključkov posameznih objektov na omrežje. Pri vseh pose-
gih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega TK omrežja.

Investitor objekta, kjer bo izveden TK priključek, mora 
predvideti vgradnjo TK omarice in zagotoviti ustrezen cevni 
dovod do objekta. Dovodna TK omarica mora biti vgrajena na 
mestu, kjer je omogočen dostop. Priključne omarice ne smejo 
biti nameščene na glavnih fasadah objektov in ne smejo biti 
vizualno izpostavljene v odprtih javnih ambientih. Priporočena 
je izvedba notranje TK inštalacije, ki se z ustrezno cevno po-
vezavo (upoštevati minimalne dimenzije inštalacijskih cevi) z 
dovodno TK omarico zaključi v notranji TK omarici.

30. člen
(kabelsko komunikacijsko omrežje)

Na obravnavanem območju OPPN je predvidena izgra-
dnja kabelske kanalizacije z optičnimi kabli.

Pri prenovi in adaptaciji hiš je treba načrtovati inštalacije 
tako, da bodo uporabne za optični razvod do vseh uporabni-
kov. Ob rekonstrukciji je treba objekte navezati na kabelsko 
kanalizacijo (najbližji jašek). Smiselno je načrtovati inštalacije 
za vsak objekt posebej.

31. člen
(plinovodno omrežje)

V skladu s planskimi usmeritvami občine ter v skladu z 
načrtom plinifikacije Idrije se bo območje oskrbovalo s plinom 
iz mestnega plinovodnega omrežja.

Pri načrtovanju novih komunalnih vodov (na področju, kjer 
še ni prisotno omrežje utekočinjenega naftnega plina) je treba 
upoštevati tudi koridor za plinovod.

Vsi objekti naj se priključujejo na plinovodno omrežje. Na-
mesto plinovodnega omrežja je dovoljena gradnja drugačnega 
omrežja za skupno daljinsko ogrevanje (npr. daljinski sistem s 
skupno centralno kotlovnico na lesno biomaso).

Pri projektiranju nove komunalne infrastrukture je treba 
upoštevati predpisane odmike med plinovodom in drugimi ko-
munalnimi vodi.
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Vse potrebne prestavitve obstoječih vodov ali naprav 
bremenijo investitorja. Od upravljavca vodovoda je zaradi po-
trebnih odmikov od vodovoda treba pridobiti soglasje h gradnji 
plinovoda. Vlogi za soglasje k projektnim rešitvam mora inve-
stitor predložiti PGD projekt.

32. člen
(raba obnovljivih virov energije)

V objektih je možna uporaba obnovljivih virov energije 
(OVE). Zaradi lokacije OPPN je predvidena priključitev na zu-
nanje vode sistema, ki bo z energijo oskrboval celotno naselje. 
Individualnih virov energije, ki bi imeli za posledico obsežnejše 
posege v prostor ali spremembe izgleda objektov ali površin, 
zaradi varovanja mestnega jedra kot naselbinske dediščine ni 
dovoljeno nameščati. Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstruk-
ciji obstoječih stavb, kjer se načrtuje zamenjava sistema oskrbe 
z energijo in ogrevanja, je treba upoštevati zakonodajo s po-
dročja učinkovite rabe energije ter stavbe priključiti na ekološko 
čiste vire energije oziroma spodbujati pasivno in energetsko 
učinkovito gradnjo.

X: REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

33. člen
(splošni pogoji)

Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dedišči-
ne morajo biti skladni s Priročnikom pravnih režimov varstva, ki 
jih je treba upoštevati pri prostorskem načrtovanju in posegih v 
prostor v območjih kulturne dediščine (april 2009) ter konserva-
torskim načrtom za prenovo, ki je sestavni del OPPN.

Pravni režim varstva v območjih kulturne dediščine, opre-
deljenih v strokovnih zasnovah, predpisuje:

– prepovedana je odstranitev (rušenje) registrirane kul-
turne dediščine

– prepovedani so posegi v prostor ali načini izvajanja 
dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote območja ter pre-
poznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh 
vrednot

– v okolici območij kulturne dediščine se uveljavlja nadzor 
nad posegi v prostor, ki bi utegnili negativno vplivati na območje 
kulturne dediščine (vplivno območje dediščine)

– dovoljeni so posegi v prostor in prostorske rešitve, ki: 
prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vredno-
sti, dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).

Izjemoma je dovoljeno na podlagi soglasja ministra kultur-
no dediščino odstraniti, in sicer ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

– če se ugotovi njena dotrajanost ali poškodovanost, ki je 
ni mogoče odpraviti z običajnim sredstvi ali če dediščina ogroža 
varnost ljudi in premoženje,

– če je bila pred tem opravljena raziskava objekta in
– če raziskavo in odstranitev nadzoruje pristojna orga-

nizacija.
Splošni režim, ki velja za vse tipe dediščine:
Kulturna dediščina se načeloma varuje in ohranja na 

mestu samem. Varuje se tudi ustrezno veliko območje okoli 
dediščine, z namenom preprečitve neposrednih ali posrednih 
negativnih vplivov na dediščino. Na objektih ali na območjih 
dediščine niso dovoljeni tisti posegi ali takšni načini izvajanja 
dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote in njihove materi-
alne substance, ki jih nosi. Možni so tisti posegi in prostorske 
rešitve, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju 
njene vrednosti.

Za posege v enote kulturne dediščine, vključno z vzdrže-
valnimi deli, je treba na pristojni enoti ZVKDS OE Nova Gorica 
pridobiti kulturnovarstveno soglasje.

Obstoječe historične objekte je treba obnoviti. Kvalitetnim 
historičnim objektom, ki so bili na novo prezidani, s čimer se jim 
je pokvarila historična podoba, se povrne prvotno podobo (za-

zidane okenske odprtine se odpre, velike frčade se spremeni v 
manjše oziroma v strešna okna …). Pri tem je treba upoštevati 
varstveni režim za stavbno dediščino, torej se varuje:

– tlorisno in višinsko zasnovo
– gradivo (substanca) in konstrukcijsko zasnovo
– oblikovanost zunanjosti (členitev objekta in fasad, oblika 

in naklon strešine, kritina, stavbno pohištvo, barva, detajli itd.)
– funkcionalno zasnovo v notranjem in pripadajočem zu-

nanjem prostoru
– komunikacijsko in infrastrukturno navezavo na okolico 

(pripadajoči odprti prostor z niveleto površin ter lego, namemb-
nostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin, odnos 
do drugih objektov na parceli in do sosednjih stavb)

– prostorski kontekst, pojavnost in vedute (predvsem pri 
prostorsko izpostavljenih objektih).

Predvidi se ohranitev in prenovo obstoječe mreže cest, 
starih ulic, prehodov in trgov. Zaradi strnjenosti starega jedra 
se parkirne površine prestavi na obrobje.

Ulična razsvetljava, ulična oprema (koši, klopi, izveski 
označbe objektov …), podoba mostov čez Nikovo, ureditev 
ograj ob vodi ter ureditev ograj ob vrtovih hiš se uredi oblikovno 
usklajeno za celotno območje starega mestnega jedra.

Preuredi se komunalno infrastrukturo, ki se jo spelje po 
ulicah in trgih v talni izvedbi. Vse zračne vode se prestavi v ze-
mljo. Priključne omarice in jaške (elektrika, plin, voda, telefon) 
se zaradi ohranitve historične podobe naselja v starem jedru 
predvidi v objektih (predprostor). Pokrove komunalnih vodov se 
smiselno razvrsti po površini ulic in trgov.

XI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE, KULTURNE DEDIŠČINE  
TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN

34. člen
(ukrepi varstva pred hrupom)

Na območju OPPN se mora upoštevati določila Uredbe o 
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

Vodenje gradbišča mora biti v skladu s tehničnimi predpi-
si. Med uporabo ocenjena raven emisije hrupa pri viru ne sme 
presegati maksimalne dopustne ravni hrupa.

Predvideni posegi v prostor morajo biti zasnovani tako, da 
ne bodo povzročali čezmernih obremenitev bivalnega in delov-
nega okolja. Za obstoječe gradnje v območju mora investitor 
pred realizacijo novih posegov v prostor zagotoviti ustrezne 
protihrupne ukrepe.

35. člen
(ukrepi varstva pred poplavami)

Območje je deloma ogroženo s poplavami. Na poplav-
nem območju so v skladu z Zakonom o vodah prepovedane 
dejavnosti in posegi, ki imajo ob poplavi lahko škodljiv vpliv 
na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno 
ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu 
pred škodljivim delovanjem voda. Pri projektiranju je treba 
predvideti vse morebitne ukrepe za eliminacijo negativnih po-
sledic gradnje na poplavno ogroženem območju. Vsem novo 
predvidenim objektom mora biti zagotovljena poplavna varnost 
pred visokimi vodami s povratno dobo 500 let, z upoštevanjem 
varnostne višine 50 cm, pri tem pa ne sme biti poslabšana 
poplavna varnost območja in ne sme priti do škodljivih vplivov 
na vode in vodni režim.

Ureditev struge Nikove je treba na odseku znotraj OPPN, 
zaradi hudourniškega značaja z izrazito dinamiko pretočnih 
količin, ohraniti v obstoječi obliki dvojnega profila. V čim večji 
meri je treba zagotoviti prost prehod ob vodnem in priobalnem 
zemljišču, v skladu z določili zakona, ki ureja to področje. Po-
stavljanje parapetnih zidov (namesto ograj), ki bi onemogočali 
razlivanje ter prost pretok voda proti strugi Nikove in dostop do 
vodnega in priobalnega zemljišča, ni dovoljeno.
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Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in 
komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo, Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru 
obvezne občinske javne službe odvajanja in čiščenja komunal-
ne in padavinske odpadne vode ter Uredbo o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz komunalnih naprav.

V projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovo-
ljenja morajo biti ustrezno prikazani vsi ukrepi, s katerimi bodo 
preprečeni škodljivi vplivi na vode in vodni režim, priloženi vsi 
detajli in definirani tipi posameznih elementov (peskolovi, lovilci 
olj …).

Gradnja na vodnem in priobalnem zemljišču, ki sega na 
vodah 2. reda pet metrov od meje vodnega zemljišča, se izva-
ja skladno z Zakonom o vodah. Kot mejo vodnega zemljišča 
je šteti zgornje robove brežin vodotokov. Ne glede na zgoraj 
navedeno določilo zakona, pa lahko vlada na predlog nosilcev 
prostorskega načrtovanja določi drugačno zunanjo mejo prio-
balnih zemljišč, ki zoži priobalno zemljišče, če gre za poseg na 
obstoječem stavbnem zemljišču znotraj obstoječega naselja.

Vodnogospodarske ureditve so vezane na zaščitne ukre-
pe v primeru izgradnje kletnih etaž, na ukrepe, ki zagotavljajo 
popolno eliminacijo negativnih vplivov podtalnice na stavbe in 
stavb na podtalnico. V fazi pridobitve gradbenega dovoljenja 
je treba za stavbe, ki bodo imele kletno etažo, ugotoviti najvišji 
nivo podtalnice. Podkletitev stavb je dovoljena do en meter nad 
ugotovljenim najvišjim nivojem podtalnice.

Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je potrebno 
urediti v skladu z Zakonom o vodah in sicer tako, da bo v čim 
večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih 
površin, kar pomeni, da je treba predvideti zadrževanje pada-
vinskih voda pred iztokom v kanalizacijo oziroma površinske 
odvodnike.

Morebitni objekti komunalne in prometne infrastrukture, ki 
bi potekali vzporedno z vodotoki, morajo biti v takšni oddalje-
nosti od struge, da bo zagotovljena stabilnost brežin in struge 
ter da bo zagotovljena tudi varnost objektov – vodov v primeru 
poškodovanja vodotoka in vodnogospodarskih objektov zaradi 
visokih voda. Na odsekih, kjer trasa morebitne komunalne in-
frastrukture poteka po vodnem ali priobalnem zemljišču, je tre-
ba upoštevati tudi prometno obremenitev in predvideti ustrezno 
zaščito cevi za čas uporabe strojne mehanizacije za potrebe 
vodnogospodarske javne službe.

Za zagotovitev poplavne varnosti naselja je obvezno re-
dno vzdrževanje obrežnih zidov in redno čiščenje naplavin iz 
struge, posebno gorvodno od premostitev.

36. člen
(varstvo kulturne dediščine)

Ureditveno območje je ožji del območja kulturnega spo-
menika, poimenovanega »Idrija – historično jedro«, ki je zava-
rovano z odlokom Občine Idrija in vpisano v register kulturne 
dediščine, z evidenčno številko EŠD 182.

Na območju OPPN se nahajajo naslednje enote zavaro-
vane kulturne dediščine:

– Kapelica sv. J. Nepomuka – EŠD 3693, kulturni spo-
menik

– Rudniški magazin – EŠD 4819, kulturni spomenik
– Rudniško gledališče – EŠD 186, kulturni spomenik
– Spominska plošča Zorku Prelovcu (EŠD 24290), kul-

turna dediščina.
Ureditveno območje je del območja naselbinskega kultur-

nega spomenika, EŠD182 Idrija – Mestno jedro, zavarovano 
z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov 
ter naravnih znamenitosti na območju Občine Idrija (Uradni list 
SRS, št. 16/86, 17/88, Uradni list RS, št. 56/93, 45/97, 131/03, 
45/07, 115/07).

Za območje OPPN je bil izdelan konservatorski načrt za 
prenovo, ki je sestavni del OPPN. V njem so zapisani pogoji 
razvoja in omejitve z vidika varstva po enotah urejanja prostora.

Zaradi varstva arheoloških ostalin mora investitor pred 
začetkom izvedbe zemeljskih del ZVKDS omogočiti dostop 
do zemljišč, kjer bodo izvedena zemeljska dela, in opravljanje 
strokovnega nadzora nad posegi. Investitor mora o dinamiki 
gradbenih del pisno obvestiti zavod vsaj 10 dni pred začetkom 
zemeljskih del. Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezen 
splošni arheološki varstveni režim, ki investitorja ob odkritju 
dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na 
mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojni zavod, ki situa-
cijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

XII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

37. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred požarom,  

potresna varnost, zaklonišča)
Zaradi strnjenosti starega jedra in manjših odmikov med 

objekti, se pri obnovi ali gradnji objektov predvidi uporabo 
ognjevarnih materialov ter izvedbo požarno varnostnih ukrepov, 
kjer je to zaradi historične zasnove možno. Pri gradnji in obnovi 
naj se upošteva tudi naravne omejitve, cono potresne ogrože-
nosti in požarno ogroženost naravnega okolja.

Za varnost pred požarom je treba urediti mrežo hidrantov, 
ki so lahko dostopni in zadostni za potrebe oskrbe z vodo za 
gašenje požarov. Zagotoviti je treba varen umik ljudi in pre-
moženja na površine za evakuacijo, ki so lahko dostopne in 
ustrezno oddaljene od kraja nesreče.

V primeru novogradenj je treba izvesti ojačitev prve plo-
šče ali gradnjo zaklonišč, kot to izhaja iz predpisov, ki urejajo 
to področje.

XIII. ETAPNOST IZVEDBE

38. člen
(etapnost izvedbe posegov)

OPPN se izvaja v več etapah, ki so medsebojno neod-
visne glede na časovno zaporedje. Vsaka funkcionalna enota 
predstavlja svojo etapo, možna je izvedba le dela etape, ki 
predstavlja zaključeno celoto. V okviru vsake etape, oziroma v 
kolikor je to za koncept urejanja nujno, tudi predhodno, je treba 
izvesti pripadajočo infrastrukturo in naprave v zadostnih kapa-
citetah. Pri izvajanju del v etapah je treba zagotoviti ustrezne 
ukrepe za varstvo bivalnega in delovnega okolja. Vsebinsko 
konkretizacijo etape se opredeli v posebnem delu projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.

V prvi fazi izvajanja prenove območja OPPN je predvi-
dena posodobitev in ureditev komunalnega omrežja (zaradi 
večjega območja in poteka vodov po trasi ulic se leta lahko 
izvaja v posameznih fazah, ki se med seboj dopolnjujejo);in 
celovita prenova starega gledališča.

V drugi fazi je predvidena ureditev javnih odprtih površin.
Vsi ostali posegi, predvideni z OPPN, se lahko izvajajo 

kadarkoli.
Kljub zgoraj navedeni faznosti se lahko faze izvedbe med 

seboj prepletajo ali časovno menjavajo.
Začasna namembnost zemljišč in objektov, ki se ne preo-

blikujejo v prvi oziroma predhodnih etapah izgradnje območja, 
ostaja enaka dosedanji.

XIV. MERILA IN POGOJI ZA IZVEDBO PARCELACIJE

39. člen
(prikaz načrta parcelacije)

Pri določanju funkcionalnih zemljišč obstoječih objektov 
je treba upoštevati prvine historične parcelacije in obstoječe 
kvantitete mestnih prostih javnih površin.
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Sestavni del OPPN je v grafičnem delu prikazan predlog 
parcelacije, ki prikazuje nove zemljiške parcele v odnosu do 
obstoječih parcel. Prikaz parcel v geodetskem načrtu je in-
formativen, zato se upošteva pozicijsko natančnost objektov.

Določitev novih zemljiških parcel in pripadajočega funkci-
onalnega zemljišča je v ožjem območju mestnega jedra dovo-
ljena samo v okviru nadomestne in dopolnilne gradnje. Velikost 
in oblika gradbene parcele ter pripadajočega funkcionalnega 
zemljišča sta soodvisni od velikosti in oblike tlorisne površi-
ne ter funkcionalnega zemljišča stavbe istega tipa v okviru 
morfološke enote ali spomeniške celote in stavbnega otoka. 
Predlog parcelacije se upošteva smiselno z zagotavljanjem 
funkcionalne celote objektov in dejavnosti. Dovoljena je parce-
lacija manjših enot, vendar le tako, da je zagotovljeno celovito 
funkcioniranje objekta na parceli.

XV. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ  
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH  

IN TEHNIČNIH REŠITEV.

40. člen
(dovoljena odstopanja)

Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih 
rešitev, določenih s tem odlokom, za infrastrukturne objekte, če 
se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidrolo-
ških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, 
ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali 
okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslab-
šati prostorske in okoljske razmere. Odstopanja od v grafiki 
označenih tlorisnih gabaritov in gradbene meje niso dovoljena.

Tolerance glede namembnosti območja so opredeljene v 
sklopu opisa za vsako funkcionalno enoto posebej.

Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z 
njimi morajo soglašati organi in organizacije, v katerih delovno 
področje spadajo ta odstopanja.

XVI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV, LASTNIKOV  
IN IZVAJALCEV

41. člen
(splošne obveznosti)

Poleg vseh že navedenih obveznosti, so obveznosti in-
vestitorjev, lastnikov in izvajalcev v času pred pričetkom, med 
gradnjo ter po izgradnji tudi:

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da sta zagoto-
vljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč

– odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne nega-
tivne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje

– za čas gradnje in obratovanja na vseh območjih dovoliti 
emisije hrupa zaradi vira hrupa tako, da v dnevnem in nočnem 
času ne bodo prekoračene kritične ravni hrupa predpisane za 
stopnje varovanja pred hrupom, kot so določene za posamezna 
območja, pri čemer se za oddaljenost vira hrupa šteje geome-
trijsko središče oziroma pravokotna oddaljenost od gradbišča 
ali objekta

– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objek-
tov, naprav in območij ter okolico objektov

– pred pričetkom realizacije posamezne etape pridobiti 
pisno soglasje upravljavcev komunalnih infrastruktur o zado-
stnih kapacitetah

– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in 
ceste, ki se zaradi gradnje oziroma priključkov ali uporabe pri 
gradnji prekinejo ali poškodujejo.

Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi ustre-
znega gradbenega dovoljenja, pridobljenega pred pričetkom 
gradnje posamezne etape ali dela posamezne etape.

42. člen
(viri financiranja v območju OPPN)

Razmejitev investicije pri izgradnji prometne, komunalne 
in druge infrastrukture se določi skladno s predpisi in opredeli v 

programu opremljanja, ki ga občina sprejme za celotno obmo-
čje, ki se ureja z OPN. Glede na faznost izvedbe in dejstev, ki 
ob pripravi OPPN še niso znani, je možen program opremljanja 
zemljišč v več fazah.

Prostorske ureditve, ki so v pristojnosti države, se fi-
nancirajo iz državnega proračuna. Prostorske ureditve občine 
se financirajo iz občinskega proračuna, državnih strukturnih 
skladov, evropskih sredstev ali v okviru javno zasebnega par-
tnerstva.

Prostorske ureditve v zasebni lasti se financirajo z zaseb-
nimi sredstvi ali s pomočjo državnih ali občinskih strukturnih 
skladov, vezanih na prenovo kulturne dediščine in ekološko 
– energetsko prenovo objektov.

