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VLADA
1405. Uredba o oblikovanju cen učbenikov

Na podlagi 8. člena in 1. točke 9. člena Zakona o kontroli 
cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 
v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere 
se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 
17/04) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o oblikovanju cen učbenikov

1. člen
Ta uredba določa način in postopek oblikovanja cene 

učbenika, ki ga s sklepom potrdi pristojni strokovni svet in je 
edini učbenik za posamezen predmet oziroma strokovni modul 
v nekem razredu, letniku ali programu (v nadaljnjem besedilu: 
učbenik).

2. člen
(1) Najvišje maloprodajne cene (v nadaljnjem besedilu: 

cene) učbenikov za splošnoizobraževalne predmete, ki veljajo 
na trgu na dan uveljavitve te uredbe, se lahko povišajo za 
največ 2 odstotka.

(2) Cene učbenikov za strokovne predmete za nižje po-
klicne, srednje poklicne, srednje tehniške in druge srednje šole, 
ki veljajo na trgu na dan uveljavitve te uredbe, se lahko povišajo 
za največ 2,5 odstotka.

(3) Cene učbenikov, ki jih je Vlada Republike Slovenije 
določila po 1. januarju 2012, se ne smejo povišati.

3. člen
(1) Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost zala-

ganja oziroma izdajanja učbenikov in prodaje uvoženih učbe-
nikov (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), morajo ministrstvo, 
pristojno za cene (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), obvestiti 
o podražitvi učbenikov najpozneje osem dni pred uveljavitvijo 
višje cene.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati na-
slednje podatke in prilogo:

1. ime in sedež zavezanca,
2. naslov učbenika,
3. fotokopijo sklepa pristojnega strokovnega sveta o po-

trditvi učbenika,
4. ceno učbenika, ki velja na trgu na dan uveljavitve te 

uredbe,
5. novo ceno učbenika, oblikovano v skladu s to uredbo,
6. odstotek povišanja cene,
7. datum uveljavitve višje cene na trgu.

4. člen
(1) Za določitev cene učbenika, ki ga je s sklepom potrdil 

pristojni strokovni svet in je edini učbenik, na trgu pa se ponuja 
prvič (v nadaljnjem besedilu: novi učbenik), mora zavezanec 
vložiti vlogo na ministrstvo.

(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati nasle-
dnje podatke in priloge:

1. ime in sedež zavezanca;
2. naslov učbenika;
3. razred ali letnik, predmet in program, za katerega je 

učbenik potrdil pristojni strokovni svet;
4. vrsto izdaje (v enem ali več delih);
5. ime in priimek avtorja ali avtorjev ter število avtorskih 

pol;
6. leto izdaje;
7. število izvodov (naklada);
8. tehnični opis (vrsta tiska, papirja, vezave, število strani, 

format in podobno);

9. naziv tiskarne oziroma izdelovalca;
10. fotokopijo sklepa pristojnega strokovnega sveta o 

potrditvi učbenika;
11. kalkulativne elemente maloprodajnih cen z:
– normativi za papir in drug material,
– normativi za stroške tiska in grafične storitve,
– normativi za avtorske honorarje,
– nabavno ceno za založbo (fco. založba),
– stroški založnika (s podrobno razčlenitvijo in klasifikacijo 

stroškov),
– zneski subvencij ministrstva, pristojnega za šolstvo,
– lastno ceno,
– rabati, maržo,
– prodajno ceno,
– davkom na dodano vrednost,
– maloprodajno ceno,
– prikazom in obračunom odbitih vstopnih davkov na 

dodano vrednost;
12. pogodbe ali račune, sklenjene s tiskarno;
13. pogodbe ali račune, iz katerih so razvidni preostali 

proizvajalni stroški;
14. pogodbe, sklenjene z avtorjem ali avtorji;
15. en izvod učbenika na vpogled.

5. člen
Sklep o določitvi najvišje cene novega učbenika sprejme 

Vlada Republike Slovenije.

6. člen
Če učbenik, za katerega je Vlada Republike Slovenije 

sprejela sklep o določitvi najvišje cene, na trgu ni več edini 
učbenik, mora zavezanec v 30 dneh o tem obvestiti ministrstvo.