XVII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV  
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

43. člen
(prenehanje veljavnosti OPPN)

Po prenehanju veljavnosti OPPN so dovoljeni vsi posegi 
v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji občine oziroma z 
občinskim prostorskim načrtom – OPPN.

XVIII. DOLOČBE GLEDE NADZORA NAD IZVAJANJEM

44. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpek-
cijske službe.

XIX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN, ki ga je izdelalo podjetje POPULUS, Prostorski 
inženiring d.o.o., pod številko naloge 320/08/08, je na vpogled v 
Občini Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, in na Upravni enoti Idrija.

46. člen
(veljavnost odloka)

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

Št. 350-8/2008
Idrija, dne 16. februarja 2012

Župan
Občine Idrija

Bojan Sever l.r.

ILIRSKA BISTRICA

607. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Vrtec Ilirska Bistrica

Na podlagi 3. in 17. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 45I/94 – Odločba US, 8/96, 18/98 – Odločba US, 
36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) ter 16. člena Statuta Občine 
Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 
18/97, 30/98, 4/08 in Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave 
časopisa Snežnik, št. 4, 30. 6. 2006) je Občinski svet Občine 
Ilirska Bistrica na 10. seji dne 14. 2. 2012 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Vrtec Ilirska Bistrica

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Vrtec Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 36/10) se spre-
meni ime odloka in se glasi:

»Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica.«

2. člen
Spremeni se 1. člen odloka, tako da se glasi:
»S tem odlokom Občina Ilirska Bistrica, s sedežem Ba-

zoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: ustano-
vitelj), ustanavlja za izvajanje javne službe vzgoje in varstva 
predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Jo-
žefe Maslo Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: zavod).«

3. člen
Spremeni se prvi odstavek 2. člena odloka, tako da se 

glasi:
»Ime zavoda je: Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Skrajšano ime zavoda: Vrtec Ilirska Bistrica.«
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, 

četrti in peti odstavek.

4. člen
Ravnatelj zavoda poskrbi za vpis sprememb v sodni regi-

ster skladno z veljavnimi predpisi.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 014-17/2010
Ilirska Bistrica, dne 14. februarja 2012

Župan
Občine Ilirska Bistrica

Emil Rojc l.r.

KANAL

608. Letni program športa Občine Kanal ob Soči 
za leto 2012

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), 
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 24/00 in 31/00), 2. člena Pravilnika o sofinanciranju 
letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, 
št. 21/08 in 16/09) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči 
(Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list 
RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči 
na 14. redni seji dne 2. 2. 2012 sprejel

L E T N I   P R O G R A M
športa Občine Kanal ob Soči za leto 2012

Iz proračuna Občine Kanal se za proračunsko leto 2012 
za šport zagotovi 205.078 €, od tega za športne programe, de-
javnost izvajalcev letnega programa ter materialne stroške pri-
reditev sredstva v višini 63.040,00 €, za vzdrževanje in uprav-

ljanje športnih objektov sredstva v višini 115.638,00 € in za 
investicije v športno infrastrukturo sredstva v višini 24.900,00 €.

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
1.1.2 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6. 

leta)
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2012 za 

športne programe predšolskih otrok (Naučimo se plavati, Ci-
ciban planinec, športne dejavnosti v organizaciji društev in 
drugih izvajalcev, smučarski tečaji) namenjajo sredstva v višini 
2.206,40 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 
4180230 Sofinanciranje športnih programov.

1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok (starost od 6 do 
15 let)

1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Vrednost programa interesne športne vzgoje šoloobve-

znih otrok (Krpan, Naučimo se plavati, drugi 80-urni programi, 
smučarski tečaji, šolska športna tekmovanja) znaša 4.097,60 €. 
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 
Sofinanciranje športnih programov.

1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport

Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2012 za pro-
grame športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport namenjajo sredstva v višini 18.912,00 €. Sredstva so 
zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinanciranje 
športnih programov.

Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira delovanje 
panožnih športnih šol za izpeljavo programov s skupinami otrok 
starosti od 6 do 15 let.

1.3. Športna vzgoja mladine (nad 15 do 19 let)
1.3.1 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in 

vrhunski šport
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2012 za 

programe športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni 
in vrhunski šport namenjajo sredstva v višini 11.977,60 €. 
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 
Sofinanciranje športnih programov.

2. VRHUNSKI ŠPORT
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2012 za 

program vrhunskega športa namenjajo sredstva v višini 
2.521,60 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 
4180230 Sofinanciranje športnih programov. V te programe 
so vključeni člani, ki so kategorizirani kot vrhunski športniki in 
nastopajo v I. državni ligi.

3. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
V sprejetem proračunu Občine Kanal ob Soči so na po-

stavki 4180250 Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport 
in rekreacijo zagotovljena sredstva v višini 115.638,00 € za 
vzdrževanje in upravljanje športnih objektov, ki so v celotni ali 
delni lasti Občine Kanal ob Soči, od tega za upravljanje in vzdr-
ževanje Športne dvorane Kanal in Nadomestne telovadnice v 
Desklah v višini 100.158,00 €. Iz sredstev za tekoče vzdrževa-
nje se pokrivajo stroški elektrike, ogrevanja, vode, komunalni 
stroški, stroški vzdrževanja, stroški plače hišnika in čistilke, idr.

4. ŠPORTNE, ŠPORTNO REKREATIVNE PRIREDITVE 
IN PROMOCIJA ŠPORTA IN OBČINE S ŠPORTOM

Občina Kanal ob Soči bo v letu 2012 zagotovila sofinan-
ciranje športnih in športno rekreativnih prireditev posameznih 
izvajalcev športnih in športno rekreativnih prireditev.

Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2012 za 
programe športnih in športno rekreativnih prireditev namenjajo 
sredstva v višini 6.304,00 €. Sredstva so zagotovljena na pro-
računski postavki 4180230 Sofinanciranje športnih programov.

Občina Kanal ob Soči bo v letu 2012 dodatno zagotovila 
sofinanciranje materialnih stroškov večjih promocijskih športnih 
prireditev, ki so odmevna v širšem prostoru in hkrati pomenijo 
promocijo Občine Kanal ob Soči (športno srečanje krajevnih 
skupnosti in odbojka na mivki).

Sredstva se porabljajo na podlagi izstavljenih računov za 
pokritje materialnih stroškov take prireditve. Vrednost programa 
je 1.500 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 
4180240 Promocijske športne prireditve.
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5. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
Na področju športa delujejo na lokalni ravni društva, ki za 

svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje mate-
rialnih stroškov poslovanja in za tekmovanja v uradnih tekmo-
valnih sistemih.

Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2012 za delo-
vanje društev namenja sredstva v višini 17.020,80 €. Sredstva 
so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinancira-
nje športnih programov.

6. INVESTICIJE NA PODROČJU ŠPORTA
Športni objekt Avče in nabava generatorja elektrike za 

Planinski dom pod Ježo
V proračunu občine so na proračunski postavki 4180260 

– Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov za-
gotovljena sredstva v višini 24.900,00 €. Za športni objekt 
Avče so zagotovljena sredstva v višini 14.300,00 €, za nabavo 
generatorja elektrike za Planinski dom pod Ježo investicijski 
transfer v višini 10.000 €.

Št. 9000-0001/2012-7
Kanal ob Soči, dne 2. februarja 2012

Župan
Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.

LENDAVA

609. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava 
(uradno prečiščeno besedilo) 

Na podlagi četrtega odstavka 43. in v skladu z drugim 
odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Lendava (Uradni list RS, 106/10, 28/11 in 74/11 – popr.) je Ob-
činski svet Občine Lendava na 17. redni seji dne 20. 1. 2012 
sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o oskrbi s pitno 
vodo v Občini Lendava, ki obsega:

– Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava (Uradni 
list RS, št. 109/05)

– Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno 
vodo v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 125/08)

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s 
pitno vodo v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 10/12).

O D L O K
o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava 

 (uradno prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa pogoje in način oskrbe s pitno vodo iz javnih 
vodovodov ter pravice, dolžnosti in odgovornosti lastnika, upra-
vljavca in uporabnikov v zvezi z dobavo in odjemom pitne vode.

2. člen
(lastnik)

Lastnik infrastrukturnih objektov in naprav je Občina Len-
dava.

2.a. člen
(območja oskrbe)

Oskrbovalno območje za oskrbo s pitno vodo v Občini 
Lendava je Mestni vodovod Lendava – črpališče Gaberje, ki 
oskrbuje vsa naselja v občini.

Izvajalec izvaja javno službo v Občini Lendava na nasle-
dnjih oskrbovalnih območjih:

ŠT. OBMOČJA NASELJE
4389 Banuta
4372 Benica

Brezovec – del
4366 Čentiba
4386 Dolga vas
4386 Dolgovaške Gorice
4378, 4362 Dolina pri Lendavi
4364 Dolnji Lakoš
4364 Gaberje
4390 Genterovci
4364 Gornji Lakoš
4360, 4355 Hotiza
4382 Kamovci
4354 Kapca
4359 Kot
4386, 4385, 4364 Lendava
4353, 4386 Lendavske Gorice
4388, 4387 Mostje
4368 Petišovci
4373 Pince
4371 Pince - Marof
4381 Radmožanci
4363, 4367 Trimlini

Oskrbovalna območja so prikazana na karti oskrbovalnih 
območij, ki je sestavni del tega odloka. Izvajalec javne službe je 
tudi upravljavec javnega vodovoda, kamor štejejo sekundarni, 
primarni in transportni vodovodi na območju Občine Lendava.

3. člen
(uporabnik)

Uporabnik pitne vode je vsaka fizična ali pravna oseba, ki 
uporablja vodo iz javnega vodovodnega omrežja (v nadaljnjem 
besedilu: uporabnik).

4. člen
(upravljavec)

Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe oskrbe s 
pitno vodo preko občinske uprave in javnega podjetja. Upravlja-
vec objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo v Občini Lendava 
je javno podjetje EKO – PARK Lendava d.o.o. (v nadaljnjem 
besedilu: upravljavec).

Upravljavec je uporabnikom dolžan zagotavljati stalno 
oskrbo s pitno vodo, ki je higiensko neoporečna za pitje in za 
ostale potrebe. V primeru, ko ni možno zadovoljiti vseh potreb, 
ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred uporabo 
vode za druge potrebe.

5. člen
(izvajanje javne službe)

Izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo obsega:
– oskrbo s pitno vodo,
– gospodarno izkoriščanje objektov in naprav v skladu s 

tem odlokom in drugimi predpisi, razvoj, načrtovanje in pospe-
ševanje javne službe,

– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in 
napravami, potrebnimi za izvajanje javne službe,

– redno vzdrževanje objektov in naprav,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnično tehnoloških 

izboljšav,
– izvajanje meritev in monitoringa,
– izdajanje mnenj in soglasij.
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6. člen
(javni vodovod)

Javni vodovod je vodovodno omrežje s pripadajočimi 
objekti in napravami.

Javni vodovod je vodovodno omrežje s pripadajočimi 
objekti in napravami. Javni vodovod je sestavljen iz enega ali 
več sekundarnih omrežij javnega vodovoda, lahko pa tudi ene-
ga ali več primarnih ali transportnih omrežij javnih vodovodov 
in je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjen 
izvajanju javne službe.

7. člen
(skrb upravljavca)

Upravljavec je dolžan skrbeti za nemoteno delovanje jav-
nega vodovoda, oskrbo s pitno vodo in razširitev vodovodnega 
omrežja v skladu s sprejetim programom Občine Lendava.

II. VODOVODNO OMREŽJE IN NAPRAVE

8. člen
(vodovodno omrežje in naprave)

Primarno omrežje in naprave sestavljajo:
– omrežje in naprave, ki služijo za oskrbovanje dveh ali 

več stanovanjskih ali drugih območij v ureditvenem območju 
naselja, kot so: vodnjaki, črpališča, prečrpališča, zajetja, na-
prave za bogatenje podtalnice,

– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem 
omrežju,

– vodohrami,
– cevovodi od črpališč ali zajetij do sekundarnega vodo-

vodnega omrežja in vodohramov,
– cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi 

območji v ureditvenem območju naselja.
Sekundarno omrežje in naprave sestavljajo:
– omrežje in naprave za neposredno priključevanje po-

rabnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem območju,
– omrežje in naprave za preprečevanje požara – hidran-

tna mreža,
– omrežje za vzdrževanje javnih površin,
– črpališča in naprave za dvigovanje ali reduciranje tlaka 

vode na sekundarnem omrežju,
– naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem 

omrežju.
Priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta 

na javni vodovod (v nadaljevanju: priključek na javni vodovod) 
je cevovod, od sekundarnega omrežja javnega vodovoda do 
vključno odjemnega mesta. Priključek na javni vodovod ni 
objekt oziroma oprema javne infrastrukture in je v lasti lastnika 
stavbe ali gradbenega inženirskega objekta.

III. OBJEKTI IN NAPRAVE UPRAVLJALCA  
IN UPORABNIKOV

9. člen
(objekti in naprave upravljavca)

Objekti in naprave, za katere je odgovoren upravljavec, so:
– primarni objekti in naprave,
– sekundarni objekti in naprave,
– vodovodni priključki z vodomeri.
Objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se delijo na 

objekte in naprave individualne rabe ter objekte in naprave 
skupne rabe. Objekti in naprave skupne rabe so objekti in 
naprave za oskrbo prebivalstva s požarno vodo ter omrežje za 
vzdrževanje javnih površin.

10. člen
(objekti in naprave uporabnikov)

Objekti in naprave, za katere so odgovorni uporabniki, so:
– interno vodovodno in hidrantno omrežje, ki ga od javne-

ga omrežja ločuje merilno obračunsko mesto,
– vodomerni jaški,

– objekti in naprave, montirane z obračunskim vodome-
rom: interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduciranje 
ali dviganje tlaka vode, vodohrami za sanitarno ali požarno 
vodo, naprave za ogrevanje in podobne naprave.

Objekti in naprave so last oziroma osnovno sredstvo 
uporabnika, ki z njimi upravlja in razpolaga.

11. člen
(kataster, register)

Upravljavec je dolžan voditi kataster vodovodnega omrež-
ja, ki mora vsebovati seznam in lego objektov in naprav iz 
9. člena tega odloka.

Upravljavec je dolžan voditi register vodovodnih priključ-
kov in hidrantnih mest.

IV. PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD

12. člen
(predpisi)

Priključitev na javni vodovod mora biti izvedena v skladu 
z veljavnimi predpisi in zahtevami projektne dokumentacije.

13. člen
(dolžnost upravljavca)

Upravljavec je dolžan izvesti priključitev ali zagotoviti 
povečan odjem, če uporabnik vloži vlogo z veljavno tehnič-
no dokumentacijo in če to dopuščajo razpoložljive kapacitete 
vodnih virov in zmogljivost javnega vodovoda, na katerega se 
uporabnik priključuje.

V primeru, da razmere ne dovoljujejo novih priključitev ali 
povečanja odjema, je upravljavec dolžan uporabnika seznaniti 
o razmerah in pogojih, pod katerimi bi bilo to mogoče.

14. člen
(upravni postopki – javna pooblastila)

Upravljavec opravlja na območju občine v okviru storitev 
javne službe naslednje naloge:

– izdaja projektne pogoje, smernice in mnenja, vse v skla-
du s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora,

– izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
– izdaja soglasja za priključek.

15. člen
Upravljavec sprejme Organizacijsko navodilo, v katerem 

opredeli vrsto soglasij, ki jih izdaja in potrebno dokumentacijo 
k posamezni vlogi uporabnika. Organizacijsko navodilo pred-
hodno potrdi pristojni organ občine.

16. člen
(določitev pogojev)

Upravljavec sprejme Organizacijsko navodilo, ki vsebuje 
vsebino opredelitev upravljavca pri izdaji posameznega soglas-
ja. Organizacijsko navodilo predhodno potrdi pristojni organ 
občine.

17. člen
(odškodnina)

Pri gradnji novega vodovodnega omrežja in pri opravljanju 
vzdrževalnih del na objektih in napravah iz 9. člena tega od-
loka, je uporabnik upravičen do odškodnine za nastalo škodo 
na njegovem zemljišču in kulturi ter vzpostavitve zemljišča v 
prejšnje stanje.

18. člen
(priključek)

Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej, 
lahko pa ima objekt tudi več priključkov.
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Priključek je stalen ali začasen. Pred ukinitvijo začasnega 
priključka mora upravljavec pisno obvestiti uporabnika in ga 
seznaniti s pogoji za pridobitev stalnega priključka. Upravljavec 
je dolžan izvesti na zahtevo uporabnika začasni priključek za 
potrebe graditve objekta v roku 30 dni od prejema zahteve. 
Zahtevi mora biti priloženo pravnomočno gradbeno dovoljenje.

V. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE OSKRBE  
S PITNO VODO

19. člen
(cena storitev)

Javna služba se financira iz cene storitev, ki mora biti obli-
kovana v skladu z veljavno vladno uredbo o načinu oblikovanja 
cen komunalnih storitev tako, da v celoti zagotavlja enostavno 
reprodukcijo.

Ceno storitev oblikuje upravljavec v skladu z veljavno 
zakonodajo in soglasjem lastnika.

20. člen
(investicijsko vzdrževanje)

Investicijsko vzdrževanje in stroški javne infrastrukture se 
pokrivajo iz omrežnine, ki se uporabnikom obračuna mesečno 
glede na zmogljivosti priključkov, določenih z velikostjo obra-
čunskega vodomera.

21. člen
(širitev omrežja)

Širitev in povečanje zmogljivosti vodovodnega omrežja se 
financira iz omrežnine, kreditov, prispevkov fizičnih in pravnih 
oseb, sredstev lastnika javne infrastrukture, sredstev EU in 
drugih javnih virov.

VI. MERITVE PORABE IN OBRAČUN PORABLJENE VODE

22. člen
Plan investicijskega vzdrževanja, plan stroškov javne in-

frastrukture in plan porabe sredstev mora biti sprejet za vsako 
koledarsko leto.

Strukturo plana iz prejšnjega odstavka določi lastnik javne 
infrastrukture.

23. člen
(meritev porabe)

Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodo-
meri. S porabniki vode, ki porabijo več kot 3000 m3 vode me-
sečno, lahko upravljavec sklene posebno pogodbo o meritvi in 
dobavi vode. Posebne pogodbe se sklenejo tudi z uporabniki 
s pavšalnim odjemom, kadar meritev ni možna ali je začasno 
vodomer v okvari.

24. člen
(obračunski vodomer)

Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec vodo-
voda glavni obračunski vodomer.

Novemu uporabniku se vodomer namesti šele po plačilu 
vseh obveznosti odjemnega mesta bivšega uporabnika do 
upravljavca. Prav tako se prenesejo vse pravice iz tega naslova 
šele po plačilu obveznosti odjemnega mesta.

V primeru, da obveznosti odjemnega mesta do upra-
vljavca niso poravnane, mora upravljavec ukrepati po 33. in 
35. členu tega odloka.

Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati 
obračunskega vodomera.

Vodomer mora biti pregledan in žigosan od pristojnega 
urada za kontrolo meril. Upravljavec vzdržuje obračunske vo-
domere, skrbi za njihove redne preglede in menjavo.

Osnova za obračun je odčitek obračunskega vodomera.

25. člen
(vodomer v interni napeljavi)

Vodomeri v interni napeljavi služijo uporabniku ali upra-
vljavcu interne napeljave za kontrolo porabe na različnih mestih 
in jih upravljavec javnega vodovoda ne vzdržuje in ne odčituje 
za obračun stroškov, razen če skleneta upravljavec javnega 
vodovoda in upravljavec internega vodovoda o tem posebno 
pogodbo.

26. člen
(prostor za vodomer)

Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za vodo-
mer, ki mora biti dostopen delavcem in pooblaščenim osebam 
upravljavca za kontrolo in vzdrževanje.

27. člen
(stroški vodomera)

Stroški kontrole, vzdrževanja in zamenjave obračunskega 
vodomera gredo v breme upravljavca.

Vse okvare, ki so nastale na vodomeru ali priključku po 
krivdi uporabnika, bremenijo uporabnika.

28. člen
(okvare na priključku in vodomeru)

Vsako okvaro na priključku ali vodomeru je uporabnik 
dolžan prijaviti upravljavcu.

Uporabnik ima poleg rednih pregledov iz 23. člena pravico 
zahtevati izredno kontrolo točnosti. Če se ugotovi, da je točnost 
obračunskega vodomera v mejah dopustnih toleranc, nosi stro-
ške preizkusa uporabnik, v nasprotnem primeru pa upravljavec.

29. člen
(odčitavanje porabe vode)

Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v 
kubičnih metrih (m3) po odčitku obračunskega vodomera na 
priključku.

Pri fizičnih osebah opravi upravljavec odčitavanje najmanj 
dvakrat letno. Pri pravnih osebah opravi upravljavec odčitava-
nje najmanj enkrat mesečno z upoštevanjem ostalih odčitkov 
zaradi spremembe cene, okvare ali zamenjave vodomera. Na 
posebne zahteve uporabnika se lahko odčitavanje opravi tudi 
večkrat, stroški pa bremenijo uporabnika.

30. člen
(plačilo porabljene vode)

Uporabniki plačujejo porabljeno vodo na podlagi izdanih 
računov, kot je to določeno v 33. in 34. členu tega odloka.

31. člen
(priključek za več uporabnikov)

V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode iz istega 
priključka, le-ti določijo z medsebojnim sporazumom pravno 
ali fizično osebo, ki sprejema in plačuje račune za porabljeno 
vodo v objektu.

Interna delitev stroškov za porabljeno vodo posameznih 
uporabnikov ni obveznost upravljavca.

V objektih, kjer je poleg gospodinjstev tudi sedež gospo-
darske družbe ali samostojnega podjetnika in izveden samo 
en priključek, se obračunava poraba vode za gospodarske 
družbe in samostojne podjetnike po ceni, določeni za gospo-
darske družbe in samostojne podjetnike sorazmerno po deležih 
porabe vode.

V vseh novozgrajenih objektih, v katerih je več stanovanj-
skih ali poslovnih enot priključenih na isti vodovodni priključek, 
mora imeti vsaka enota svoj obračunski vodomer za odčitava-
nje porabe vode.
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32. člen
(obračun pavšalne porabe vode)

V primeru, da upravljavec ali uporabnik ugotovita, da je 
obračunski vodomer v okvari, se obračuna pavšalna poraba 
vode na podlagi povprečne porabe vode v preteklem obračun-
skem obdobju.

Če upravljavec ne more odčitati števca, mora o tem ob-
vestiti uporabnika in mu določiti rok v katerem bo lahko števec 
odčital. Če tudi v tem roku to ni mogoče, se uporabniku obra-
čuna pavšalni znesek.

33. člen
(račun)

Uporabniki plačujejo porabo vode na podlagi izstavlje-
nega računa upravljavca za pretekli mesec. Uporabnik mora 
plačati račun najkasneje v 15 dneh.

V primeru, da uporabnik ne poravna računa za porabo 
vode v roku 60 dni po prejemu računa, ga je upravljavec dolžan 
opomniti. V opominu mora določiti dodaten rok plačila 15 dni in 
opozoriti uporabnika na posledice neplačila. Po izteku roka, do-
ločenega v opominu, mora upravljavec prekiniti dobavo vode.

34. člen
(ugovor)

Uporabnik, ki mu je bila odmerjena poraba vode, lahko v 
15 dneh po prejemu računa vloži dokazljivi pisni ugovor upra-
vljavcu vodovoda, če meni, da mu količina porabljene vode ni 
pravilno odmerjena.

Upravljavec je dolžan na ugovor uporabnika pisno odgo-
voriti v 15 dneh.

VII. PREKINITVE DOBAVE VODE

35. člen
(prekinitev na stroške uporabnika)

Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez odpovedi, 
vendar po predhodnem obvestilu, prekine dobavo vode v na-
slednjih primerih:

– če uporabnik ali njegov pooblaščeni predstavnik pisno 
odpove ali zahteva zaporo vode,

– če stanje interne instalacije ali vodomernega jaška 
ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kvaliteto vode v 
javnem vodovodu,

– če je priključek na vodovod izveden brez soglasja upra-
vljavca,

– če interna instalacija in druge naprave uporabnika ovi-
rajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik tega 
noče preprečiti,

– če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priklju-
čitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo ali spre-
meni namembnost,

– če uporabnik onemogoča delavcu ali pooblaščencu 
upravljavca odčitavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled 
priključka in notranjih instalacij v skladu z določili tega odloka,

– če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plom-
bo na vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo 
priključka,

– če uporabnik brez soglasja upravljavca opravlja posege 
v objekte in naprave, ki so v upravljanju upravljavca,

– če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju z 
vodo,

– če uporabnik ne plača računa v plačilnem roku, niti v 15 
dneh po izstavitvi pisnega opomina,

– če upravljavec kanalizacijskega omrežja posreduje 
upravljavcu vodovodnega omrežja informacijo z ustreznimi 
dokazili, da uporabnik ni plačal stroškov odvajanja odpadnih 
in padavinskih voda v skladu z veljavnim odlokom o odvajanju 
odpadnih in padavinskih voda v Občini Lendava,

– če upravljavec ugotovi, da ima uporabnik tudi lastni 
vodni vir in le-ta ni ločen od javnega vodovoda.

Dobava vode je prekinjena, dokler ni odpravljen vzrok pre-
kinitve. Za ponovno priključitev mora uporabnik plačati stroške 
prekinitve in ponovne priključitve.

Upravljavec je dolžan opraviti ponovno priključitev v naj-
več 7 dneh po tem, ko uporabnik plača stroške prekinitve in 
ponovne priključitve.

36. člen
(krajša prekinitev dobave vode)

Upravljavec lahko na lastne stroške prekine dobavo vode 
za krajši čas zaradi:

– planiranih vzdrževalnih del na napeljavah oziroma 
objektih in napravah,

– okvar na napeljavah oziroma objektih in napravah.
O vzroku za prekinitev mora uporabnike obvestiti pre-

ko sredstev javnega obveščanja ali direktno; za predvidena 
vzdrževalna dela pred pričetkom del, ob okvarah pa takoj ob 
nastanku dogodka.

VIII. IZREDNE RAZMERE IN VARČEVANJE Z VODO

37. člen
(višja sila)

V primeru višje sile (potres, požar, suša, onesnaževanje 
virov, izpad energije, velike okvare) in v skladu z zakonom 
lahko upravljavec brez nadomestila škode prekine ali zmanjša 
dobavo vode, vendar mora o tem takoj obvestiti uporabnike in 
postopati v skladu s sprejetim načrtom ukrepov za take prime-
re. Skrbeti mora predvsem za prednostno oskrbo za osnovne 
življenjske potrebe občanov in za požarno varnost.

38. člen
(varčevanje)

Upravljavec je dolžan:
– sistematično in strokovno zmanjševati količino nere-

gistrirane in registrirane vode (redna sanacija vodovodnega 
omrežja in redna zamenjava vodomerov),

– predlagati spremembe odlokov o varstvenih pasovih 
vodnih virov.

IX. OBVEZNOSTI LASTNIKA, UPRAVLJALCA  
IN UPORABNIKOV

39. člen
(obveznosti lastnika)

Lastnik ima pri oskrbi s pitno vodo naslednje obveznosti:
– z izgradnjo vodovodnega omrežja zagotavljati oskrbo 

s pitno vodo,
– zagotavljati ustrezen nivo investicijskega vzdrževanja,
– obravnavati poročila upravljavca o stanju vodooskrbe in 

predlogih za njeno izboljšanje,
– izdajati soglasja, na osnovi pridobljenega mnenja uprav-

ljavca,
– izdaja soglasje k ceni vode v delu, ki ni gospodarska 

javna služba,
– potrjuje ceno vode, v delu, ki je gospodarska javna 

služba,
– seznanjati uporabnike z določili tega odloka na krajevno 

ustrezen način.

40. člen
(obveznosti upravljavca)

Upravljavec ima pri preskrbi z vodo zlasti naslednje ob-
veznosti:

– skrbeti za normalno obratovanje vodovoda v okviru 
razpoložljivih kapacitet in pravočasno pripravljati plane eno-
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stavne in razširjene reprodukcije ter pravilnik o tehnični izvedbi 
in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda ter z njimi 
seznaniti uporabnike,

– redno vzdrževati vse objekte in naprave javnega vo-
dovoda,

– vzdrževati priključke na svoje stroške, razen v primeru, 
če okvara na priključku nastane po krivdi uporabnika,

– redno pregledovati, preizkušati in menjati vodomere v 
skladu z zakonom o merilih ali na zahtevo uporabnika v skladu 
s 27. in 28. členom tega odloka,

– redno kontrolirati kvaliteto vode v skladu s pravilnikom o 
zdravstveni ustreznosti pitne vode in ostalimi predpisi,

– obveščati uporabnike o času trajanja in ukrepih ob pre-
kinitvah dobave vode,

– voditi kataster vodovodnih instalacij in ostale evidence,
– redno odčitavati vodomere in skrbeti za obračun pora-

bljene vode,
– ažurno izdajati soglasja in izvajati priključitve na vodovod,
– organizirati preskrbo v izrednih razmerah in ažurno 

poročati o nastopu izrednih razmer ustreznim organom občine,
– obračunavati amortizacijo in voditi ostale poslovne knjige,
– sistematično pregledovati omrežje in ugotavljati izgube 

ter skrbeti za avtomatizacijo,
– organizirati zaščito vodnih objektov (zajetje, črpališče, 

vodohram, razbremenilnik),
– po naročilu občine, lastnika infrastrukture, skrbeti za 

pravilno obratovanje in vzdrževanje požarnega omrežja in hi-
drantov,

– kontrolirati stvarno porabo vode glede na dovoljeno ob 
priključitvi.

41. člen
(obveznosti uporabnikov)

Uporabniki imajo zlasti naslednje obveznosti:
– redno vzdrževati interno instalacijo, vodomerni jašek 

ali nišo in interne hidrante, le-te zaščititi pred zmrzovanjem in 
na dostopih čistiti sneg, led in ostali material ter s tem zaščititi 
obračunski vodomer pred zmrzovanjem,

– omogočiti dostop do obračunskega vodomera in internih 
hidrantov,

– nemudoma javljati upravljavcu vse okvare na javnem 
vodovodu, vodomerih in odjemu vode iz hidrantov,

– s pisnim obvestilom upravljavcu javiti lastninske, na-
membnostne ali ostale spremembe pri uporabniku,

– redno plačevati vodo na osnovi izdanih računov v pla-
čilnem roku,

– urejati medsebojno delitev stroškov, kadar ima več 
uporabnikov obračun preko enega obračunskega vodomera,

– izvajati varčevalne in ostale ukrepe v izrednih razmerah 
ali ob prekinitvi dobave vode,

– varčevati z vodo v skladu s priporočili in kriteriji, ki jih 
poda lastnik.

42. člen
(obveznosti drugih upravljavcev)

Upravljavci oziroma izvajalci drugih infrastrukturnih objek-
tov in naprav (cest, ulic, trgov, kanalizacijskega, elektro, tele-
fonskega, toplovodnega, plinskega omrežja itd.) morajo pri 
opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da 
ostanejo vodovodne naprave nepoškodovane. Za vse posege 
v območju vodovodnih napeljav morajo predhodno pridobiti 
mnenje upravljavca in soglasje lastnika vodovoda.

X. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV

43. člen
(odjem vode)

Hidranti na javnem omrežju so objekti in naprave kolek-
tivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato 

morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Stroške 
vzdrževanja, obratovanja hidrantnega omrežja in porabljene 
pitne vode upravljavcu javnega vodovoda v skladu s Pra-
vilnikom zagotavlja občina iz proračunskih sredstev iz dela 
omrežnine.

Hidranti se smejo uporabljati za gašenje požarov in za 
druge intervencije ob naravnih in drugih nesrečah brez poprej-
šnjega soglasja upravljavca. O uporabi hidrantov uporabnik 
upravljavcu posreduje poročilo.

Gasilska društva so dolžna upravljavcu napovedati rabo 
vode iz hidrantov v primerih, ko gre za gašenje požarov in 
intervencije ter izvajati stalen nadzor nad uporabo hidrantov in 
upravljavcu sprotno sporočati vsak odvzem in količino odvzete 
vode ter sporočiti morebitne tehnične pomanjkljivosti in nepra-
vilnosti pri uporabi hidrantov. Podatke o hidrantih vodi upravlja-
vec v registru hidrantov. Povzročitelj odgovarja za škodo, ki je 
nastala na hidrantu po njegovi krivdi.

Odvzem vode iz hidrantov za druge potrebe, ki niso opre-
deljeni v drugem odstavku tega člena, je dovoljen le z soglas-
jem upravljavca. Za takšen odvzem vode se sklene dogovor (o 
uporabi in poravnavi stroškov za porabljeno vodo), v katerem 
je določen tudi način plačila.

Interni hidranti so del internega vodovodnega objekta 
in morajo biti priključeni na vodovodno omrežje za odjemnim 
mestom. Vzdržuje jih uporabnik vode.

44. člen
(dolžnost uporabnika)

Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju in nosi 
vse stroške popravila za okvare, ki jih je povzročil.

XI. KAZENSKE DOLOČBE

45. člen
(upravljavec)

Z globo 1.000,00 EUR tolarjev se kaznuje upravljavec 
javnega vodovoda:

– če izvede priključitev brez predhodnega soglasja 
(16. člen),

– če ne izvede priključitve najkasneje v roku 30 dni po 
izdaji soglasja za priključitev (16. člen),

– če prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila 
uporabnikom, razen ko gre za nujen poseg na omrežju in je 
prekinitev dobave vode krajša od 2 ur (36. člen),

– če ne izvaja prekinitve dobave vode v primerih, kot jih 
določa 35. člen,

– če ne izpolnjuje obveznosti iz 40. člena.
Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prve točke 

tega člena tudi odgovorna oseba upravljavca vodovoda.

46. člen
(uporabnik – pravna oseba)

Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik 
– pravna oseba in samostojni podjetnik:

– če se priključi na vodovod ali za 50 % poveča odjem 
brez soglasja upravljavca (13. člen),

– če ne izpolnjuje obveznosti iz 41. člena,
– če odvzema vodo iz hidranta v nasprotju z 43. členom.
Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prve točke 

tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe.

47. člen
(uporabnik – fizična oseba)

Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik 
– fizična oseba:

– če se priključi na vodovod brez soglasja (13. člen),
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 41. člena,
– če odvzema vodo iz hidranta v nasprotju s 43. členom.
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XIII. KONČNE DOLOČBE

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava (Uradni 
list RS, št. 109/05) vsebuje naslednje končne določbe:

48. člen
(ureditev priključkov)

Uporabniki, ki so priključeni na vodovodno omrežje v 
nasprotju s tem odlokom ter 46. in 47. členom Tehničnega 
pravilnika o javnem vodovodu (Uradni list RS, št. 84/01) mo-
rajo izvesti premestitev vodomerov najkasneje v roku pet let 
od veljavnosti tega odloka. V kolikor uporabniki iz upravičenih 
razlogov ne morejo izvesti premestitve vodomera na mejo par-
cele, morejo pri upravljavcu podati izjavo, da prevzemajo vso 
materialno odgovornost za delovanje vodovodnega priključka 
od javnega voda do vodomera.

49. člen
(obvezna priključitev)

Priključitev objektov na javni vodovod je obvezna na 
celotnem območju Občine Lendava, kjer je javni vodovod že 
zgrajen, se gradi ali rekonstruira.

50. člen
(varstvo vodnih virov)

Pri izvajanju tega odloka se morajo upoštevati tudi do-
ločila veljavnih odlokov o varstvu vodnih virov vodovodnih 
sistemov.

51. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe, upravljavec vodovodnih objektov in naprav 
ter uprava Občine Lendava.

52. člen
(pravilnik)

Upravljavec je dolžan v roku šestih mesecev po uveljavitvi 
tega odloka predložiti Občini Lendava v obravnavo in sprejem 

pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav jav-
nega vodovoda. Ta čas se uporablja sedaj veljavni tehnični 
pravilnik.

53. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 60/01, 
65/03, 23/05).

54. člen
(začetek veljavnosti)

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

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s 
pitno vodo v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 125/08) 
vsebuje naslednjo končno določbo:

55. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s 
pitno vodo v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 10/12) 
vsebuje naslednjo končno določbo:

56. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 03504-0002/2012
Lendava, dne 20. januarja 2012

Župan 
Občine Lendava 

mag. Anton Balažek l.r.

Priloga
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LJUBLJANA

610. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne 
občine Ljubljana

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09 in 51/10) in 85. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni 
svet Mestne občine Ljubljana na 14. seji 13. februarja 2012 sprejel

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

Mestne občine Ljubljana
1. člen

V Statutu Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v 27. členu črta 
enajsta alineja.

Dosedanja dvanajsta alineja postane enajsta alineja.
V dosedanji trinajsti alineji, ki postane dvanajsta alineja, 

se besedilo »letni načrt pridobivanja in razpolaganja« v celo-
tnem besedilu nadomesti z besedama »načrt ravnanja«.

Dosedanje štirinajsta do devetnajsta alineja postanejo 
trinajsta do osemnajsta alineja.

2. člen
V 51. členu se četrta alineja dopolni tako, da se za besedo 

»določi« doda besedilo »podrobnejšo notranjo organizacijo in«.
Osma alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– sprejema načrt ravnanja s premičnim premoženjem in 

posamični program prodaje finančnega premoženja,«.

3. člen
V 54. členu se v prvem stavku drugega odstavka besedilo 

»do razpisa nadomestnih volitev« nadomesti z besedilom »do 
nastopa mandata novo izvoljenega župana«.

4. člen
V 55. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– Četrtna skupnost Posavje s sedežem na Bratovševi 

ploščadi 30,«.
Enajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Četrtna skupnost Trnovo s sedežem na Devinski 

uli ci 1b,«.

5. člen
V 90. členu se besedi »oglasnih deskah« nadomestita z 

besedama »intranetni strani«.

6. člen
92. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Praznik MOL je 9. maj – dan svobode in miru.«.

7. člen
Določila tretjega odstavka 1. člena in drugega odstavka 

2. člena teh sprememb in dopolnitev statuta, ki se nanašajo na 
načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem in načrt ravnanja 
s premičnim premoženjem, se začnejo uporabljati pri pripravi 
sprememb proračuna MOL za leto 2012.

8. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati nasle-

dnji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-17/2005-67
Ljubljana, dne 13. februarja 2012

Podžupan
v začasnem opravljanju funkcije župana

Mestne občine Ljubljana
Aleš Čerin l.r.

MURSKA SOBOTA

611. Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno 
središče mesta Murska Sobota – uradno 
prečiščeno besedilo

Na podlagi 88. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne 
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 49/10 – uradno 
prečiščeno besedilo in 110/11 – obvezna razlaga) je Mestni 
svet Mestne občine Murska Sobota v nadaljevanju 10. redne 
seje, dne 7. februarja 2012, potrdil uradno prečiščeno besedilo 
Odloka o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta 
Murska Sobota, ki obsega:

– Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče me-
sta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 32/06 z dne 28. 3. 2006);

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacij-
skem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota 
(Uradni list RS, št. 33/10 z dne 23. 4. 2010);

– Obvezno razlago Odloka o lokacijskem načrtu za 
ožje mestno središče mesta Murska Sobota (Uradni list RS, 
št. 47/11 z dne 17. 6. 2011).

Št. 007-0001/2012-1(182)
Murska Sobota, dne 7. februarja 2012

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

O D L O K
o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče 

mesta Murska Sobota – uradno prečiščeno 
besedilo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za območje 
ožjega mestnega središča mesta Murska Sobota, med Trgom 
zmage, Slovensko ulico, Slomškovo ulico in Kocljevo ulico.

Lokacijski načrt je izdelan v digitalni in analogni obliki, ra-
zen smernic, mnenj in izjav, ki so izdelana samo v analogni obliki.

Digitalna zasnova je shranjena v podatkovnem formatu 
DWG-AutoCad – verzija 2000, obenem pa zaščitena pred 
nedovoljeno uporabo, spreminjanjem in uničenjem s strani 
nepooblaščenih.

Lokacijski načrt je izdelal Atelje RPS Murska Sobota 
d.o.o., Staneta Rozmana 1c, 9000 Murska Sobota, številka 
načrta: LN-01/2005, datum: april 2005.

1.a člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 
lokacijskega načrta za ožje mestno središče mesta Murska So-
bota, ki jih je pod št. OPPN-4/09 v avgustu 2009 izdelala ZEU 
– Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. iz Murske Sobote, 
na podlagi idejnega projekta Studia Kalamar d.o.o. iz Ljubljane. 
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta so izdelane v digi-
talni in analogni obliki. Digitalna oblika je shranjena v podatkov-
nem formatu AutoCAD in zaščitena pred nedovoljeno uporabo, 
spreminjanjem ali uničenjem s strani nepooblaščenih oseb.