7. člen
(1) Če se zaradi zvišanja tečaja tuje valute poveča 

uvozna cena učbenika, se njegova cena lahko poviša, in 
sicer v skladu z zvišanjem tečaja tuje valute, ne glede na 
določbe 2. člena te uredbe. Zavezanec mora o tem obvestiti 
ministrstvo najpozneje osem dni pred uveljavitvijo višje cene. 
Obvestilo mora poleg podatkov in prilog, določenih v 1., 2., 
3. in 10. točki drugega odstavka 4. člena te uredbe, vsebo-
vati trenutno veljavno ceno, odstotek podražitve, novo ceno, 
datum njene uveljavitve na trgu in dokumentacijo, iz katere je 
razvidna tečajna razlika.

(2) Če ministrstvo ugotovi, da v obvestilu iz prejšnjega od-
stavka nova cena za posamezni učbenik ni povišana v skladu 
z zvišanjem tečaja tuje valute, o tem obvesti zavezanca. Do 
odprave napake ni mogoče uveljaviti nove cene na trgu.

8. člen
Vloga za določitev najvišje cene za novi učbenik, ki je 

bila vložena pred uveljavitvijo te uredbe, se obravnava po 
določbah Uredbe o oblikovanju cen učbenikov (Uradni list 
RS, št. 30/12).

9. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 

oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 30/12).

10. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2013 in velja eno leto.

Št. 00726-8/2013
Ljubljana, dne 25. aprila 2013
EVA 2013-2130-0007

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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1406. Uredba o skupnem javnem naročanju Vlade 
Republike Slovenije

Na podlagi tretjega odstavka 36. člena Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno bese-
dilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o skupnem javnem naročanju  

Vlade Republike Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta uredba določa predmete skupnega javnega naročanja 

Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: skupno jav-
no naročanje), pravila, izjeme od skupnega javnega naročanja 
in postopke za izvedbo skupnih javnih naročil.

2. člen
(1) Udeležba v postopkih oddaje javnih naročil, ki se v 

skladu s to uredbo izvajajo kot skupno javno naročanje (v na-
daljnjem besedilu: postopek oddaje skupnega javnega naročila), 
je zavezujoča za organe iz prvega odstavka 36. člena Zakona o 
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno 
besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) (v nadaljnjem besedilu: 
zavezanci), razen kadar Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: vlada) v posameznem sklepu o določitvi skupnih javnih 
naročil za posameznega zavezanca določi drugače.

(2) Pooblastilo za izvedbo posameznega postopka oddaje 
skupnega javnega naročila lahko izvajalcu skupnega javnega 
naročanja dajo tudi drugi naročniki po zakonu, ki ureja javno 
naročanje (v nadaljnjem besedilu: drugi naročniki). V primeru, 
da drugi naročniki dajo izvajalcu skupnega javnega naročanja 
pooblastilo za izvedbo posameznega postopka oddaje skupnega 
javnega naročila, se smiselno uporabljajo določbe te uredbe.

II. PREDMETI SKUPNEGA JAVNEGA NAROČANJA

3. člen
(1) Predmeti skupnega javnega naročanja so tisti pred-

meti, ki se nanašajo na potrebe, ki so skupne več ali vsem 
zavezancem.

(2) V skladu s prejšnjim odstavkom so predmeti skupnega 
javnega naročanja predvsem naslednji:

– nakup, konfiguracija in namestitev strojne računalniške 
opreme,

– nakup in vzdrževanje naprav za fotokopiranje,
– nakup in vzdrževanje licenčne programske računalniške 

opreme različnih tehnologij,
– vzdrževanje strojne računalniške opreme,
– storitve informacijske podpore uporabnikom,
– storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov 

ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega 
operaterja in nakup opreme za prenos podatkov,

– storitve stacionarne telefonije,
– zavarovanje premoženja,
– nakup motornih vozil, razen specialnih vozil in vozil po 

posebnem naročilu,
– nakup energentov,
– nakup papirja za tiskanje,
– nakup pisarniškega in potrošnega materiala,
– fotografske storitve,
– najem poslovnih letalskih prevozov,
– nakup letalskih vozovnic.
(3) Predmete skupnega javnega naročanja za posame-

zno leto določi vlada na predlog izvajalca skupnega javnega 
naročanja.

III. PRAVILA IN POSTOPEK IZVEDBE SKUPNEGA 
JAVNEGA NAROČANJA

4. člen
Izvajalec skupnega javnega naročanja je ministrstvo, pri-

stojno za finance.