2. člen
(vsebina lokacijskega načrta)

Lokacijski načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualni 
in grafični del, ter smernice in mnenja pristojnih organov in 
organizacij.
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A) Tekstualni del
1. Splošno.
2. Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče.
3. Izjave izdelovalca lokacijskega načrta.
4. Smernice in mnenja pristojnih organov in organizacij k 

lokacijskemu načrtu.
B) Grafični del
1. Izrez iz srednjeročnega družbenega 

plana občine Murska Sobota M 1:5000
2. Kopija potrjenega katastrskega načrta z 

območjem obdelave M 1:1000
3. Zakoličbena situacija s predvideno 

parcelacijo M 1:500
4. Zazidalna situacija z zasnovo ureditve 

zelenih površin M 1:500
5. Gabarit prizidave hotela Diana M 1:500
6. Situacija komunalnih naprav M 1:500
7. Situacija prometnega režima M 1:500
8. Varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami M 1:500.
C) Priloge
1. Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastruk-

turo.

2.a člen
(vsebina sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta)

A) Tekstualni del
– Odlok
B) Grafični del
– Izsek iz lokacijskega načrta za ožje 

mestno središče mesta Murska Sobota M 1:1000
– Katastrski načrt M 1:1000
– Geodetski načrt M 1:500
– Ureditvena situacija M 1:500
– Komunalna in energetska ureditev M 1:500
– Prometna ureditev M 1:500
– Vplivi in povezave s sosednjimi območji M 1:500
– Obramba ter varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami M 1:500
– Načrt parcelacije M 1:500.
C) Priloge
– Obrazložitev in utemeljitev
– Strokovne podlage (na vpogled pri pripravljavcu)
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
D) Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.

II. OBSEG IN OPREDELITEV OBMOČJA

3. člen
(območje)

Območje lokacijskega načrta je identično območju zazi-
dalnega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota 
(Uradni list RS, št. 61/01) in obsega površine in objekte med 
Trgom zmage, Kocljevo, Slomškovo in Slovensko ulico, vključ-
no z uličnim prostorom navedenih ulic in vključno s spremembo 
prometnega režima na navedenih ulicah. Obravnavano obmo-
čje obsega 8,5 ha.

3.a člen
(območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta)

Območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta ob-
sega zemljišče s parcelnimi številkami 1348, 1350, 1354, 1355, 
1358, 1359 in 1377/2, vse k.o. Murska Sobota. Za potrebe 
izvedbe posameznih infrastrukturnih vodov in drugih zunanjih 
ureditev se lahko v območje sprememb in dopolnitev lokacij-
skega načrta vključijo tudi druge parcelne številke, potrebne 
za infrastrukturno opremljenost območja in širšega prostora. 
Gradbena parcela je trikotne oblike in je omejena z Zvezno 
ulico na severu, s Slomškovo na jugu in z asfaltno ploščadjo 
avtobusne postaje na vzhodu.

III. FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen
(dejavnosti)

Lokacijski načrt predvideva dopolnitev obstoječih dejav-
nosti, zato je predvidena izvedba objektov, namenjenih hotel-
sko-turistično-gostinski ponudbi obstoječega kompleksa Diana, 
kulturnim, poslovnim in trgovskim vsebinam, ter stanovanjskim 
potrebam znotraj predvidenih objektov. Dopustne dejavnosti na 
območju lokacijskega načrta:

– poslovne dejavnosti,
– trgovske dejavnosti,
– gostinsko-hotelske-turistične dejavnosti,
– kulturne dejavnosti,
– storitvene dejavnosti,
– stanovanjske vsebine,
– rušitve,
– parcelacije.

5. člen
(občasne prireditve)

V ožjem mestnem središču (območje lokacijskega načrta 
– območje, definirano v 3. členu odloka) je možno izvajanje 
različnih javnih, sejemskih in drugih prireditev.

Za vse prireditve, ki se občasno izvajajo v ožjem mestnem 
središču, določajo pogoje pristojne službe.

Vse prireditve in manifestacije in z njimi povezano posta-
vljanje začasnih objektov, drugih elementov urbane opreme 
in pripadajoče signalizacije je izvajati v skladu s pridobljenim 
soglasjem upravnega organa.

Postavitve začasnih objektov v nobenem primeru ne sme-
jo ogrožati določil požarne varnosti obstoječih objektov, inter-
ventnih dostopov in normalnih dostopov do obstoječih objektov 
v obravnavanem območju. Po prireditvi so organizatorji prire-
ditve dolžni vzpostaviti prvotno stanje prostora, na katerem se 
izvede prireditev.

IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE

6. člen
(vrste posegov)

Vrste posegov, ki so dopustni na objektih, ki se ohranijo 
in na predvidenih objektih po njihovi izgraditvi:

1. tekoča vzdrževalna dela,
2. funkcionalne izboljšave – rekonstrukcije in objektov in 

naprav,
3. dopolnilne in nadomestne gradnje objektov in naprav,
4. gradnje, ki pomenijo zaokrožitev obstoječih gradbenih 

struktur,
5. nadzidave in dozidave zaradi funkcionalne dopolnitve 

in povečanja zmogljivosti obstoječih objektov,
6. spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih 

objektih v okviru obstoječe namembnosti,
7. odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve stavb v 

skladu z lokacijskim načrtom.

7. člen
(rušitve)

Predvideni objekti za rušitev:
1. Stanovanjski blok, Zvezna ulica 1,
2. Poslovno-stanovanjski objekt, Zvezna ulica 6,
3. Stanovanjsko-poslovni objekt – cvetličarna, Slovenska 

ulica 36.

8. člen
(dovoljeni posegi na objektih, predvidenih za rušenje)
Na objektih, ki so predvideni za rušenje, so dovoljena 

vzdrževalna dela. Pred stanovanjsko-poslovnim objektom na 



Stran 1268 / Št. 15 / 29. 2. 2012 Uradni list Republike Slovenije

Slovenski ulici 36 je možna postavitev začasnega montažnega 
nadstreška oziroma pergole ali stojnice, ki bo služil kot razstav-
no prodajni prostor za potrebe obstoječe poslovne dejavnosti 
– cvetličarne. Navedeni objekt mora biti oblikovno usklajen s 
sosednjimi objekti. Pred izdajo upravnega dovoljenja se mora 
projektna dokumentacija potrditi na pristojnem Odboru za urba-
nizem, urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo.

Investitorji posegov na objektih, ki so predvideni za ruše-
nje niso upravičeni do poznejšega zahtevka za povračilo vre-
dnosti takšnih posegov, oziroma povečanja vrednosti objekta 
na račun izvedenih posegov, ki ne spadajo pod vzdrževalna 
dela predmetnega objekta.

9. člen
(novogradnje)

Gradnja novih objektov je možna v skladu z grafičnim 
delom lokacijskega načrta, ki določa maksimalni horizontalni 
in vertikalni gabarit novogradenj, in sicer:

– prizidava k hotelu Diana (bazenski kompleks – gostin-
stvo – hotel),

– sprememba namembnosti poslovnih prostorov Zvezda 
(ureditev hotelskih sob),

– prizidava vhodnega dela hotela Zvezda (dvigalo, sto-
pnišče, recepcija),

– nadzidava in ureditev kompleksa obstoječe tržnice,
– izvedba podzemnih parkirišč za kompleksom Blagov-

nice,
– ureditev parkirnih prostorov in podzemnih parkirišč 

vzhodno od predvidene prizidave hotela Diana,
– prizidava in nadzidava obstoječe galerije,
– postavitev manjših storitvenih ali gostinskih objektov 

severozahodno od Blagovnice,
– gradnja poslovno-storitveno-trgovsko-gostinsko-stano-

vanjskega objekta ob Slomškovi ulici,
– kompleksna ureditev prometnega režima na obodu 

obravnavanega kompleksa,
– talne ureditve na celotnem območju ožjega mestnega 

središča.
Vse ostale ureditve so možne v skladu z lokacijskim 

načrtom in so razvidne iz grafičnih prilog lokacijskega načrta.

10. člen
(gradbene linije)

Gradbene linije objektov morajo biti vzporedne z internimi 
prometnicami znotraj kompleksa (razvidno iz grafičnih prilog 
lokacijskega načrta).

V. ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

11. člen
(strehe)

Strehe predvidenih objektov so lahko:
– ravne,
– enokapnice,
– dvokapnice,
– kombinirane,
– ločne.
Oblikovanje streh objektov, ki tvorijo zaključeno celoto, se 

obravnava enotno.

12. člen
(arhitektonske ovire)

Pri gradnji javnih objektov je treba upoštevati predpisane 
možnosti dostopa v objekt za invalidne osebe in osebe, ome-
jene v gibanju.

Parkirišča, ki so rezervirana za invalide oziroma osebe 
vezane na vozičke, morajo imeti neposredni dostop do pločnika 
(poglobljen robnik).

13. člen
(horizontalni gabariti)

Horizontalni gabariti predvidenih objektov so razvidni iz 
grafičnih prilog lokacijskega načrta.

14. člen
(vertikalni gabariti)

Vertikalni gabariti:
– podzemna parkirišča s parkirnimi platoji (K – klet, ma-

ksimalna višina nivo terena),
– prizidek hotela Diana (K + P – maksimalna višina 

9.40 m),
– gostinsko-hotelski objekt ob Zvezni ulici gradnja v drugi 

fazi, Zvezda - Diana (K + P + 2),
– prizidava hotela Zvezda (do maksimalne višine obsto-

ječega objekta),
– nadzidava obstoječe tržnice (za eno etažo – skupno 

K + P + 1),
– prizidava in delna nadzidava galerije (pritličje, del nad-

stropja – skupno P + 1),
– lokali severozahodno od Blagovnice (pritličje – P),
– poslovno-storitveno-trgovsko-gostinsko-stanovanjski 

objekt na vogalu Slomškove in Kocljeve – poslovni del na za-
hodni strani z etažnostjo (K+P+6), stanovanjski del na vzhodni 
strani z etažnostjo (K+P+4) in trgovski del v sredi z etažnostjo 
(K+P), od tega je kletna etaža namenjena parkiranju in drugim 
pomožnim prostorom.

Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za ožje me-
stno središče mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 47/11 
z dne 17. 6. 2011):

V Odloku o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče 
mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 32/06 in 33/10) se 
osma alinea 14. člena (vertikalni gabariti) razume tako:

– da se v pritlični etaži celega objekta lahko ne glede na 
lego umestijo dejavnosti s poslovno-storitveno-trgovsko in go-
stinsko vsebino, kar je določeno in prikazano v grafičnem delu 
in v obrazložitvi, ki je v prilogi lokacijskega načrta;

– da so v stanovanjskem delu na vzhodni strani objekta 
v štirih etažah nad pritličjem in v poslovnem delu na zahodni 
strani objekta v šestih etažah nad pritličjem lahko prepletene 
vse dejavnosti, ki so navedene v deveti alinei 9. člena odloka 
in so mišljene za celi objekt ne glede na lego, vendar v skladu 
z določilom prvega odstavka 5. člena (pravila za razvrščanje 
objektov) Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst 
objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni 
list RS, št. 33/03, 78/05 – popr. in 25/10), kar pomeni, da je 
pretežni namen uporabe v zahodnem delu namenjen poslovni 
dejavnosti in v vzhodnem delu stanovanjem.

15. člen
(drugi objekti)

Kioske, nadstreške, gostinske letne vrtove, stojnice, re-
klamne in druge začasne objekte ter urbano opremo je dopu-
stno postavljati na prostorih, kjer njihova postavitev dopolnjuje 
poslovne lokale in javni prostor, ne moti prometa ali drugih 
intervencijskih površin, ter vzdrževanja komunalnih naprav.

Navedeni objekti morajo biti oblikovani enotno za posa-
mezna zaključena območja.

VI. POGOJI ZA UREJANJE ZELENIH  
IN PROSTIH POVRŠIN

16. člen
(zelene površine)

Zelene površine je treba urediti v skladu s celotnim kon-
ceptom pozelenitve mestnega središča in posebej izdelanimi 
načrti ureditve posameznih področij, vezanimi na posamezne 
objekte.
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V grafičnih prilogah so prikazi ureditve tlakovanih in ze-
lenih površin le shematski in se jih lahko oblikuje drugače s 
posebnimi projekti.

17. člen
(proste površine)

Proste površine je treba urediti v skladu z že izdelanimi 
in predvidenimi posameznimi načrti talnih ureditev in urbane 
opreme.

Urbanistično-arhitektonske ureditve na Slovenski ulici se 
bodo izvajale po posebnem projektu z možnostjo postavitve 
gostinskih objektov z letnimi vrtovi ali objektov, ki zasledujejo 
javni ali splošno koristni namen.

18. člen
Postavitev objektov, naštetih v 15. členu tega odloka je 

možna v skladu z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtev-
nost (Uradni list RS, št. 37/08 in 99/08).

VII. POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE  
IN KULTURNE DEDIŠČINE

19. člen
Naselbinsko območje mesta Murska Sobota je z Odlokom 

o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov 
na območju Mestne Občine Murska Sobota (Uradne objave 
Pomurskih občin, št. 8/91) definirano kot urbanistični spomenik. 
Pod umetnostne in arhitekturne spomenike spadajo naslednji 
objekti:

1. Slovenska ulica 42,
2. Slovenska ulica 48,
3. Trg zmage 8.
Za posege na omenjenih objektih je potrebno pridobiti 

mnenje in soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slo-
venije.

VIII. POGOJI ZA UREJANJE PROMETNE 
INFRASTRUKTURE

20. člen
(promet)

Širine predvidenih komunikacij za javni, mirujoči in peš 
promet so podane v grafičnih prilogah lokacijskega načrta in 
so obvezne.

V skladu z že izdelano prometno študijo in projektno do-
kumentacijo je predvidena sprememba prometnega režima na 
območju obdelave. Zvezna ulica se nameni izključno pešcem 
in kolesarjem, dopustne so intervencijske poti, ter možnost 
dostave (lokacijski načrt – grafične priloge).

Pri posegih, vezanih na promet, je treba upoštevati smer-
nice in mnenja pristojnih služb, ki so del tega lokacijskega 
načrta.

Predvideno dvopasovno krožišče se lahko po predhodni 
strokovni preverbi izvede kot enopasovno po posebnem pro-
jektu ureditve prometne infrastrukture. Enako velja za ostale 
prometne ureditve na obodnih ulicah.

Vsak objekt z javno funkcijo ali dejavnostjo, ki je vezana 
na stranke ter stanovanjski bloki in drugi stanovanjski objekti 
morajo imeti pripadajoča parkirišča. Le-ta se določijo ob vsa-
ki novogradnji, spremembi namembnosti ali spremembi rabe 
objekta ali naprave z upoštevanjem veljavnih normativov.

Investitorji novogradenj, sprememb namembnosti ali 
sprememb rabe objekta morajo zagotoviti ustrezno število par-
kirnih mest v skladu z normativi iz prejšnjega odstavka tega 
člena. Kolikor tega normativa ne dosežejo na pripadajočem 
zemljišču ob ali v objektu, jih morajo investitorji trajno zagotoviti 
na drugem mestu, in sicer v garažnih hišah, kolikor le-teh ni, pa 
na drugih javnih površinah, kar se uredi s sklenitvijo pogodbe 
med mestno občino in investitorjem.

IX. POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE  
IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

21. člen
(splošno)

Pri načrtovanju in izvedbi komunalne in energetske in-
frastrukture je treba upoštevati Program opremljanja zemljišč 
s komunalno infrastrukturo. Upoštevati je treba smernice in 
mnenja pristojnih služb k obravnavanemu lokacijskemu načrtu. 
Priključki predvidenih objektov se izvedejo na komunalne vode 
v neposredni bližini predvidenih objektov, lahko se izvedejo 
tudi skupni priključki za več objektov, če to dopuščajo tehnične 
rešitve.

Novi komunalni vodi se izvedejo načeloma v cestnem 
svetu, podzemno, z upoštevanjem predpisanih odmikov in 
potrebne zaščite vodov.

22. člen
(vodovod in hidrantno omrežje)

Predvideni objekti se priključijo na obstoječi sistem me-
stnega vodovodnega omrežja, ki se dopolni in prilagodi novim 
ureditvam, v skladu z določili upravljavca sistema.

Hidrantno omrežje se dogradi in dopolni v skladu z določili 
upravljavca.

23. člen
(kanalizacija)

Komunalne odpadne in padavinske vode se odvajajo v 
javno kanalizacijo.

Kanalizacija komunalnih odpadnih in padavinskih voda 
predvidenih objektov se priklopi na obstoječe mešano kanali-
zacijsko omrežje.

Pri izgradnji kanalizacije je potrebno upoštevati minimalne 
predpisane odmike med vodovodom in kanalizacijo (0.50 m 
vertikalno in 3.00 m horizontalno). Kolikor jih ni možno doseči, 
je potrebno vodovod dodatno zaščititi. Celotna kanalizacija se 
izvede vodotesno.

Vse posege v sistem kanalizacije in nove priključke je 
treba izvesti po določilih upravljavca.

Pri odvajanju padavinskih voda je obvezno treba upo-
števati:

Padavinska odpadna voda, ki odteka z urejenih površin 
in je tako onesnažena, da se v skladu z Uredbo o emisiji 
snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, ne sme 
odvajati v vode, se mora zajeti v zadrževalniku padavinske 
odpadne vode, obdelati v lovilcu olj ali očistiti v čistilni na-
pravi padavinske odpadne vode (v sklopu novograjenega 
objekta).

Lovilec olj je naprava za obdelavo odpadne vode za 
izločanje lahkih tekočin, katere velikost, vgradnja, obratovanje 
in vzdrževanje je v skladu s standardom SIST EN 858-2 in je 
kot gradbeni proizvod načrtovana, preizkušena in označena v 
skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode.

Za obratovanje čistilne naprave, zadrževalnika padavin-
ske odpadne vode, čistilne naprave padavinske odpadne vode 
(v sklopu novograjenega objekta) ali lovilca olj je potrebno 
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje 15. člen Uredbe o emisiji 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05), razen za primere, na-
vedene v 16. členu iste uredbe.

24. člen
(elektrika)

Pri izgradnji predvidenih objektov je potrebno prilagoditi 
obstoječe elektroenergetsko omrežje, v skladu s pogoji, ki so 
podani v smernicah in mnenju upravljavca elektroenergetskega 
omrežja.

Predvidena je prestavitev oziroma izgradnja nove TP, ki 
se trenutno nahaja na dvorišču hotela Diana.
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Poslovno-storitveno-trgovsko-gostinsko-stanovanjski 
objekt na vogalu Slomškove in Kocljeve se priključi na elektro 
omrežje preko predvidene transformatorske postaje. Točen 
potek tras električnih vodov in lokacija nove transformatorske 
postaje se določi na podlagi posebne projektne dokumentacije.

Na obravnavanem območju se dopolni in uredi javna 
razsvetljava.

Vse posege in priključke na elektroenergetsko omrežje je 
izvesti pod pogoji upravljavca.

25. člen
(telekomunikacijsko in informacijsko omrežje)

TK omrežje, kabelska televizija in drugo informacijsko 
omrežje je potrebno v skladu s predvidenimi objekti prilagoditi 
in dograditi, vse posege pa izvesti na podlagi posebnih projek-
tov, ki jih morajo investitorji naročiti v fazi izdelave projektne 
dokumentacije PGD in PZI pri upravljavcu TK omrežja.

26. člen
(ogrevanje)

Okoljsko sprejemljivi viri energije za ogrevanje so:
– obnovljivi viri energije (sončna energija, biomasa, bio-

plin, geotermalna energija …),
– toplota iz sistema oskrbe s toploto (daljinsko ogrevanje),
– zemeljski plin,
– utekočinjeni naftni plin,
– ekstra lahko kurilno olje,
– električna energija.
Za vsako rabo vodnega vira (podtalnica), ki presega meje 

splošne rabe (ogrevanje, sanitarna voda, zalivanje ...) je treba 
pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali kon-
cesije v skladu z določbami Zakona o vodah (ZV-1).

27. člen
(plinovod)

Za zagotovitev oskrbe s plinom je dograditi in prilagoditi 
plinovodni sistem v skladu z navodili in pogoji upravljavca pli-
novodnega omrežja. Za oskrbo posameznih objektov s plinom 
se izvede razvodno omrežje.

28. člen
(termalna voda)

Na obravnavanem področju se nahaja geotermalna vr-
tina, ki jo za oskrbovanje s toplo vodo uporablja kompleks 
hotela Diana. V širšem mestnem prostoru se nahaja še ena 
geotermalna vrtina.

Izkoriščanje termalne vode se lahko izvaja v skladu z veljav-
no zakonodajo in določili pristojne službe. S tem v zvezi je pred-
videna reinjekcijska vrtina za vračanje vode do njenega zajetja, in 
sicer kot skupna za obe geotermalni vrtini v mestnem prostoru.

Za izkoriščanje termalne vode obstoječih in predvidenih 
kapacitet mora investitor pridobiti vodno soglasje in pravico na 
podlagi koncesije in vodnega dovoljenja (v skladu z Zakonom 
o vodah), pred izdajo dovoljenja za poseg v prostor za objekt, 
v katerem se bo termalna voda rabila.

Do izvedbe reinjekcijske vrtine se odpadna voda odvaja 
po obstoječem cevovodu do izlivnega mesta v potok Ledava. 
Za odvajanje odpadne termalne vode, v vode, je treba pridobiti 
vsa dovoljenja in soglasja v skladu s predpisi s področja varstva 
okolja in upravljanja z vodami.

X. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

29. člen
(javna higiena)

Zbiranje odpadkov se uredi za vsak objekt posamezno, 
znotraj predvidene gradbene parcele. Obvezno je ločeno zbi-
ranje odpadkov.

30. člen
(hrup)

V obravnavanem območju lokacijskega načrta se izvaja 
III. stopnja varstva pred hrupom, kar pomeni, da predvidene in 
obstoječe dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki bi presegal 
mejne dnevne vrednosti (60dbA) in nočne mejne vrednosti 
(50 dbA) ravni hrupa.

31. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi  
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)

Nevarnosti poplav, visoke podtalnice in erozivnosti ter 
plazovitosti terena ni.

Pri načrtovanju objektov je treba upoštevati VII. stopnjo 
potresne ogroženosti MCS, zelo majhno požarno ogroženost 
naravnega okolja oziroma 1. stopnja požarne ogroženosti in 
možnost razlitja nevarnih snovi. Zagotoviti je treba odmike od 
mej in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve in ojačitev 
prve plošče ali gradnjo zaklonišč.

Za zagotavljanje požarne varnosti in varnosti pred drugimi 
nesrečami je treba upoštevati določila Zakona o varstvu pred 
požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1), Pravilnika o požarni 
varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 
14/07), Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(Uradni list RS, št. 51/06 – UPB1), Uredbe o graditvi in vzdrže-
vanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) in Pravilnika o študiji 
požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/05, 66/06 – odl. US in 
132/06).

Intervencijske površine (dovozne poti za gasilska vozila, 
dostopne poti za gasilce, postavitvene površine, delovne po-
vršine za gasilska vozila) je treba izvesti skladno z zahtevami 
standarda SIST DIN 14090:2050.

Viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje so zagotovljeni 
z obstoječim zunanjim hidrantnim omrežjem.

Z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti možnost 
širjenja požara z objektov na sosednja zemljišča ali objekte. 
Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji v skladu 
s požarnimi predpisi.

V projektni dokumentaciji se predvidi način varne evaku-
acije iz stavb na proste površine ob njih. Dalje je evakuacija 
mogoča po sistemu poti ter internih in javnih cest.

Investitorji objektov, za katere je pri pripravi projektne 
dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne varnosti, 
so dolžni pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja 
pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS 
za zaščito in reševanje.

XI. FAZNOST IZVAJANJA

32. člen
(faznost)

Izvajanje prostorskih in gradbenih posegov bo potekalo 
fazno in postopoma, v skladu z zmožnostmi in interesi inve-
stitorjev.

Pri izvedbi predvidenih objektov je potrebno istočasno 
urediti tudi vse pripadajoče zunanje površine, kot so dovozi, 
dostopi, zelenice in parkirišča (razen na območju objektov, ki 
so predvideni za rušenje).

Prav tako je potrebno do funkcionalnega dokončanja 
predvidenih objektov izvesti vse predvidene spremljevalne 
objekte in infrastrukturo (v skladu s pridobljenimi smernicami 
in mnenji pristojnih organov in organizacij).

V I. fazi izvajanja lokacijskega načrta bo ostala avtobusna 
postaja v centru. Na obstoječem mestu se vrši javni avtobusni 
promet. Parkirišča za avtobuse, ki niso v funkciji ter turistične 
avtobuse se predvidi na drugi lokaciji. V končni fazi predvideva 
lokacijski načrt preselitev avtobusne postaje iz območja centra. 
Na tem mestu se predvidi zgraditev večjega kompleksa, kate-
rega vsebina ni natančno določena. Predvideva se dopolnitev 
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javnih funkcij (poslovno-trgovsko-turistična vsebina, stanova-
nja, možna je organizacija dejavnosti, ki bi se navezovale na 
obstoječo vrtino termalne vode, ki je v samem centru mesta). V 
kleti tega objekta se predvidi zgraditev parkirišča. Za novo pro-
storsko ureditev na tem območju se izdela novi prostorski načrt.

XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

33. člen
(splošne obveznosti)

Poleg zahtev iz drugih določb odloka morajo investitorji 
predvidenih objektov in izvajalci prostorskih posegov upoštevati:

– v najkrajšem možnem času je odpraviti vse morebitne 
škodljive posledice, ki nastanejo zaradi gradnje objekta,

– plodno zemljo je uporabiti za ureditev zelenic,
– promet je v času gradnje organizirati tako, da ne bo 

prihajalo do večjih prometnih zastojev,
– zagotoviti je zavarovanje gradbišč,
– v času gradnje je upoštevati in izvajati potrebne ukre-

pe proti onesnaženju površinskih in podtalnih voda in okolja 
nasploh.

XIII. ODSTOPANJA

34. člen
Odstopanja od določil lokacijskega načrta in od maksi-

malnih horizontalnih in vertikalnih gabaritov, ki so povezana 
s funkcionalnim in arhitektonskim oblikovanjem predvidenega 
objekta, so možna pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdra-
vstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih 
je smiselno preveriti usklajenost predvidene gradnje in določil 
predmetnega odloka skozi postopek izdaje projektnih pogojev 
in soglasij pristojnih služb k obravnavani gradnji.

Enako se obravnavajo tudi drugi posegi v prostor, ki niso 
eksplicitno navedeni v tekstualnem in grafičnem delu predme-
tnega lokacijskega načrta.

XIV. PREDKUPNA PRAVICA MESTNE OBČINE  
MURSKA SOBOTA

35. člen
Na območju ureditve predmetnega lokacijskega načrta 

se uveljavlja predkupna pravica Mestne občine Murska Sobota 
v skladu z določili Odloka o predkupni pravici Mestne občine 
Murska Sobota na nepremičninah (Uradni list RS, št. 45/03).

XV. NADZOR

36. člen
Pristojne inšpekcijske službe opravljajo nadzor nad izva-

janjem določil odloka predmetnega lokacijskega načrta.

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen
(smernice in mnenja pristojnih služb)

Pri izdelavi projektno tehnične dokumentacije je potrebno 
upoštevati vse smernice in mnenja, ki so sestavni del tega 
lokacijskega načrta.

38. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)

S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določila Odlo-
ka o sprejetju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za 
ožje mestno središče mesta Murska Sobota (Uradni list RS, 
št. 61/01).

Lokacijski načrt je stalno na vpogled na upravi Mestne 
občine Murska Sobota.

39. člen
Odlok začne veljati v osmih dneh od objave v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lo-
kacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska 
Sobota – Uradni list RS, št. 33/10, z dne 23. 4. 2010 vsebuje 
naslednje končne določbe:

KONČNE DOLOČBE

15. člen
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za ožje 

mestno središče mesta Murska Sobota so stalno na vpogled 
na upravi Mestne občine Murska Sobota.

16. člen
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za ožje 

mestno središče mesta Murska Sobota se po ZPNačrt štejejo 
za občinski podrobni prostorski načrt.

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

Republike Slovenije.

Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za ožje 
mestno središče mesta Murska Sobota – Uradni list RS, 
št. 47/11, z dne 17. 6. 2011 vsebuje naslednjo določbo:

II.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

612. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne 
službe odvajanja komunalne odpadne in 
padavinske vode na območju Mestne občine 
Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo

Na podlagi 88. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne 
občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 49/10 – uradno 
prečiščeno besedilo in 110/11 – obvezna razlaga) je Mestni 
svet Mestne občine Murska Sobota v nadaljevanju 10. redne 
seje dne 7. februarja 2012 potrdil uradno prečiščeno besedilo 
Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja 
komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne 
občine Murska Sobota, ki obsega:

– Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe 
odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode na območju 
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 40/04) z dne 
20. 4. 2004,

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu 
izvajanja gospodarske javne službe odvajanja komunalne od-
padne in padavinske vode na območju Mestne občine Murska 
Sobota (Uradni list RS, št. 112/05) z dne 15. 12. 2005 in

– Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja gospo-
darske javne službe odvajanja komunalne odpadne in padavin-
ske vode na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni 
list RS, št. 37/08) z dne 15. 4. 2008.

Št. 007-0002/2012-1(180)
Murska Sobota, dne 7. februarja 2012

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201033
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O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe 
odvajanja komunalne odpadne in padavinske 

vode na območju Mestne občine Murska Sobota 
– uradno prečiščeno besedilo

I. NAMEN ODLOKA

1. člen
Ta odlok določa način izvajanja obvezne gospodarske jav-

ne službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode 
(v nadaljevanju besedila: javna služba) na območju Mestne 
občine Murska Sobota.

2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javne 

službe,
2. vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostor-

ska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. viri financiranja javne službe, način oblikovanja cene in 

obračun storitev javne službe,
6. vrsta in obseg objektov ter naprav, potrebnih za izva-

janje javne službe in
7. nadzor nad izvajanjem javne službe ter
8. kazenske in prehodne določbe.

3. člen
Cilji odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode 

po tem odloku so:
– zagotoviti opremljenost z javno kanalizacijo skladno z 

zahtevami pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpa-
dne in padavinske vode,

– izboljšati uporabnikom dostop do storitev javne službe,
– zagotoviti učinkovito odvajanje komunalne odpadne 

vode, ki nastaja v stavbah zaradi bivanja in opravljanja dejav-
nosti in padavinske vode,

– zagotoviti obnovo kanalizacijskega omrežja in objektov 
na javni kanalizaciji,

– zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih pro-
gramov ukrepov na področju odvajanja komunalne odpadne in 
padavinske vode.

II. POJMI

4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo nasle-

dnji pomen:
1. Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bi-

valnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih 
prostorih, 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 gospodinjstvih.

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, določene v prilogi 2 uredbe o emisiji snovi 
in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja 
(Uradni list RS, št. 35/96).

2. Padavinska voda je voda, ki je posledica padavin in 
odteka s streh in iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom 
prekritih površin neposredno ali po kanalizaciji v vode ali tla.

3. Tehnološka odpadna voda je tehnološka odpadna 
voda, kot jo določa uredba o emisiji snovi in toplote pri odva-

janju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, 
št. 35/96).

4. Skupna čistilna naprava je čistilna naprava za me-
šanico komunalne odpadne ali padavinske vode ali obeh s 
tehnološko odpadno vodo.

5. Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik komunal-
ne odpadne vode, iz katerega se odvaža komunalna odpadna 
voda in izločeno blato v čiščenje oziroma obdelavo na komu-
nalno čistilno napravo.

6. Območje izvajanja javne službe je območje Mestne 
občine Murska Sobota.

7. Javna površina je površina objekta ali dela objekta go-
spodarske javne infrastrukture, ki ima status grajenega javnega 
dobra po predpisih o graditvi objektov.

8. Javna kanalizacija je sistem kanalskih vodov, kanalov 
in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, ki se pove-
zujejo v ustrezno kanalizacijsko omrežje in s pomočjo katerega 
se zagotavlja odvajanje 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 ka-
nalizacije so gospodarska javna infrastruktura. Priključki stavb 
na javno kanalizacijo ter nepretočne greznice in male čistilne 
naprave z zmogljivostjo manjše od 50 PE, niso objekti javne 
kanalizacije.

Javna kanalizacija obsega:
– zbirne kanale z revizijskimi jaški in kontrolnimi jaški,
– mrežo sekundarnih kanalov z vstopnimi jaški in poži-

ralniki,
– peskolove, lovilce olj in maščob na javnih površinah,
– razbremenilnike visokih voda,
– črpališča za prečrpavanje komunalne odpadne in pa-

davinske vode,
– male komunalne čistilne naprave,
– druge objekte in naprave, ki so potrebni za normalno 

obratovanje javnega kanalizacijskega sistema.
9. Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije 

(v nadaljevanju besedila: sekundarno omrežje) je sistem kanal-
skih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških 
naprav, kot so peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za 
prečrpavanje odpadne vode in podobnih, ki rabijo za odvajanje 
komunalne odpadne in padavinske vode v naselju ali njegovem 
delu. Sekundarno omrežje se zaključi z navezavo na primarno 
kanalizacijsko omrežje oziroma izjemoma v mali komunalni 
čistilni napravi za stavbe oziroma funkcionalno zaokroženo 
skupino stavb zunaj naselij, kjer je zaradi odmaknjenosti nave-
zava na primarno kanalizacijsko omrežje neracionalna.

10. Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije 
(v nadaljevanju besedila: primarno omrežje) so kanalski vodi 
in kanali ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so 
črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v 
takšnih kanalih oziroma vodih, ki rabijo za odvajanje komunal-
ne odpadne in padavinske vode iz dveh ali več sekundarnih 
kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, lahko 
pa tudi za odvajanje tehnoloških odpadnih voda iz enega ali več 
proizvodnih obratov, ki so na območju takšnega naselja in ki se 
zaključijo v komunalni ali skupni čistilni napravi ali z navezavo 
na magistralno kanalizacijsko omrežje.

11. Magistralno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije 
(v nadaljevanju besedila: magistralno omrežje) so kanalski 
vodi ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so črpališča 
in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v takšnih vo-
dah, ki služijo za odvajanje komunalne odpadne in padavinske 
vode iz dveh ali več primernih kanalizacijskih omrežij v dveh ali 
več naseljih, lahko pa tudi za odvajanje tehnoloških odpadnih 
voda iz proizvodnih obratov, ki so v dveh ali več naseljih in ki 
se zaključijo v skupni čistilni napravi.

12. Hišna kanalizacija obsega kanalizacijski priključek s 
pripadajočimi napravami in objekti na zemljišču, spojni kanal 
ter kanalizacijo v stavbi.

Hišna kanalizacija in spojni kanal, to je kanal od stavbe ali 
urejene zunanje površine do javne kanalizacije ter naprave za 
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zbiranje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki služijo enemu 
porabniku (notranja kanalizacija), so v upravljanju lastnikov ali 
najemnikov stavbe in nimajo značaja javne kanalizacije.

13. Vodovarstveno območje je območje, kot ga določa 
predpis, ki ureja varstvo vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.

14. Upravljavec infrastrukture s področja odvajanja komu-
nalne odpadne in padavinske vode je po tem odloku izvajalec 
javne službe.

15. Uporabniki javne kanalizacije so lastniki ali najemniki 
objektov in urejenih zunanjih površin, ki so s spojnim kanalom 
priključeni na javno kanalizacijo.

III. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

5. člen
Mestna občina Murska Sobota zagotavlja javno službo 

odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode v javnem 
podjetju (v nadaljevanju besedila: izvajalec) za:

– odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode.
Z odvajanjem komunalne odpadne vode se razume odvod 

po kanalu in vzdrževanje s cisternami ter vzdrževanje malih 
komunalnih čistilnih naprav.

6. člen
Izvajalec iz prejšnjega člena izvaja javno službo za celo-

tno območje Mestne občine Murska Sobota.

7. člen
Čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode se 

izvaja na centralni čistilni napravi v Murski Soboti.

IV. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE

8. člen
Javna služba po tem odloku obsega naslednja dela:
– vzdrževanje in čiščenje objektov in naprav javne ka-

nalizacije,
– čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih 

površinah,
– praznjenje nepretočnih greznic,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav naj-

manj enkrat na štiri leta in obratovalni monitoring za male 
komunalne čistilne naprave. Ta dela zagotavlja izvajalec javne 
službe za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno 
z javno kanalizacijo in za stavbe ali funkcionalno zaokroženo 
skupino stavb zunaj naselij,

– izdelava načrta ravnanja z odpadki iz peskolovov, lo-
vilcev olj in maščob ter malih komunalnih čistilnih naprav in 
ravnanje s temi odpadki skladno z načrtom,

– obveščanje lastnikov greznic z naznanilom v sredstvih 
javnega obveščanja ali na krajevno običajen način o:

– rokih in času prevzemanja komunalne odpadne vode iz 
nepretočnih greznic in prevzemanje blata,

– način praznjenja nepretočnih greznic ali oddajanja blata in
– drugih pogojih za praznjenje nepretočnih greznic,
– obveščanje upravljavcev površin iz katerih se odvaja 

padavinska voda v kanalizacijo:
– da naj na svojih površinah redno čistijo in vzdržujejo 

utrjene površine in peskolove ter lovilce olj in maščob na njih in
– čistijo in vzdržujejo svoje kanalske vode, namenjene za 

odvajanje padavinske vode,
– izdelava programa odvajanja komunalne odpadne in 

padavinske vode, ki mora vsebovati podatke iz Pravilnika o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode 
(Uradni list RS, št. 105/02) oziroma v skladu z veljavnimi 
predpisi,

– vodenje letne evidence o:
– naseljih, kjer se zagotavlja storitev javne službe,

– stavbah, ki so priključene na javno kanalizacijo,
– stavbah, katerih komunalna odpadna voda se zbira v 

nepretočnih greznicah oziroma v malih komunalnih čistilnih 
napravah,

– objektih in napravah sekundarnega, primarnega in ma-
gistralnega omrežja,

– virih onesnaževanja, ki odvajajo tehnološko odpadno 
vodo v javno kanalizacijo,

– priključkih stavb na javno kanalizacijo,
– virih onesnaževanja, ki zbirajo tehnološko odpadno 

vodo v nepretočnih greznicah,
– celotni količini odvedene in prečiščene komunalne od-

padne vode,
– celotni količini odvedene in prečiščene tehnološke od-

padne vode,
– količini komunalne odpadne vode, prevzete s praznje-

njem nepretočnih greznic oziroma malih komunalnih čistilnih 
naprav,

– količini prevzetega blata iz malih komunalnih čistilnih 
naprav,

– količini odpadkov iz peskolovov, lovilcev olj in maščob in
– utrjenih površinah, za katere zagotavlja odvajanje od-

padne padavinske vode,
– obračun storitev uporabnikom storitev javne službe za 

vsa dela javne službe, določene v tem členu,
– izdelava in sporočanje poročil o izvajanju javne službe 

za preteklo leto v skladu s predpisi s področja odvajanja komu-
nalne odpadne in padavinske vode,

– izvajanje svetovanja in osveščanja uporabnikov storitev 
v zvezi z varovanjem okolja in storitev javne službe,

– izdajanje soglasij za priključevanje na javno kanalizacijo,
– vodenje katastra objektov in naprav javne kanalizacije 

ter drugih evidenc,
– izdelava in sprejem letnih in dolgoročnih programov 

oskrbe odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode,
– sklepanje pogodb o pogojih in načinu uporabe kanaliza-

cijskega omrežja ob soglasju koncesionarja.

V. OBSEG JAVNIH DOBRIN TER NJIHOVA PROSTORSKA 
RAZPOREDITEV

9. člen
Storitve odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode 

so obvezne za lastnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na 
območju Mestne občine Murska Sobota in se nanaša na ko-
munalno odpadno vodo, ki nastaja v stavbah zaradi bivanja in 
opravljanja dejavnosti oziroma, ki nastaja v stavbi v naselju ali 
delu naselja, opremljenim z javno kanalizacijo, prav tako tehno-
loške odpadne vode, ki nastaja v stavbi v naselju ali delu naselja, 
ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če z njo ni zagotovljenega 
čiščenja in odvajanja neposredno v vode skladno s predpisi.

10. člen
V javno kanalizacijo se mora odvajati tudi komunalna od-

padna voda, ki nastaja v stavbi zunaj naselja ali dela naselja, 
ki je opremljeno z javno kanalizacijo.

11. člen
Vsak novi uporabnik storitev mora zgraditi objekte, na-

prave (notranje) kanalizacije skladno s tehnično dokumentacijo 
in se ne sme priključiti na javno kanalizacijo brez soglasja 
upravljavca.

VI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV 
JAVNE SLUŽBE

12. člen
Na podlagi prijave, ki jo poda uporabnik za priključitev 

na javno kanalizacijsko omrežje mu upravljavec izda soglasje 
oziroma pogoje pod katerimi se sme priključiti na omrežje.
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13. člen
Objekte in naprave javne kanalizacije se lahko načrtuje in 

gradi samo v skladu z načrtom kanalizacije, ki mora biti uskla-
jen s prostorskim aktom naselja.

Izvajalec gradnje in načrtovanja kanalizacijskih naprav in 
objektov si mora za načrtovanje in gradnjo pridobiti projektne 
pogoje in soglasje v skladu z veljavno zakonodajo, za priključi-
tev na že obstoječo javno kanalizacijo pa soglasje upravljavca.