5. člen
Izvajalec skupnega javnega naročanja se mora najmanj 

enkrat letno, najpozneje do konca meseca novembra tekočega 
leta, posvetovati z ministrstvi in Generalnim sekretariatom Vlade 
Republike Slovenije o izvajanju skupnega javnega naročanja.

6. člen
(1) Izvajalec skupnega javnega naročanja vsako leto do 

31. januarja tekočega leta pripravi predlog predmetov skupne-
ga javnega naročanja za tekoče leto, s katerim natančneje 
opredeli predmete skupnega javnega naročanja iz drugega 
odstavka 3. člena te uredbe.

(2) Predlog predmetov skupnega javnega naročanja mora 
vsebovati najmanj naslednje podatke:

– vrsto blaga ali storitev, ki bo ali bodo predmet skupnega 
javnega naročanja (v nadaljnjem besedilu: predmet skupnega 
javnega naročanja),

– obdobje, za katerega bo sklenjena posamezna pogodba 
o izvedbi javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: pogodba) ali 
okvirni sporazum,

– vrsto postopka oddaje skupnega javnega naročila za 
posamezni predmet skupnega javnega naročanja,

– okvirni časovni načrt izvedbe posameznega postopka 
oddaje skupnega javnega naročila.

(3) Izvajalec skupnega javnega naročanja predlog pred-
metov skupnega javnega naročanja pošlje vladi.

(4) Vlada na podlagi predloga skupnega javnega naroča-
nja in v skladu s 36. členom ZJN-2 sprejme sklep o določitvi 
skupnih javnih naročil.

7. člen
(1) Izvajalec skupnega javnega naročanja glede na okvirni 

časovni načrt izvedbe posameznega postopka oddaje sku-
pnega javnega naročila pisno pozove zavezance k sporočanju 
potreb za posamezni predmet skupnega javnega naročanja. 
Zavezanec mora svoje potrebe sporočiti izvajalcu skupnega 
javnega naročanja v roku 30 dni od dne, ko je izvajalec sku-
pnega javnega naročanja zavezancem poslal poziv. Izjemoma 
lahko izvajalec skupnega javnega naročanja za sporočanje 
potreb za posamezni predmet skupnega javnega naročanja 
določi tudi krajši rok.

(2) Zavezanec mora na način, ki ga določi izvajalec sku-
pnega javnega naročanja, sporočiti lastne potrebe glede pred-
meta posameznega predmeta skupnega javnega naročanja ter 
naslednje podatke:

– naziv zavezanca in kontaktne podatke osebe, pri kateri 
je mogoče pridobiti dodatne informacije,

– predmet skupnega javnega naročanja, za katerega 
sporoča potrebe,

– podatek o višini zagotovljenih oziroma načrtovanih sred-
stev za posamezni predmet skupnega javnega naročanja z 
navedbo vira sredstev financiranja javnega naročila,

– konkretne količine predmeta skupnega javnega naro-
čanja za obdobje trajanja pogodbe ali okvirnega sporazuma 
oziroma predvidene količine, če konkretnih količin ni mogoče 
določiti, in

– druge podatke, če so ti potrebni ali zahtevani s strani 
izvajalca skupnega javnega naročanja.

8. člen
Zavezanec pred sporočanjem svojih potreb in podatkov 

iz drugega odstavka prejšnjega člena za posamezni predmet 
skupnega javnega naročanja sprejme sklep o začetku postopka 
v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje.
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9. člen
(1) Odgovorna oseba izvajalca skupnega javnega naro-

čanja sprejme na podlagi sporočenih potreb zavezancev sklep 
o izvedbi skupnega javnega naročila, v katerem imenuje tudi 
strokovno komisijo. Strokovno komisijo sestavljajo uslužbenci 
izvajalca skupnega javnega naročanja, po potrebi pa tudi usluž-
benci zavezancev.

(2) Če je v posameznem postopku oddaje skupnega 
javnega naročila potrebno sodelovanje uslužbencev z znanji 
s področja vsebine predmeta skupnega javnega naročanja, 
posamezni zavezanci na poziv izvajalca skupnega javnega na-
ročanja v strokovno komisijo predlagajo uslužbenca ali usluž-
bence, ki imajo znanja s področja vsebine predmeta javnega 
naročanja.

(3) Strokovna komisija mora v času izvajanja posamezne-
ga postopka oddaje skupnega javnega naročila pripraviti, spre-
mljati in izvajati postopek oddaje skupnega javnega naročila ter 
sodelovati v morebitnem postopku pravnega varstva. Strokov-
na komisija zaključi z delom, ko je odločitev o oddaji naročila 
pravnomočna in je podpisana pogodba ali okvirni sporazum.

10. člen
(1) Postopek oddaje skupnega javnega naročila vodi izva-

jalec skupnega javnega naročanja ob sodelovanju vseh članov 
strokovne komisije.

(2) Postopek oddaje skupnega javnega naročila od spre-
jema sklepa o izvedbi skupnega javnega naročila do vključno 
priprave končnega poročila izvede izvajalec skupnega javnega 
naročanja, razen če ta uredba določa drugače.

11. člen
Na podlagi poročila strokovne komisije odgovorna oseba 

izvajalca skupnega javnega naročanja sprejme odločitev o 
oddaji naročila. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila 
in/ali podpisu krovne pogodbe ali krovnega okvirnega sporazu-
ma izvajalec skupnega javnega naročanja pošlje zavezancem 
vso potrebno dokumentacijo za podpis pogodbe ali okvirnega 
sporazuma.

12. člen
(1) Na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega 

javnega naročila lahko:
– izvajalec skupnega javnega naročanja podpiše krovno 

pogodbo, na podlagi katere zavezanci podpišejo neposredne 
pogodbe,

– zavezanci neposredno podpišejo pogodbe ali okvirne 
sporazume ali

– izvajalec skupnega javnega naročanja podpiše krovni 
okvirni sporazum, na podlagi katerega zavezanci podpišejo 
neposredne okvirne sporazume.

(2) Na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma zave-
zanci samostojno oddajajo posamezna naročila, ponovno od-
piranje konkurence pa glede na vsebino okvirnega sporazuma 
izvaja ali izvajalec skupnega javnega naročanja ali ga izvajajo 
zavezanci.

(3) Z neposredno pogodbo ali neposrednim okvirnim spo-
razumom se uredijo pravice in obveznosti pogodbenih strank 
v zvezi s predmetom skupnega javnega naročanja, vključno s 
finančnimi obveznostmi posameznega zavezanca.

IV. IZJEME PRI SKUPNEM JAVNEM NAROČANJU

13. člen
(1) Če zavezanec za zagotovitev nemotenega delovanja 

nujno potrebuje blago ali storitev, ki je predmet skupnega 
javnega naročila, lahko zavezanec na podlagi predhodnega 
soglasja izvajalca skupnega javnega naročanja, razen v pri-
meru iz tretje alineje tega odstavka, kjer predhodno soglasje 
ni potrebno, samostojno izvede postopek oddaje skupnega 
javnega naročila in sklene pogodbo ali okvirni sporazum, če:

– v času izvajanja posameznega postopka oddaje sku-
pnega javnega naročila pri zavezancu nastane dodatna potre-
ba po nabavi ali izvedbi predmeta skupnega javnega naročila, 
ki je ni več mogoče upoštevati v postopku oddaje skupnega 
javnega naročila, in razlogov za to ni bilo mogoče predvideti in 
jih ni mogoče pripisati ravnanju zavezanca,

– po sklenitvi pogodbe ali okvirnega sporazuma na pod-
lagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila 
nastane dodatna potreba po nabavi ali izvedbi predmeta 
skupnega javnega naročila, ki je ni bilo mogoče predvideti 
ob pripravi skupnega javnega naročila, in razlogov za to ni 
bilo mogoče predvideti in jih ni mogoče pripisati ravnanju 
zavezanca, ali

– za skupno javno naročilo, ki je predvideno za izvedbo 
v tekočem letu, še ni sklenjena pogodba ali okvirni sporazum 
na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega 
naročila.

(2) V primerih iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka 
lahko zavezanec odda javno naročilo in sklene pogodbo ali 
okvirni sporazum samo za obdobje, za katerega se sklepa 
pogodba ali okvirni sporazum na podlagi izvedenega postopka 
oddaje skupnega javnega naročila. V primeru iz tretje aline-
je prejšnjega odstavka lahko zavezanec odda javno naročilo 
in sklene pogodbo ali okvirni sporazum, pod pogojem, da 
v pogodbo ali okvirni sporazum vključi odložni pogoj, da se 
pogodba ali okvirni sporazum sklepa za obdobje do sklenitve 
pogodbe ali okvirnega sporazuma na podlagi izvedenega po-
stopka oddaje skupnega javnega naročila.