14. člen
Gradbena dela pri gradnji objektov in naprav javne kanali-

zacije lahko izvaja le zato usposobljen izvajalec, ki je registriran 
za tovrstne gradnje.

Izvajalec gradnje objektov in naprav javne kanalizacije ali 
spojnega kanala mora začetek gradnje priglasiti upravljavcu 
javne kanalizacije najmanj osem dni pred začetkom gradnje.

15. člen
Izvajalec gradnje objektov in naprav javne kanalizacije 

mora najkasneje v roku enega meseca po pridobitvi uporabne-
ga dovoljenja, oziroma najkasneje v treh mesecih po zgraditvi, 
predložiti upravljavcu javne kanalizacije projekt izvedenih del 
ter projekt za vzdrževanje in obratovanje in predati zgrajene 
objekte in naprave javne kanalizacije v upravljanje.

Upravljavec javne kanalizacije mora v rokih navedenih v 
prvem odstavku tega člena prevzeti zgrajene objekte in napra-
ve javne kanalizacije v upravljanje in jih vnesti v kataster javne 
kanalizacije.

16. člen
Investitor, ki namerava graditi kakršenkoli objekt ob javni 

kanalizaciji ali kdor namerava kakorkoli posegati v teren ob jav-
ni kanalizaciji, si mora predhodno pridobiti soglasje upravljavca 
javne kanalizacije.

Na javno kanalizacijo ni dovoljeno postavljati ali na njej 
graditi kakršenkoli objekt, ki bi lahko povzročil škodo na kana-
lizaciji ali oviral normalno vzdrževanje kanalizacije.

17. člen
Izvajalec gradnje objektov, rekonstrukcijskih, vzdrževalnih ali 

drugih del na objektih ali na površinah ob javni kanalizaciji mora pri 
izvajanju del skrbeti, da ne poškoduje javne kanalizacije.

Če lastnik, uporabnik, upravljavec, izvajalec gradbenih del 
ali investitor po lastni krivdi poškoduje javno kanalizacijo ali se 
javna kanalizacija po njegovi krivdi zamaši, je dolžan pokriti vse 
stroške za odstranitev poškodb ali odmašitev javne kanalizacije.

V primeru trajne spremembe nivelete terena mora povzro-
čitelj take spremembe na svoje stroške poskrbeti za prilagodi-
tev javne kanalizacije novemu stanju na terenu.

Gradbena dela pri katerih se poseže v objekte ali naprave 
javne kanalizacije, lahko izvaja le upravljavec javne kanaliza-
cije, oziroma drugi usposobljeni izvajalec pod neposrednim 
nadzorstvom upravljavca javne kanalizacije.

Če investitor priključi oziroma izvede priključek na javno 
kanalizacijo brez soglasja upravljavca javne kanalizacije, lahko 
upravljavec javne kanalizacije priključek ukine, dokler izvedba 
ni usklajena z določili tega odloka, tehničnimi pogoji izvedbe 
oziroma pogoji tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji.

18. člen
Investitor objekta na območju, kjer je načrtovana ali že 

zgrajena javna kanalizacija si mora za gradnjo objekta pridobiti 
soglasje upravljavca javne kanalizacije o možnostih in pogojih 
za priključitev objekta na javno kanalizacijo.

Za priključitev na javno kanalizacijo si mora lastnik objekta 
(bodoči uporabnik javne kanalizacije) pridobiti soglasje upra-
vljavca javne kanalizacije.

Upravljavec javne kanalizacije mora izdati soglasje za pri-
ključitev na javno kanalizacijo v roku 30 dni od prejema vloge. 
V soglasju morajo biti poleg tehničnih določil za priključitev in 
finančnih obveznosti tudi določila o dovoljenih emisijah snovi 
v odpadni vodi.

Upravljavec javne kanalizacije odkloni soglasje k priklju-
čitvi, kadar iz tehničnih razlogov objekta ni možno priključiti na 
javno kanalizacijo.

19. člen
Lastniki in upravljavci objektov na območju, kjer je zgra-

jena javna kanalizacija pa še niso priključeni na javno kana-
lizacijo, morajo take objekte priključiti na javno kanalizacijo 
najpozneje v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.

Upravljavec javne kanalizacije mora za primer iz prvega 
odstavka tega člena poskrbeti za sistematično priključitev v 
skladu z določili tega odloka in določili izvedbenega predpisa 
tega odloka.

20. člen
(črtan)

21. člen
Izvedbo priključka spojnega kanala na javno kanalizacijo 

izvede upravljavec javne kanalizacije na stroške investitorja 
objekta oziroma bodočega uporabnika javne kanalizacije ali 
drugi usposobljeni izvajalec pod neposrednim nadzorstvom 
strokovnega delavca upravljavca javne kanalizacije.

Vsaka stavba ima lahko le en spojni kanal oziroma le en 
priključek na javno kanalizacijo.

Tudi v primeru večjih tovarniških kompleksov je praviloma 
lahko notranja kanalizacija povezana z javno kanalizacijo le 
z enim spojnim kanalom oziroma z enim priključkom zaradi 
popolne kontrole odpadne vode.

Lastnik ali upravljavec notranje kanalizacije ne sme dovo-
liti priključitve objektov drugih lastnikov ali upravljavcev na svo-
jo notranjo kanalizacijo in preko nje na javno kanalizacijo, razen 
v izjemnih primerih, ko ni možna drugačna tehnična izvedba 
in še to z izrecnim soglasjem upravljavca javne kanalizacije.

22. člen
Uporabniki javne kanalizacije, ki uporabljajo večje količine 

vode v svojem tehnološkem postopku in je njihova odpadna 
voda obremenjena nad predpisanimi standardi, morajo zago-
toviti predčiščenje tehnološke odpadne vode.

Vsi uporabniki javne kanalizacije, ki uporabljajo vodo v 
svojem tehnološkem postopku ne glede na količino in so ob 
uveljavitvi tega odloka že priključeni na javno kanalizacijo mo-
rajo v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka imeti pred 
priključkom na javno kanalizacijo zgrajen kontrolni jašek v 
katerem je možno meriti količino odpadne vode in odvzemati 
vzorce odpadne vode za analize.

Velikost in opremo kontrolnega jaška določajo standardi 
navedeni v tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji.

23. člen
V javno kanalizacijo ni dovoljeno:
– odvajati odpadne vode v primerih, ko odpadna voda pre-

sega mejne vrednosti za iztok v kanalizacijo (splošni parametri, 
biološki parametri, anorganski parametri, organski parametri) po 
pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in pada-
vinske vode (Uradni list RS, št. 105/02), po tehničnem pravilniku 
o javni kanalizaciji oziroma po zahtevah uredbe o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadne vode iz virov onesnaženja (Uradni 
list RS, št. 35/96 in 21/03) in uredbe o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadne vode iz objektov in naprav za posamezne 
panoge ali dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/96 in 10/99) oziroma 
v skladu z veljavnimi predpisi za to področje,

– odvajati hladilne vode, vode iz površinskih vodotokov 
in izvirov podtalnice,

– odlagati trdih odpadkov, ki so s predpisi opredeljeni kot 
komunalni odpadki ali celo posebni odpadki.

24. člen
Na ločeno kanalizacijo za odvajanje padavinskih voda ni 

dovoljeno priključevanje kanalizacije za odvajanje komunalne 
odpadne vode.
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25. člen
Na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija in je nanjo 

možna tehnična izvedba priključitve objekta ni dovoljeno graditi 
greznice oziroma male komunalne čistilne naprave.

26. člen
Upravljavec javne kanalizacije lahko zavrne izdajo so-

glasja za priključitev na javno kanalizacijo in izvedbo priključka 
spojnega kanala na javno kanalizacijo v naslednjih primerih:

– če odpadna voda presega mejne vrednosti kot to določa 
prva alinea 23. člena tega odloka oziroma veljavnih predpisov,

– če je javna kanalizacija v tako slabem stanju, da ne 
zagotavlja popolnega odvajanja odpadne vode,

– če bi novi priključek povzročil motnje v obratovanju 
javne kanalizacije,

– če je spojni kanal zgrajen tehnično nepravilno oziroma 
nekvalitetno.

27. člen
Lastnosti odpadne vode pri vseh uporabnikih javne ka-

nalizacije, ki uporablja vodo v svojem tehnološkem postopku 
morajo biti redno analizirane.

Redne analize se opravljajo v skladu z določili tehničnega 
pravilnika o javni kanalizaciji.

V primerih suma, da posamezni uporabnik javne kanaliza-
cije odvaja v javno kanalizacijo odpadne vode, ki ne ustrezajo 
veljavnim predpisom, lahko upravljavec javne kanalizacije zah-
teva takojšnjo izvedbo izredne analize.

Če rezultati analize pokažejo, da uporabnik javne kanali-
zacije krši veljavne predpise o dovoljenih emisijah snovi v od-
padne vode, upravljavec javne kanalizacije o tem takoj obvesti 
pristojno inšpekcijo.

Upravljavec javne kanalizacije ima v takem primeru pra-
vico zahtevati od uporabnika javne kanalizacije povračilo pov-
zročene škode na objektih in napravah javne kanalizacije in 
škode, ki je v zvezi s tem nastala ter stroške izredne analize.

28. člen
Na območjih, kjer še ni zgrajena javna kanalizacija se 

morajo odpadne vode zbirati v greznicah. Greznice morajo biti 
grajene tako, da se odpadna voda ne razliva po terenu in ne 
pronica v podtalje. Greznice so del notranje kanalizacije.

29. člen
Greznice morajo biti obvezno praznjene po programu, ki 

ga izdela upravljavec javne kanalizacije.
Odpadne vode in gošče iz greznic se morajo prečistiti na 

čistilni napravi.

30. člen
Praznjenje greznic izvaja upravljavec kanalizacije ali drugi 

izvajalec po programu praznjenja greznic pod kontrolo upra-
vljavca javne kanalizacije.

31. člen
Upravljavec uporabnikom storitev javne službe povrne 

škodo, če ta nastane po njegovi krivdi.
Upravljavec ne odgovarja za motnje pri odvajanju ko-

munalne odpadne vode in padavinske vode ter za škodo, ki 
nastane zaradi višje sile (izredni nalivi, naglo topljenje snega 
in druge elementarne nezgode).

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV  
STORITEV JAVNE SLUŽBE

32. člen
Uporaba storitev javne službe je za uporabnike storitev 

obvezna.
Uporabniki ravnajo tako, da se priključijo na javno kanali-

zacijo pod pogoji, ki jih predpiše upravljavec.

33. člen
Uporabniki so dolžni vzdrževati notranjo kanalizacijo z 

vsemi objekti in napravami ter kanalizacijski priključek.
Le-ti so dolžni vzdrževati notranjo kanalizacijo tako, da je 

omogočeno normalno odvajanje komunalne odpadne vode in 
padavinske vode iz urejenih površin ob stalno izpolnjenih pred-
pisanih pogojih za izliv odpadne in padavinske vode iz urejenih 
površin v javno kanalizacijo po določilih uredbe o emisiji snovi 
in toplote pri odvajanju odpadne vode (Uradni list RS, št. 35/96, 
90/98, 10/99, 31/01 in 62/01), tehničnega pravilnika o javni 
kanalizaciji oziroma v skladu z veljavnimi predpisi.

Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo odpadno teh-
nološko vodo morajo najmanj štirikrat letno oziroma o vseh 
spremembah predložiti upravljavcu analizo odpadne vode iz-
delano v skladu s strokovnim navodilom ter uredbo o prvih 
meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni 
list RS, št. 35/96) oziroma v skladu z veljavnimi predpisi.

Uporabniki so dolžni spremeniti priključek v primeru spre-
membe pogojev odvajanja komunalne odpadne ali padavinske 
vode.

Uporabniki so dolžni prijaviti upravljavcu vsako spremem-
bo količine in kvalitete komunalne odpadne in padavinske vode.

34. člen
Uporabniki ne smejo prekiniti odvoda komunalne odpa-

dne vode drugemu uporabniku, ali ga z nestrokovnim delom 
onemogočiti.

35. člen
Izvajalci del pri vzdrževanju in rekonstrukcijah cest, ulic 

in trgovin si morajo za ta dela v bližini javne kanalizacije, pri-
dobiti soglasje upravljavca ter mu povrniti vse s tem nastale 
stroške vključno z upravljavčevim nadzorom. Pri opravljanju 
teh del mora izvajalec zagotoviti, da ostane javna kanalizacija 
nepoškodovana. V primeru poškodbe so jo dolžni vzposta-
viti v prvotno stanje in poravnati vso morebitno škodo, ki je 
nastala zaradi poškodbe ali prekinitve odvajanja komunalne 
odpadne vode.

Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovodnega, 
elektro, toplovodnega, plinovodnega, telekomunikacijskega 
omrežja itd.) si morajo pri opravljanju del na svojih objektih in 
napravah v bližini javne kanalizacije pridobiti soglasje upra-
vljavca ter mu povrniti vse nastale stroške vključno z upravljav-
čevim nadzorom. Pri opravljanju teh del morajo zagotoviti, da 
ostanejo kanalizacijske naprave in omrežje nepoškodovano. V 
primeru poškodbe so jo dolžni vzpostaviti v prvotno stanje in 
poravnati vso morebitno škodo, ki je nastala zaradi poškodbe 
ali prekinitve odvajanja komunalne odpadne vode.

VIII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

36. člen
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva:
– iz plačila uporabnikov za storitve javne službe
– iz proračuna Mestne občine Murska Sobota
– iz drugih virov.
Obseg stroškov, ki oblikujejo ceno storitev v izvajanju 

javne službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske 
vode se podrobneje določi s programom dela ter pravilnikom o 
obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije.

37. člen
Stroški, ki oblikujejo ceno storitev odvajanja komunalne 

odpadne in padavinske vode:
1. Neposredni stroški:
– strošek električne energije,
– strošek pogonskega goriva,
– drugi stroški materiala,
– strošek storitev,
– strošek dela,
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– neposredni stroški prodaje,
– drugi neposredni stroški.
2. Posredni proizvajalni stroški:
– amortizacija,
– investicijsko vzdrževanje,
– drugi posredni proizvajalni stroški.
3. Splošni stroški:
– posredni stroški nabave,
– posredni stroški uprave,
– posredni stroški prodaje,
– posredni stroški obresti.
4. Dobiček.

IX. OBLIKOVANJE CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE

38. člen
Osnove za oblikovanje cen storitev javne službe so:
za odvajanje komunalne odpadne, padavinske in tehno-

loške vode:
– količina porabljene pitne vode ali tehnološke vode, ki se 

meri z merilno napravo.
V primerih oskrbe s pitno vodo iz lastnega vira, se količina 

odpadne vode obračuna na podlagi merilne naprave tega vira. 
Merilna naprava je last uporabnika, ki jo tudi vzdržuje v skladu 
s predpisi.

V primerih, ko merilna naprava za porabo pitne vode ni 
vgrajena in v primerih oskrbe s pitno vodo iz lastnega vira, se 
količina odpadne vode obračuna po republiško določenem 
normativu.

– količina ugotovljene padavinske vode odvedene v javno 
kanalizacijo.

Oblikovanje cene storitev javne službe odvajanja komu-
nalne odpadne vode izvajalec izvaja v skladu z veljavnimi 
predpisi za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih 
služb in pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo 
javne kanalizacije.

X. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH  
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

39. člen
Infrastrukturni objekti za izvajanje javne službe (javna 

kanalizacija), ki so v lasti ali najemu Mestne občine Murska 
Sobota so:

– magistralno kanalizacijo omrežje,
– primarno kanalizacijsko omrežje,
– sekundarno kanalizacijsko omrežje,
– prečrpališča za prečrpavanje komunalne odpadne in 

padavinske vode,
– razbremenilniki visokih voda,
– male komunalne čistilne naprave,
– drugi objekti in naprave, ki so potrebni za normalno 

obratovanje javnega kanalizacijskega sistema.
Priključki stavb na javno kanalizacijo ter nepretočne gre-

znice niso objekti javne kanalizacije.
Naprave, ki so potrebne za izvajanje javne službe in so v 

lasti izvajalca javne službe so:
– specialna delovna vozila za vzdrževanje in čiščenje 

kanalizacijskega omrežja,
– vozila za odvoz komunalne odpadne vode ter druga 

oprema.

XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE

40. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne in-

špekcijske službe.

XII. GLOBE

41. člen
Z globo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 

oseba kot izvajalec javne službe:
– če ne zagotovi pogojev za izvajanje javne službe,
– če ne pripravi letnega poročila za odvajanje komunalne 

odpadne in padavinske vode,
– če ne vzdržuje javne kanalizacije,
– če ne skrbi za meritve in obračun odvedene vode oziro-

ma vode, ki jo uporabniki sami načrpajo,
– če ne vodi katastra objektov,
– če ne obvešča uporabnikov o prekinitvah odvajanja 

komunalne odpadne in padavinske vode,
– če ne izvede prekinitev odvajanja komunalne odpadne in 

padavinske vode uporabniku, ki z odvodom odpadne vode pov-
zroča nevarnost za vodni vir ali javni vodovod, ko odpadna voda 
uporabnika ogroža zdravje občanov in varno obratovanje javne 
kanalizacije, ko odpadna voda prekorači dovoljeno količino ma-
ščob, kislin, trdnih predmetov, škodljivih snovi, ki lahko ogrožajo 
nemoteno delovanje omrežja in naprav, ko niso izpolnjeni pogoji 
za priključitev in se je uporabnik kljub temu priključil.

Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna 
oseba izvajalca iz prvega odstavka tega člena.

42. člen
Z globo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek uporab-

nik, ki je pravna oseba:
– če se ne priključi na javno kanalizacijo, ko za to obsta-

jajo pogoji,
– če se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja upra-

vljavca,
– če ne izpolnjuje obveznosti po 33. in 34. členu tega 

odloka,
– če ne obvešča izvajalca o spremembah, ki vplivajo na 

obračun storitev javne službe,
– če ravna pri vzdrževalnih delih v bližini javne kanaliza-

cije v nasprotju 35. člena tega odloka.
Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna 

oseba pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posa-

meznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti iz prvega odstavka tega člena.

43. člen
Z globo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek uporabnik 

posameznik, če:
– se ne priključi na javno kanalizacijo, ko za to obstajajo 

pogoji,
– se priključi na javno kanalizacijo brez soglasja upra-

vljavca,
– ne izpolnjuje obveznosti po 33. in 34. členu tega odloka,
– ne obvešča izvajalca o spremembah, ki vplivajo na 

obračun storitev javne službe.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

44. člen
Izvajalec javne službe v roku treh mesecev pripravi teh-

nični pravilnik o javni kanalizaciji s katerim se določi podrobnej-
ša navodila in tehnične normative z namenom, da se poenoti 
izvedba in doseže zanesljivo delovanje. Z njim se uredi zlasti:

– smernice za projektiranje in gradnjo javne kanalizacije,
– tehnične normative za priključevanje na javno kanali-

zacijo,
– način ugotavljanja stopnje onesnaženosti odpadne 

vode,
– način zagotavljanja obratovanja, vzdrževanja in nad-

zora javne kanalizacije, soglasij za gradnjo kanalizacije in za 
priključitev nanjo.
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Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

45. člen
Obračunavanje stroškov odvajanja odpadne vode se bo 

uredilo s pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo 
javne kanalizacije.

46. člen
Obstoječi uporabniki storitev javne službe, ki niso vpisani 

v kataster uporabnikov, se morajo prijaviti upravljavcu v roku 
enega leta od uveljavitve tega odloka.

V vseh naseljih, kjer je zgrajena javna kanalizacija in je 
tehnično izvedljivo, se morajo vsi uporabniki individualnih gre-
znic priključiti na javno kanalizacijo najpozneje v enem letu od 
uveljavitve tega odloka.

47. člen
Izvajalec pripravi poročilo o odvajanju komunalne odpa-

dne in padavinske vode do 31. 3. za preteklo leto.
Sestavni del poročila so tudi evidence iz 20. člena pravil-

nika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske 
vode (Uradni list RS, št. 105/02) oziroma v skladu z veljavnimi 
predpisi.

48. člen
Izvajalec javne službe pripravi letni program odvajanja 

komunalne odpadne in padavinske vode do 31. 3. tekočega 
leta, ki ga potrdi pristojni organ Mestne občine Murska Sobota.

49. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

splošnih pogojih za uporabo kanalizacije in opravljanju kana-
lizacijskih storitev v Murski Soboti (Uradne objave SO Murska 
Sobota, št. 12/77).