(3) Vlogo za samostojno izvedbo postopka oddaje javne-
ga naročila (v nadaljnjem besedilu: vloga) zavezanec pošlje 
izvajalcu skupnega javnega naročanja. V vlogi mora zavezanec 
navesti predmet javnega naročila, ocenjeno vrednost javnega 
naročila in obdobje veljavnosti pogodbe, razloge za nujnost in 
nepredvidljivost ter jih utemeljiti.

(4) Če izvajalec skupnega javnega naročanja ugotovi, 
da vloga ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka, v 
roku petih delovnih dni od prejema vloge pozove zavezanca, 
da vlogo dopolni. Izvajalec skupnega javnega naročanja po 
prejemu popolne vloge preveri izpolnjevanje pogojev iz prve-
ga odstavka tega člena in na podlagi tega zavezancu lahko 
da soglasje za samostojno izvedbo postopka oddaje javnega 
naročila. Na vlogo mora izvajalec skupnega javnega naročanja 
zavezancu odgovoriti najpozneje v desetih dneh od prejema 
popolne vloge.

V. PRIPRAVA ODGOVOROV NA ZAHTEVKE ZA REVIZIJO 
TER IZVAJANJE IN SPREMLJANJE POGODB  

ALI OKVIRNIH SPORAZUMOV

14. člen
Vsa procesna dejanja glede vloženih zahtevkov za revi-

zijo (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) opravlja izvajalec sku-
pnega javnega naročanja s sodelovanjem strokovne komisije, 
imenovane v posameznem postopku oddaje skupnega javnega 
naročila, v katerem je vložen zahtevek. Pri reševanju zahtevkov 
člani komisije izvajalcu skupnega javnega naročanja nudijo 
pomoč s področja vsebine predmeta javnega naročanja.

15. člen
(1) Če je nosilec oziroma upravičenec finančnega zavaro-

vanja izvajalec skupnega javnega naročanja, morajo zavezanci 
in drugi naročniki izvajalca skupnega javnega naročanja redno, 
kar pomeni najpozneje v osmih dneh od ugotovitve kršitve iz-
polnjevanja pogodbenih obveznosti, obveščati o neizpolnjeva-
nju pogodbenih obveznosti, ki so lahko podlaga za unovčenje 
finančnega zavarovanja.

(2) Izvajalec skupnega javnega naročanja na podlagi 
obvestila iz prejšnjega odstavka preveri, ali so izpolnjeni 
pogoji za unovčenje finančnega zavarovanja. Zavezanec ali 
drug naročnik mora izvajalcu skupnega javnega naročanja na 
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njegovo zahtevo poslati podatke, ki se nanašajo na pogoje za 
unovčenje finančnega zavarovanja, v petih dneh od prejema 
poziva.

16. člen
Med izvajanjem pogodb ali okvirnih sporazumov morajo 

zavezanci in drugi naročniki obvestiti izvajalca skupnega jav-
nega naročanja o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti in 
morebitnih ovirah pri izvajanju pogodb ali okvirnih sporazumov, 
zlasti pa glede neupoštevanja dogovorjenih cen, dobavnih ali 
izvedbenih rokov, kakovosti in količin, v roku 30 dni od ugoto-
vitve kršitve izpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

VI. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

17. člen
(1) Postopki oddaje skupnih javnih naročil, za katere so 

bila obvestila o javnem naročilu objavljena pred uveljavitvijo te 
uredbe ali za katera so bila kandidatom ali ponudnikom že po-
slana povabila k oddaji ponudb oziroma povabila k pogajanjem, 
se izvedejo po dosedanjih predpisih.

(2) Okvirni sporazumi, ki so bili na podlagi izvedenega 
postopka oddaje skupnega javnega naročila sklenjeni pred 
uveljavitvijo te uredbe, se do konca njihove veljavnosti izvajajo 
v skladu z določbami okvirnih sporazumov.

18. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00712-20/2013
Ljubljana, dne 25. aprila 2013
EVA 2013-1611-0042

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1407. Uredba o načinu in pogojih opravljanja 
gospodarske javne službe rednega 
vzdrževanja objektov za varnost plovbe

Na podlagi 3., 7. in 33. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 36. člena Zakona 
o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) 
ter 43. in 44. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, 
št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 88/10 in 59/11) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o načinu in pogojih opravljanja gospodarske 
javne službe rednega vzdrževanja objektov  

za varnost plovbe

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) S to uredbo se določa način opravljanja gospodarske 
javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe 
na plovnih poteh v teritorialnem morju in notranjih morskih vo-
dah Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: gospodarska 
javna služba).

(2) Ta uredba je tudi koncesijski akt za koncesijo za iz-
vajanje rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe na 
plovnih poteh v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah 
Republike Slovenije.

(3) Koncesija gospodarske javne službe rednega vzdrže-
vanja objektov za varnost plovbe na plovnih poteh v teritorial-
nem morju in notranjih morskih vodah Republike Slovenije po 
tej uredbi je javnonaročniško javno-zasebno partnerstvo po Za-
konu o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; 
v nadaljnjem besedilu: Zakon o javno-zasebnem partnerstvu).

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– »koncedent« je Republika Slovenija,
– »koncesija« je koncesija za opravljanje rednega vzdr-

ževanja objektov za varnost plovbe na plovnih poteh v terito-
rialnem morju in notranjih morskih vodah Republike Slovenije 
po tej uredbi,

– »koncesionar« je pravna ali fizična oseba ali konzorcij, 
ki izvaja gospodarsko javno službo na podlagi koncesije,

– »konzorcij« je oznaka za dve ali več pravnih ali fizič-
nih oseb, ki na podlagi medsebojnega obligacijsko-pravnega 
razmerja, sklenjenega v skladu s 14. členom te uredbe, vložijo 
skupno vlogo za pridobitev koncesije in se v njej zavežejo v 
primeru uspeha v postopku podelitve koncesije skupaj izvajati 
pravice in obveznosti koncesionarja,

– »začetek postopka podelitve koncesije« je dan objave 
oddaje javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva,

– »objekti za varnost plovbe na plovnih poteh« so svetil-
niki, obalne luči, boje ter druga znamenja in naprave za varno 
plovbo po morju, plovnih poteh in v pristaniščih.

3. člen
(organizacijska zasnova)

Gospodarsko javno službo opravlja na podlagi koncesije 
koncesionar, ki pridobi koncesijo za opravljanje te javne službe.

4. člen
(pooblastilo koncedenta)

Naloge koncedenta v postopku podelitve koncesije in v 
koncesijskem razmerju izvaja Uprava Republike Slovenije za 
pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava), razen tistih nalog 
in odločitev, ki so po tej uredbi izrecno v pristojnosti Vlade Re-
publike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).

5. člen
(financiranje)

(1) Gospodarska javna služba po tej uredbi se financira iz 
proračuna Republike Slovenije.

(2) Če prejme koncesionar v zvezi z izvajanjem gospo-
darske javne službe druga sredstva (npr. odškodnine, plačilo 
zavarovalnih škod), mora o njih obvestiti koncedenta in jih 
uporabiti za financiranje gospodarske javne službe.

(3) Izvajalec mora ločeno voditi računovodsko evidenco 
o stroških rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe in 
proračunskih sredstvih, ki jih prejme za opravljanje gospodar-
ske javne službe.

II. PREDMET IN NAČIN IZVAJANJA GOSPODARSKE 
JAVNE SLUŽBE

6. člen
(predmet gospodarske javne službe)

(1) Gospodarska javna služba, za katero se podeli kon-
cesija, obsega:

– redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe na plov-
nih poteh v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah 
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Republike Slovenije v stanju, ki zagotavlja nemoteno delovanje 
objektov za varnost plovbe ter vključuje potrebne obnove in 
zamenjave, kadar posamezni objekt ali naprava ne deluje v 
skladu s svojim namenom, in

– reden nadzor nad stanjem objektov za varnost plovbe.
(2) Objekti za varnost plovbe, ki so predmet rednega 

vzdrževanja, se podrobneje opredelijo v razpisni dokumentaciji.
(3) Če se v času trajanja koncesije objekti za varnost plovbe 

spremenijo, nadomestijo ali zamenjajo, se izvajanje gospodarske 
javne službe razširi tudi na nove objekte za varnost plovbe.