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

listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu 
izvajanja gospodarske javne službe odvajanja komunalne 
odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine 
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 112/05) vsebuje nasle-
dnjo končno določbo:

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

listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja go-
spodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne 
in padavinske vode na območju Mestne občine Murska 
Sobota (Uradni list RS, št. 37/08) vsebuje naslednjo končno 
določbo:

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

613. Sklep o izdaji soglasja za gradnjo trafo postaje 
in garaže za gasilsko vozilo na območju 
naselja Pušča

V skladu z 21. členom Odloka o ureditvenem načrtu za 
območje dela naselja Černelavci – ulici Pušča in Kranjče-
va (zaselek Pušča) (Uradni list RS, št. 79/97) in na podlagi 
17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list 
RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, in 49/10) ter na 

podlagi 71. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine 
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 49/10 – uradno prečiščeno 
besedilo in 110/11 – obvezna razlaga) je Mestni svet Mestne 
občine Murska Sobota v nadaljevanju 10. redne seje dne 7. fe-
bruarja 2012 sprejel

S K L E P
o izdaji soglasja za gradnjo trafo postaje  
in garaže za gasilsko vozilo na območju  

naselja Pušča

1.
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota se je se-

znanil s projektom izgradnje TP 20/0,4 kV, 1x630 kVA, tip 
TEN6/24mM TP Pušča na parceli 1678/3 k.o. Černelavci, ki 
jo načrtuje investitor Elektro Maribor in je prikazana v poseb-
ni strokovni podlagi št. 25/07-EL-MS TP Pušča izdelana pri 
ZEU-DNI d.o.o. iz Murske Sobote.

2.
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota se je seznanil 

tudi s projektom izgradnje garaže za gasilsko vozilo na parceli 
1332 k.o. Černelavci, ki je prikazana v posebni strokovni pod-
lagi št. U12-11, december 2011, izdelana pri Projektivni biro 
Lazar d.o.o. iz Murske Sobote.

3.
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota daje v skladu z 

določili 21. člena Odloka o ureditvenem načrtu za območje dela 
naselja Černelavci – ulici Pušča in Kranjčeva (zaselek Pušča), 
(Uradni list RS, št. 79/97) in na podlagi izdelanih posebnih 
strokovnih podlag za novo trafo postajo in garažo za gasilsko 
vozilo soglasje za gradnjo obeh objektov v okviru odstopanj od 
določil prostorskega akta.

4.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3500-0002/2011-3(182)
Murska Sobota, dne 7. februarja 2012

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

PUCONCI

614. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sprejemu 
otrok v vrtec pri Osnovni šoli Puconci

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 36/10), Odloka o ustanovitvi jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Puconci (Uradni list 
RS, št. 79/09 – UPB1, 41/10,14/11 in 48/11) in 16. člena Sta-
tuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10, 
103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 12. redni seji dne 
16. 2. 2012 sprejel

P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok  

v vrtec pri Osnovni šoli Puconci

1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli 

Puconci (Uradni list RS, št. 25/11) se v 20. členu »kriteriji 
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za sprejem otrok v vrtec« doda nov kriterij št. 3 tako, da se 
glasi:
»

3 Otrok, katerega stalno prebivališče je v šolskem 
okolišu ustrezne enote vrtca. 

20

«
Ostali kriteriji se ustrezno preštevilčijo.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0008/2011 
Puconci, dne 16. februarja 2012 

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l.r.

615. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene 
storitev odlaganja preostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
za leto 2012

Na podlagi 2. točke tretjega odstavka 149. člena Zakona 
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 
20/06, 28/06 – Skl. US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 
– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09), 59. člena Zakona 
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 5. člena 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obve-
znih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, 
št. 63/09) ter 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, 
št. 66/07 – UPB-1 in 18/10) je Občinski svet Občine Puconci 
na 12. redni seji dne 16. 2. 2012 sprejel

S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev 

odlaganja preostankov predelave  
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov  

za leto 2012

1. člen
Občina Puconci bo storitve javne službe odlaganja ostan-

kov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v delu, 
ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, v letu 2012 
subvencionirala v višini 30%.

2. člen
Sredstva subvencije bo Občina Puconci nakazovala jav-

nemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. kot 
regijskemu izvajalcu javne službe odlaganja ostankov predela-
ve ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi posebej 
sklenjene pogodbe.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.

Št. 354-0001/2011
Puconci, dne 16. februarja 2012

Župan 
Občine Puconci

Ludvik Novak l.r.

SLOVENJ GRADEC

616. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva 
proste reje v naselju Podgorje

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09 ter spremembe 
in dopolnitve v 70/08 – ZVO-1B), 39. člena Zakona o spremem-
bah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-C 
(Uradni list RS, št. 43/11) in 29. člena Zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno 
besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj 
Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je na podlagi druge-
ga odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 72/93 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) in na 
podlagi sklepa št. 032-19/2011 z dne 19. 12. 2011 podžupan 
Mestne občine Slovenj Gradec sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) na kmetijskem 

zemljišču za gradnjo hleva proste reje  
v naselju Podgorje

I. Splošno
S tem sklepom se začne postopek priprave in spreje-

ma občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na 
kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva proste reje v naselju 
Podgorje – v nadaljevanju: OPPN. Pravna podlaga za izdelavo 
OPPN sta Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kme-
tijskih zemljiščih – ZKZ-C (Uradni list RS, št. 43/11) in Zakon o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07 in 
108/09, 70/08 – ZVO-1B) ter vsi ostali relevantni pravni pred-
pisi. Pripravljavec: Mestna občina Slovenj Gradec. Pobudnik: 
lastnik parcele s parcelno številko 501/2 k.o. Podgorje.

II. Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem 
OPPN in njegovih posameznih faz

Kmetija Ramšak se nahaja v Koroški regiji v kraju Pod-
gorje pri Slov. Gradcu, ter leži na nadmorski višini 450 m. Je 
zaščitena kmetija, katera obdeluje cca 17,50 ha kmetijskih 
površin. Na kmetiji prevladujejo travinje za silažo in suho mrvo, 
ter pridelava koruze za silažo.

Kmetija je usmerjena v rejo krav molznic. Za rejo živali 
se je do sedaj uporabljal stari goveji hlev, po sistemu vezane 
reje, katera pa ne zagotavlja osnovnih ekoloških zahtev za rejo 
živali. Za molžo se uporablja mlekovod s tremi molznimi enota-
mi z avtomatskim pralnim agregatom in hladilnim bazenom za 
mleko, kar povzroča obilo težkega in zahtevnega dela.

Zaradi prostorske stiske v hlevu, same tehnologije ter 
ogromno ročnega dela za oskrbo živali (dovoza in razdeljeva-
nja krme, odstranjevanja gnoja, molže na stojiščih, neustrezna 
stojišča za krave, zaradi česar je več poškodb vimena, seskov, 
nog ...) je obstoječi hlev neprimeren.

Da bi lahko povečali stalež krav in jim izboljšali pogoje 
za rejo (prosto rejo), so se odločili za gradnjo novega hleva 
v katerem bodo lahko redili 52 krav molznic in 40 glav mlade 
živine. Vzporedno s hlevom bo potrebno zgraditi tudi laguno za 
gnojevko, gnojišče ter koritaste silose.

V skladu z ZKZ gradnja na kmetijskih zemljiščih ni do-
pustna, lahko pa občina v določenem prehodnem obdobju od 
uveljavitve novele ZKZ-C brez spremembe namenske rabe 
kmetijskega zemljišča z občinskim podrobnim prostorskim na-
črtom (OPPN) načrtuje določene objekte, ki so neposredno 
namenjeni kmetijski dejavnosti in so po predpisih o uvedbi in 
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objek-
tov državnega pomena uvrščeni v skupino nestanovanjskih 
kmetijskih stavb (v nadaljevanju: kmetijski objekti). Gradnja 
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omenjenih objektov pa je na kmetijskih zemljišč mogoča le ob 
predhodno sprejetem OPPN.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Re-
publike Slovenije je na pobudo lastnice zemljišče odločbo 
št. 351-39/2011/4 z dne 8. 11. 2011, da izpolnjuje pogoje, da 
se pobuda kmetijskega gospodarstva KMG-MID:100352417 
vključi v postopek priprave OPPN na kmetijskih zemljiščih brez 
spremembe namenske rabe.

Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku 
skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in 
načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(Uradni list RS, št. 99/07).

III. Območje
Ureditveno območje OPPN obsega parcelo s parcelno 

številko 501/2 k.o. Podgorje v skupni kvadraturi cca 6.058 m2. 
Točno območje OPPN bo definirano v dopolnjenem osnutku 
OPPN.

Sprejeti odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo hleva 
proste reje.

IV. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri izdelavi OPPN se v možnem obsegu upošteva in 

uporabi izdelana strokovna podlaga, ki jo je izdelalo podjetje 
ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. iz Maribora 
pod številko naloge 12001 z dne februar 2012, kolikor je 
skladna z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostor-
skih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za 
obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 
1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec 
za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 
1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 93/99 popravek) in veljavnimi predpisi za 
posamezna območja.

V postopku priprave OPPN se lahko zagotovijo tudi druge 
strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je 
treba razrešiti v OPPN.

Za izdelavo OPPN se naročijo nove geodetske podlage.
V. Roki za pripravo OPPN
Postopek priprave in sprejema OPPN poteka po nasled-

njem terminskem planu:

Aktivnost Nosilec Rok oziroma trajanje aktivnosti

Sklep o začetku postopka OPPN in objava Župan Sprejme župan

Izdelava osnutka OPPN Izvajalec 20 dni od objave sklepa v Uradnem listu 
RS

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora Nosilci za urejanje prostora 
na podlagi vloge občine

30 dni od prejema osnutka oziroma 
v skladu z veljavno zakonodajo

Usklajevanje smernic Izvajalec 15 dni po pridobitvi smernic

Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN Izvajalec 15 dni po pridobitvi smernic

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka OPPN

Občina 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka 
OPPN z evidentiranjem vseh pisnih pripomb

Občina, izvajalec Najmanj 30 dni od datuma, določenega 
v objavljenem obvestilu

Javna obravnava OPPN Občina, izvajalec Izvede se v času javne razgrnitve

Ureditev pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in 
obravnave

Izvajalec Po zaključeni javni razgrnitvi

Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz 
javne razgrnitve in obravnave

Izvajalec 10 dni po ureditvi pripomb

Opredelitev župana do pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve in obravnave

Župan Po pripravi strokovnih stališč

Izdelava usklajenega predloga OPPN na osnovi 
potrjenih stališč do pripomb

Izvajalec 10 dni po opredelitvi župana do pripomb 
iz javne razgrnitve in obravnav

Po pridobitvi mnenj sprejem OPPN na občinskem 
svetu Mestne občine Slovenj Gradec

Nosilci za urejanje prostora 
na podlagi vloge občine

Po uskladitvi predloga OPPN in pridobitvi 
mnenj nosilcev urejanja prostora

Objava odloka OPPN v Uradnem listu RS Občina Po sprejemu OPPN na občinskem svetu 
Mestne občine Slovenj Gradec

VI. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za 
načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti

Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, 

Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Litostrojska 54, 
1000 Ljubljana (CPVO),

2. Agencija RS za okolje, Krekova 17/II, 2000 Maribor 
(varstvo voda),

3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za 
okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana 
(varstvo okolja),

4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami),

5. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
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6. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 
1000 Ljubljana,

7. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Ob-
močna enota Maribor, Podbreška cesta 20, 2000 Maribor,

8. Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova 12, 
2380 Slovenj Gradec (električna energija),

9. JKP Slovenj Gradec, 2380 Slovenj Gradec (vodovod, 
kanalizacija, odpadki),

10. Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 
Slovenj Gradec.

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da uredi-
tve posegajo v njihovo delovno področje.

Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z ZPNačrt po-
dati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega 
akta v 30 dneh od prejema poziva.

V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne 
podajo smernice, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru 
mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljav-
ne predpise in druge pravne akte.

V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne 
podajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostor-
sko ureditvijo.

VII. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave 
sprememb ZN

Vse finančne obveznosti priprave in izdelave Občin-
skega podrobnega prostorskega načrta prevzame pobudnik 
(investitor), ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki 
mora izpolnjevati zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. 
Izbrani izvajalec mora izdelati naslednja gradiva:

− v eni analogni kopiji za faze obravnave na občinskem 
svetu,

− v potrebnem številu in obliki za pridobitev smernic in 
mnenj nosilcev urejanja prostora,

− v potrebnem številu za javno razgrnitev in javno 
obravnavo,

− elaborirana gradiva za obravnave na občinskem svetu
− končni elaborat: v 4 izvodih.
Izvajalec preda gradivo za vsako fazo tudi zavarovano 

na zgoščenki (CD).
Grafične podatkovne sloje mora izvajalec predati na-

ročniku na zgoščenki (CD) v obliki, kot jo zahteva Služba 
za geografski informacijski sistem in obdelavo podatkov, in 
sicer:

− karte morajo biti ločene od legend,
− legende morajo biti v formatu JPG z ločljivostjo 

150 dpi,
− karte morajo biti v formatu TIF ali JPG z ločljivostjo 

300 dpi,
− karte morajo biti orientirane proti severu,
− v karti mora biti vsebovan tudi sloj parcel (zaradi 

geolokacije),
− meja območja obdelave mora biti zajeta, v vektorski 

obliki, v formatu TAB, SHP ali DWG.
Tekstualni del naloge preda izvajalec v formatu PDF ali 

DOC. Izbrani izvajalec mora sodelovati na javni obravnavi in 
na sejah občinskega sveta – kot poročevalec.

VIII. Druga določila
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.
slovenjgradec.si) in na oglasni deski Mestne občine Slovenj 
Gradec ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 350-3/2011
Slovenj Gradec, dne 13. februarja 2012

Podžupan
Mestne občine Slovenj Gradec

Nikolaj R. Kolar l.r.

SLOVENSKA BISTRICA

617. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica 
za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 
14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 
9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 
10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 
59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 
87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 
72/05, 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06 – Odl. US, 
60/07, 14/07 – ZSPDPO, 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – 
ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 
11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12) in 
107. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 
št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 8. re-
dni seji dne 20. 2. 2012 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Slovenska Bistrica  

za leto 2012

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za Občino Slovenska Bistrica za leto 

2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna, 
posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega 
premoženja ter obseg zadolževanja in poroštev občine in 
javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: 
proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-

ki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-

loča v naslednjih zneskih:

Sekcija/Podsekcija/K2/K3 Proračun 
2012

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 35.426.386
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 19.598.607

70 DAVČNI PRIHODKI 17.359.201
700 Davki na dohodek in dobiček 14.865.201
703 Davki na premoženje 1.484.000
704 Domači davki na blago in storitve 1.010.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.239.406
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 1.348.618
711 Takse in pristojbine 13.000
712 Globe in druge denarne kazni 26.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 75.500
714 Drugi nedavčni prihodki 776.188
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72 KAPITALSKI PRIHODKI 261.350
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 11.350
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 250.000

73 PREJETE DONACIJE 100
730 Prejete donacije iz domačih virov 100

74 TRANSFERNI PRIHODKI 15.496.329
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 15.496.329

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 70.000
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih 
institucij 70.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 36.678.697
40 TEKOČI ODHODKI 5.394.602

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.108.149
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 182.195
402 Izdatki za blago in storitve 3.143.426
403 Plačila domačih obresti 500.000
409 Rezerve 460.832

41 TEKOČI TRANSFERI 10.211.707
410 Subvencije 848.198
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 5.385.800
412 Transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam 596.040
413 Drugi tekoči domači transferi 3.381.669

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 20.519.627
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 20.519.627

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 552.761
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 77.200
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 475.561

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) –1.252.311

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 6.082

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 6.082
751 Prodaja kapitalskih deležev 6.082

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV 
(IV. – V.) 6.082

C. RAČUN FINANCIRANJA 
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 700.000
50 ZADOLŽEVANJE 700.000

500 Domače zadolževanje 700.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 1.080.222
55 ODPLAČILA DOLGA 1.080.222

550 Odplačila domačega dolga 1.080.222

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –1.626.451

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –380.222
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.252.311
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

KONEC PRETEKLEGA LETA 1.626.451

Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov 
neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski svet, župan, 
nadzorni odbor, občinska uprava, Skupni organ OU, Medob-
činski inšpektorat in redarstvo ter krajevne skupnosti), ki so 
razdeljeni po področjih proračunske porabe, glavnih progra-
mih in podprogramih, predpisanimi s programsko klasifikacijo 
izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni po 
proračunskih postavkah, te pa po kontih in podkontih, določe-
nimi s predpisanim kontnim načrtom.

Priloga k temu odloku so: splošni del proračuna, posebni 
del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov, načrt 
razvojnih programov, obrazložitve, ki zajemajo obrazložitve 
splošnega dela proračuna, posebnega dela proračuna ter ob-
razložitve načrta razvojnih programov s prilogami, letni program 
prodaje občinskega finančnega premoženja, letni načrt razpo-
laganja z nepremičninami, letni načrt pridobivanja nepremičnin 
in premičnin ter kadrovski načrt.

Načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo projekti, od-
raža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov 
občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta (od 2012 do 
2015).

Odlok je objavljen v Uradnem listu RS na nivoju podsku-
pin kontov, priloge k odloku pa so objavljene na uradni spletni 
strani Občine Slovenska Bistrica.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 

konta.

4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

– prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o var-
stvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/02 
– ZGO-1, 105/06, 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11),

– izvirni prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti (v nada-
ljevanju: krajevne skupnosti), ki so namenski in so namenjeni 
posamezni krajevni skupnosti za točno določen namen v nje-
nem finančnem načrtu,

– sredstva za odpravo nesorazmerji v plačah,
– okoljska dajatev na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za 

onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagali-
ščih (Uradni list RS, št. 70/10), ki se porabi za namen, določen 
v zakonu, ki ureja financiranje občin,

– okoljska dajatev na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni 
list RS, št. 104/09 in 14/10), ki se porabi za namen, določen v 
zakonu, ki ureja financiranje občin,

– prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije ter prejeta sredstva iz proračuna 
Evropske unije za sofinanciranje investicij in projektov, ki se 
uporabijo za namen, določen v pogodbi.

5. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposre-

dnega uporabnika, župan odloča o prerazporeditvah pravic 
porabe med proračunskimi postavkami in konti, če s tem ni 
bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva 
namenjena.
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Svet posamezne krajevne skupnosti odloča o prerazporedi-
tvah pravic porabe znotraj finančnega načrta svoje krajevne skup-
nosti med proračunskimi postavkami in konti, če s tem ni bistveno 
ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva namenjena.

Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in 
konec leta z Zaključnim računom poroča občinskemu svetu o 
veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun ali rebalans proračuna.

6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi-
cijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

– v letu 2013 70% navedenih pravic porabe in
– ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 20% pravic po-
rabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih porabnikov.

7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu ra-

zvojnih programov.
Svet posamezne krajevne lahko spreminja vrednost pro-

jektov v načrtu razvojnih programov znotraj finančnega načrta 
svoje krajevne skupnosti.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko 

rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Proračunska rezerva 
se v letu 2012 oblikuje v višini največ 225.532 €.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-
ve, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve, za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF, župan in o tem obvešča 
občinski svet.

Kot proračunski sklad deluje tudi proračunski stanovanjski 
sklad Občine Slovenska Bistrica. V proračunski stanovanjski 
sklad se v letu 2012 namenijo sredstva v višini največ 215.300 €. 
Sredstva se v sklad izločajo v višini, ki je potrebna za poravnavo 
obveznosti sklada, vendar največ do višine 215.300 €. O porabi 
sredstev proračunskega stanovanjskega sklada odloča župan.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

9. člen
Župan lahko dolžniku do višine 210 € odpiše oziroma 

delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave 
v nesorazmerju z višino terjatve.

10. člen
Župan sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja za 

nepremičnine do vključno vrednosti 9.000 € in za nepremični-
ne, za katere občina uveljavlja predkupno pravico.

Za nepremičnine iz prejšnjega odstavka je župan poobla-
ščen tudi za podpis pogodbe.

Posamično premično premoženje nad vrednostjo 5.000 € 
je potrebno uvrstiti v letni načrt razpolaganja.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE 
IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov iz-

vrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina 
likvidnostno zadolži do višine 5% vseh izdatkov zadnjega spre-
jetega proračuna.

V letu 2012 se občina lahko zadolži do višine 700.000 €, 
za investicije, predvidene v proračunu.

12. člen
O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 

zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Sloven-
ska Bistrica, v vsakem posamičnem primeru odloča občinski svet.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
Sredstva razporejena v času začasnega financiranja v 

letu 2012 do uveljavitve tega odloka, so sestavni del proračuna 
za leto 2012.

14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Slovenska Bi-

strica v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep o začasnem financiranju.

15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-1/2012-8/4
Slovenska Bistrica, dne 20. februarja 2012

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.

618. Odredba o spremembah in dopolnitvah 
Odredbe o območjih kratkotrajnega parkiranja 
– modre cone v mestu Slovenska Bistrica

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, 
Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, 
U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 
14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10), 9. člena Odloka 
o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Slovenska 
Bistrica (Uradni list RS, št. 28/00, 4/08 in 73/08), ter 16. člena 
Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je 
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 8. redni seji dne 
20. 2. 2012 sprejel

O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Odredbe  

o območjih kratkotrajnega parkiranja – modre 
cone v mestu Slovenska Bistrica

1. člen
S to odredbo se spremeni in dopolni Odredba o območjih 

kratkotrajnega parkiranja – modre cone v mestu Slovenska 
Bistrica (Uradni list RS, št. 31/01, 48/02, 136/04, 134/06).
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2. člen
V 3. členu se doda alineja, in sicer:
– na Trgu Alfonza Šarha.

3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi: »Na parkiriščih iz 

3. člena te odredbe je parkiranje omejeno na dve uri, in sicer 
od ponedeljka do petka od 7. do 18. ure in v soboto od 8. do 
13. ure, razen na parkirišču ob Kolodvorski cesti pred občino, 
Vošnjakovi ulici, ob Zadružni ulici in na Trgu Alfonza Šarha, 
kjer je parkiranje omejeno na dve uri, in sicer od ponedeljka do 
petka od 7. do 15. ure.«

4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Višina parkirnine znaša 0,30 EUR za vsako začetno uro 

parkiranja v modri coni oziroma 0,60 EUR za vsaki dve začetni 
uri parkiranja v modri coni.«

5. člen
Ta odredba začne veljati v 30 dneh po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 9000-1/2012-8/6
Slovenska Bistrica, dne 20. februarja 2012

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.

ŠKOFJA LOKA

619. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah 
in plačilih za opravljanje funkcije občinskih 
funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah 
članom delovnih teles občinskega sveta, 
članom drugih občinskih organov in članom 
svetov krajevnih skupnosti ter o povračilih 
stroškov v Občini Škofja Loka

Na podlagi sedemnajste alineje drugega odstavka 16. čle-
na Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) 
in 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 14/10 Odl. US, 
51/10, 84/10 Odl. US) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 
12. redni seji dne 16. 2. 2012 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o plačah in plačilih  

za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev 
in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih 
teles občinskega sveta, članom drugih občinskih 

organov in članom svetov krajevnih skupnosti 
ter o povračilih stroškov v Občini Škofja Loka

1. člen
19. člen Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje 

funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podla-
gah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih 
občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter 
o povračilih stroškov v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, 
št. 34/07 in 109/07, v nadaljevanju: pravilnik) se spremeni tako, 
da se sedaj glasi:

»(1) Članom komisij, odborov ali svetov, ki jih ustanovi 
ali imenuje župan, praviloma ne pripada pravica do plačila za 
opravljanje svoje funkcije v obliki sejnine, nagrade ali pravica 
do izplačila na drugih podlagah, pripada pa jim povračilo stro-
škov v skladu s 13. členom tega pravilnika.«

2. člen
Za 10. členom pravilnika se doda nov, 10.a člen, ki se glasi:

»10.a člen
5.a Višina in način določanja sejnine članom delovnih teles,  

ki jih ustanovijo delovna telesa občinskega sveta
(1) V primeru, da delovno telo občinskega sveta ustanovi 

svoje delovno telo (oziroma podporno skupino, odbor ali svet), 
se članom delovnih teles občinskega sveta, ki takšno delovno 
telo ustanovijo, za opravljanje njihovega dela v takšnem de-
lovnem telesu določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za 
udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z 
evidenco o prisotnostih na sejah, ki jo vodi občinska uprava, in 
sicer v višini % osnovne plače župana za:

– predsedovanje na seji, 0,8%,
– udeležbo na seji, 1,6%.
(2) Članom delovnih teles, ki jih ustanovijo delovna telesa 

občinskega sveta, se za opravljanje dela v tako ustanovljenem 
delovnem telesu določi plačilo v obliki sejnine, ki se izplača za 
udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z 
evidenco o prisotnostih na sejah, ki jo vodi občinska uprava, in 
sicer v višini % osnovne plače župana za:

– predsedovanje na seji 0,8%,
– udeležbo na seji 1,6%.
(3) Članom delovnih teles, določenih v prvem in drugem 

odstavku tega člena, pripada povračilo stroškov v skladu s 
13. členom tega pravilnika.«

3. člen
Tretji odstavek 12. člena pravilnika se spremeni tako, da 

se sedaj glasi:
»Znesek mesečne nagrade za predsednika krajevne skup-

nosti v Občini Škofja Loka se določi v višini 90 evrov bruto.«
V preostalem ostane 12. člen pravilnika nespremenjen.

4. člen
Prvi odstavek 23. člena pravilnika se spremeni tako, da 

se sedaj glasi:
»(1) Za neudeležbo in za manj kot 50% časovno priso-

tnost na seji občinskega sveta, seji delovnih teles občinskega 
sveta, seji nadzornega odbora in seji drugih delovnih teles, ki jih 
imenuje občinski svet, se sejnine ne izplačujejo. Enako velja za 
neudeležbo in za manj kot 50% časovno prisotnost:

– na sejah delovnih teles, ki jih ustanovi ali imenuje župan 
in katerim je v skladu z določbo drugega odstavka 19. člena 
tega pravilnika priznana pravica do plačila sejnine,

– na sejah delovnih teles, katerih ustanovitelj je delovno 
telo občinskega sveta.«

V preostalem ostane 23. člen pravilnika nespremenjen.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-3/2011
Škofja Loka, dne 16. februarja 2012

Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

ŠKOFLJICA

620. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofljica

Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, 
št. 109/10) 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, 
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št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 12. re-
dni seji dne 16. 2. 2012 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo  

v cestnem prometu Občine Škofljica

1. člen
S tem odlokom se v Občini Škofljica ustanovi Svet za 

preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljnjem bese-
dilu: svet).

2. člen
Praviloma so člani sveta predstavniki organizacij, društev, 

skupnosti, zavodov in drugi, kot del civilne družbe uporabnikov, 
ter policija, občinska uprava, podjetja, ki se ukvarjajo z gradnjo 
in vzdrževanjem prometne infrastrukture, opreme, signalizacije, 
z načrtovanjem prostora, s prometno varnostjo in prometno 
ureditvijo kot izvajalci.

3. člen
Občinski svet Občine Škofljica imenuje člane sveta na 

predlog občinske uprave, ki pridobi kandidate s strani upo-
rabnikov in izvajalcev nalog s področja preventive in vzgoje v 
cestnem prometu.

Na predlog župana, predsednika sveta imenuje Občinski 
svet Občine Škofljica. Na prvi seji sveta, ki jo skliče župan, člani 
izmed sebe imenujejo tajnika.

Svet, ki je stalno delovno telo občinskih služb vodi predse-
dnik, šteje do deset članov, ki jih imenuje Občinski svet Občine 
Škofljica. Imenovan je za dobo štirih let. Mandatna doba sveta 
prične teči z dnem imenovanja, člani pa so lahko ponovno 
imenovani.

4. člen
Na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu ima 

svet predvsem naslednje naloge:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na ravni 

Občine Škofljica,
– predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za 

varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njegovo iz-
vajanje,

– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za 
varnost cestnega prometa v Občini Škofljica z vsemi organi in 
organizacijami, ki se ukvarjajo z vprašanji varnosti cestnega 
prometa, predvsem pa skrbi za izvajanje prometne vzgoje, 
dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega 
prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij 
in drugih gradiv pomembnih, za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu,

– sodeluje z vrtcem in osnovno šolo v občini,
– sodeluje z občinsko redarsko službo,
– sodeluje s sveti iz sosednjih občin,
– na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu 

sodeluje z društvi, organizacijami, vaškimi odbori, zdravstvenim 
domom, mediji ...,

– organizira akcije, razprave, strokovna predavanja, de-
lavnice, razstave in predstavitve s področja varnosti cestnega 
prometa,

– sodeluje z Javno agencijo za varnost cestnega prometa 
v Republiki Sloveniji.

5. člen
Strokovne, tehnične in administrativne naloge za svet 

opravlja občinska uprava.
Svet se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.

6. člen
Za določitev nalog in dela sveta ter pristojnosti njegovih 

članov se uporablja poslovnik, ki ga sprejme svet.

7. člen
Svet je za svoje delo odgovoren Občinskemu svetu Ob-

čine Škofljica, kateremu enkrat letno pisno poroča o svojem 
delu in aktivnostih.

8. člen
Sredstva za nemoteno delovanje sveta, financiranje 

nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu v Občini 
Škofljica in za izobraževanje članov sveta, se zagotavljajo 
v proračunu Občine Škofljica in s pridobitvijo donatorskih 
sredstev.

9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Šifra 377-04/2012
Škofljica, dne 16. februarja 2012

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

621. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o preoblikovanju javno vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Škofljica v javni vzgojno-izobraževalni zavod 
Osnovna šola in vrtec Škofljica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 45/94 odl. US 8/96 in 18/98 odl. US), 40. in 41. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
– ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, spremembe in 
dopolnitve 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 34/11) ter 7. in 
16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10, 
101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 12. redni seji dne 
16. 2. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o preoblikovanju javno vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Škofljica v javni vzgojno-

izobraževalni zavod Osnovna šola  
in vrtec Škofljica

1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževal-

nega zavoda Osnovna šola Škofljica v javni vzgojno-izobra-
ževalni zavod Osnovna šola in vrtec Škofljica (Uradni list RS, 
št. 48/98, 96/08, 110/09 – v nadaljevanju odlok) se v tretjem 
odstavku 2. člena besedilo pod označbo b) za besedno zvezo 
dislocirani oddelek javnega vrtca (Gratova ulica 19, Škofljica) 
veznik »in« nadomesti z vejico ter se za besedno zvezo vrtec 
Lanovo, doda »dislocirani oddelek javnega vrtca (Albrehtova 
ulica 6, Škofljica) in vrtec Kamnikarjeva«.

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

Republike Slovenije.

Št. 007-01/2012
Škofljica, dne 16. februarja 2012

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.
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TIŠINA

622. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2012

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 
16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je 
Občinski svet Občine Tišina na 12. redni seji dne 24. 2. 2012 
sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Tišina za leto 2012

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Tišina za leto 2012 določa 
višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

KONTO OPIS PRORAČUN 
leta 2012

(v €)

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 4.010.599

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.878.180

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704+706) 2.408.312

700 DAVKI NA DOHODEK  
IN DOBIČEK 2.292.877

703 DAVKI NA PREMOŽENJE 82.998

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO  
IN STORITVE 32.437

706 DRUGI DAVKI

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 469.869

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI 
OD PREMOŽENJA 71.488

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 500

712 DENARNE KAZNI 756

713 PRIHODKI OD PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV 344.487

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 52.639

72 KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 58.789

720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 30.523

721 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZALOG

722 PRIHODKI OD 
PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEMATERIALNEGA 
PREMOŽENJA 28.266

73 PREJETE DONACIJE 
(730+731) 30.170

730 PREJETE DONACIJE  
IZ DOMAČIH VIROV 30.170

731 PREJETE DONACIJE  
IZ TUJINE

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.043.459

740 TRANSFERNI PRIHODKI  
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 318.075

741 PREJETA SREDSTVA  
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 725.384

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 4.429.349

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 1.375.226

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 330.355

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST 52.064

402 IZDATKI ZA BLAGO  
IN STORITVE 934.525

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 12.900

409 SREDSTVA, IZLOČENA  
V REZERVE 45.381

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 1.278.743

410 SUBVENCIJE 124.374

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM 755.171

412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZAC. 
IN USTANOVAM 126.172

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 273.026

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 
(420) 1.584.721

420 NAKUP IN GRADNJA 
OSNOVNIH SREDSTEV 1.584.721
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43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(430) 190.660

430 INVESTICIJSKI TRANSFER

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 160.161

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM 
UPORABNIKOM 30.499

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) 
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS 
SKUPAJ ODHODKI) –418.750

B. RAČUN FINANČNIH 
TERJATEV IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 2.640

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 

751 PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

752 KUPNINE IZ NASLOVA 
PRIVATIZACIJE 2.640

44 V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441) 0

440 DANA POSOJILA

441 POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV. – V.) 2.640

VII. SKUPNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI 
MINUS ODHODKI TER SALDO 
PREJETIH IN DANIH POSOJIL 
(I. + IV.) – (II. + V.) –416.110

C. RAČUN FINANCIRANJA

50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500) 100.000

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 100.000

55 IX. ODPLAČILA DOLGA (550) 103.949

550 ODPLAČILA DOMAČEGA 
DOLGA 103.949

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VIII.-IX.) –3.949

XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) – 
(II.+V.+IX.) –420.059

STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH OB KONCU 
PRETEKLEGA LETA 420.059

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov, konte ter podkonte, 
določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Tišina.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta.

4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. 

Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega poobla-
ščena oseba. Župan je pooblaščen tudi:

– da odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja 
občine v skladu s statutom občine,

– da odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije različ-
nih prireditev do višine 1.000,00EUR po vlogi, znotraj možnosti, 
ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska 
rezervacija.

5. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. Prihodki iz naslova požarne takse, ki se uporabljajo za 
namene določene z zakonom o varstvu pred požarom

2. Prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih 
cest

3. Prihodki iz namenskih sredstev državnega proračuna
4. Prispevki sofinancerjev
5. Prihodki iz naslova podeljenih koncesij (rudarska pra-

vica, vodna pravica in divjad)
6. Okoljska dajatev za obremenjevanje vode, ki se upo-

rablja za namene po uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje 
okolja zaradi odpadnih voda v skladu z odločbo ministrstva za 
okolje in prostor

7. Omrežnina za kanalizacijo in čistilne naprave, ki se 
uporablja za investicijsko vzdrževanje kanalizacije in čistilnih 
naprav (javna infrastruktura)

8. Prispevki občanov
9. Drug namenski prihodki proračuna.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, 

ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni iz-
kazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča 
obseg izdatkov uporabnika (postavke) v proračunu. Namenska 
sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo 
v proračun tekočega leta.

6. člen
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi 

(občinski svet, župan, nadzorni odbor), občinska uprava in 
režijski obrat. Ti so odgovorni za uporabo sredstev prora-
čuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu 
proračuna.

Posredni in drugi uporabniki proračuna morajo prihodke 
proračuna porabiti v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti 
oziroma pogodbo o sofinanciranju dejavnosti.
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7. člen
Za delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov se 

v proračunu zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za 
druge osebne prejemke, za plačila blaga in storitev ter za 
investicijske izdatke.

Sredstva za financiranje posrednih proračunskih upo-
rabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posa-
mezna področja.

Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih 
uporabnikov se dogovori s pogodbo.

8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni 

uporabljati sredstva občinskega proračuna za namene, opre-
deljene v bilanci prihodkov in odhodkov le do višine sredstev, 
ki je za posamezne namene v tekočem letu planirana v ob-
činskem proračunu.

Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih ob-
veznosti, ki bi presegla za ta namen določena sredstva v 
proračunu.

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih 
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna 
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan 
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s 
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih 
obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska 
sredstva.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski 
svet. Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan pre-
dlagati rebalans proračuna.

9. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. 

Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, 
banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela 
varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki naložbe 
odloča župan skladno s predpisom ministra, pristojnega za 
finance.

10. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spre-
jeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro-
računa (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med 
glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe od-
loča župan na predlog neposrednega uporabnika z upošte-
vanjem določil Zakona o javnih financah. O prerazporeditvi 
pravic porabe med področji proračunske porabe lahko odloča 
župan, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posa-
meznega področja porabe ne sme presegati 15% obsega 
področja proračunske porabe, z upoštevanjem določil Zakona 
o javnih financah.

O prerazporeditvah župan poroča občinskemu svetu ob 
polletnem poročilu izvrševanja proračuna in ob zaključnem 
računu.

11. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše jav-

no naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve-
sticijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 
80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposre-
dnega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic po-
rabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, 
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide 
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in pre-
vzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno 
delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov.

12. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu ra-
zvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za 
več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

13. člen
Če se med letom spremeni narava delovnega podro-

čja, pristojnost ali obseg dela posameznega proračunskega 
uporabnika, se lahko na predlog župana zmanjša ali poveča 
obseg sredstev s soglasjem občinskega sveta, ki so za delo 
tega uporabnika namenjena v občinskem proračunu. Na pod-
lagi predloženega programa dela se lahko vključi med letom 
v financiranje iz občinskega proračuna nov uporabnik na 
predlog župana s soglasjem občinskega sveta. V tem primeru 
se sredstva zagotavljajo iz splošne proračunske rezervacije. 
V primeru prenehanja financiranja posameznega proračun-
skega uporabnika se neporabljena sredstva proračuna lahko 
prenesejo v proračunsko rezervacijo ali se prerazporedijo 
med druge uporabnike.

14. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo na-

bavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati v skladu s 
predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z zakonom 
o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po 
virih in dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi 
tekočega proračunskega obdobja.

Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnje-
vanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati 
roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni 
proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že 
opravljenih storitev in nabav.

15. člen
(proračunski sklad)

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, obli-
kovan po 49. členu Zakona o javnih financah. Proračunska 
rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 10.000,00 EUR.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financi-
ranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres, 
poplava, zemeljski ali snežni plaz, visok sneg, močan veter, 
toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, 
živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzro-
čajo naravne sile in ekološke nesreče.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do njene skupne višine 
2.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča 
občinski svet.



Stran 1288 / Št. 15 / 29. 2. 2012 Uradni list Republike Slovenije

V primeru, ko se sredstva proračunske rezerve name-
njajo za odpravo posledic naravnih nesreč širše dimenzije in 
namenska sredstva presegajo navedeno višino določeno v 
tretjem odstavku tega člena, odloča o njihovi porabi občinski 
svet s posebnim odlokom.

16. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov 

vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska 
rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva 
splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepred-
videne namene, za katere v proračunu niso zagotovljena 
sredstva oziroma, se med letom izkaže, da sredstva niso 
zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi prora-
čuna ni bilo mogoče načrtovati. Znesek splošne proračunske 
rezervacije je določen v posebnem delu proračuna.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije od-
loča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezerva-
cije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika.

4. NADZOR

17. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sred-

stev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja 
Nadzorni odbor Občine Tišina v skladu z zakonom in statutom.

Občinski organi, javna podjetja in javni zavodi ter druge 
osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina ter 
drugi uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni 
omogočiti članom nadzornega odbora vpogled v finančno 
dokumentacijo in jim nuditi vse potrebne podatke v zvezi s 
porabo sredstev občinskega proračuna. Nadzorni odbor mora 
opravljati postopke nadzora v skladu s predpisi.

18. člen
Pristojni občinski upravni organ lahko opravlja nadzor nad 

materialnim, finančnim in računovodskim poslovanjem uporabni-
kov proračuna po namenu, obsegu in dinamiki porabe. Uporab-
niki proračuna so dolžni poročila o porabi proračunskih sredstev 
za preteklo leto dostaviti takoj po pripravi letnih poročil.

Uporabnikom, ki ne ravnajo v skladu s 7. členom tega 
odloka in prvim odstavkom tega člena lahko župan delno ali v 
celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno pa 
občinski svet na predlog župana. Župan o začasni ustavitvi 
poroča občinskemu svetu na prvi naslednji seji.

5. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

19. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan posameznemu dolžniku do višine 200,00 EUR 
odpiše ali delno odpiše plačilo dolga.

6. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

20. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se za leto 2012 načrtuje dolgoročna zadolžitev v 
višini 100.000 EUR za obnovo gasilskih domov in komunalno 
infrastrukturo.

V letu 2012 Občina Tišina ne bo dajala soglasij k zadol-
ževanju in poroštev posrednim proračunskim uporabnikom.

21. člen
(kratkoročno zadolževanje občine)

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov 
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za 
začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine 
ali pa se lahko občina likvidnostno zadolži (kratkoročna pre-
mostitvena posojila), vendar največ do višine 5% zadnjega 
sprejetega proračuna. Kratkoročno posojilo mora biti vrnjeno 
do konca proračunskega leta. O uporabi sredstev rezerve in 
o najetju posojila iz tega člena odloča župan, ki mora o tem 
obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi te-
kočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve 
njihove vrednosti.

Če posebni zakon ne določa drugače so prihodki od 
upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi prihodek proračuna 
in stroški v zvezi z zagotavljanjem likvidnostnih sredstev pro-
računa izdatek proračuna.

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
(začasno financiranje v letu 2012)

V obdobju začasnega financiranja Občine Tišina v letu 
2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

23. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 007-0007/2012-1
Tišina, dne 27. februarja 2012

Župan
Občina Tišina

Franc Horvat l.r.
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