7. člen
(dejavnosti izven obsega koncesije)

Koncesionar lahko v času trajanja koncesije opravlja 
dejavnost rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe 
izven obsega koncesije po tej uredbi (redno vzdrževanje 
objektov za varnost plovbe v marinah in športnih pristani-
ščih) ali druge dejavnosti, pri čemer mora zagotoviti ločeno 
evidentiranje različnih dejavnosti (ločeno za vsako koncesijo 
posebej in za druge dejavnosti) v skladu s predpisi, ki ure-
jajo preglednost finančnih odnosov in ločeno evidentiranje 
različnih dejavnosti.

8. člen
(območje izvajanja gospodarske javne službe)

Gospodarska javna služba se zagotavlja v koprskem to-
vornem pristanišču, drugih pristaniščih, namenjenih za javni 
promet, krajevnih pristaniščih, vojaških pristaniščih in na drugih 
delih notranjih morskih voda in teritorialnega morja, razen v 
marinah in športnih pristaniščih.

9. člen
(način izvajanja gospodarske javne službe)

(1) Koncesionar mora izvajati gospodarsko javno službo v 
skladu s predpisi, ki urejajo delovanje objektov za varnost plovbe.

(2) Koncesionar mora z opravljanjem gospodarske javne 
službe zagotoviti pravilno delovanje objektov za varnost plovbe 
na plovnih poteh tako, da bo dela izvajal kot dober gospodar v 
skladu s tehnično dokumentacijo in predpisi.

(3) Koncesionar mora zagotoviti, da bodo kljub opravljanju 
del neprekinjeno delovali vsi objekti za varnost plovbe in bo s 
tem zagotovljena varnost plovbe.

10. člen
(trajanje koncesije)

(1) Koncesija po tej uredbi se podeli za sedem let (rok 
koncesije).

(2) Rok koncesije začne teči z dnem, določenim v kon-
cesijski pogodbi. Če v koncesijski pogodbi ni določen začetek 
teka roka koncesije, začne ta rok teči naslednji dan po sklenitvi 
koncesijske pogodbe.

(3) Rok koncesije poteče s potekom istega dneva v istem 
mesecu v sedmem letu od dneva začetka teka roka koncesije.

(4) V času trajanja koncesije za območje koncesije ni do-
voljeno podeliti druge koncesije po tej uredbi, razen če se druga 
koncesija podeli pred prenehanjem koncesijskega razmerja 
prejšnje koncesije zaradi zagotovitve nepretrganega izvajanja 
gospodarske javne službe tako, da novi koncesionar začne 
izvajati koncesijo, ko jo preneha izvajati prejšnji koncesionar.

11. člen
(obseg del)

(1) V razpisni dokumentaciji se določi predviden okvirni 
obseg posameznih vrst del rednega vzdrževanja objektov za 
varnost plovbe v roku koncesije.

(2) Uprava do 31. oktobra tekočega leta določi letni pro-
gram vzdrževanja objektov za varnost plovbe, upoštevaje ob-
seg sredstev, ki so v proračunu Republike Slovenije namenjena 
za gospodarsko javno službo.

(3) Koncesionar mora na podlagi letnega programa vzdr-
ževanja objektov za varnost plovbe, upoštevaje stanje objek-
tov za varnost plovbe in vse druge okoliščine, ki vplivajo na 
izvajanje vzdrževalnih del, pripraviti za vsak koledarski mesec 
izvedbeni program vzdrževanja objektov za varnost plovbe in 
ga predložiti upravi v potrditev najkasneje do 25. dne v mesecu 
za naslednji mesec.

(4) Koncesionar mora izvajati dela v skladu z izvedbenim 
programom vzdrževanja objektov za varnost plovbe.

III. PODELITEV KONCESIJE

12. člen
(postopek podelitve koncesije)

(1) Koncesija po tej uredbi se podeli v postopku sklenitve 
javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva po 27. členu 
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.

(2) Odločitev o izbiri koncesionarja v postopku oddaje 
javnega naročila po drugem odstavku 27. člena Zakona o javno-
-zasebnem partnerstvu in odločbo o podelitvi koncesije po četr-
tem odstavku 27. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 
sprejme vlada, postopek podelitve koncesije pa vodi uprava.

13. člen
(pogoji za koncesionarja)

(1) Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) splošne pogoje glede osnovne sposobnosti, v skladu s 

predpisom, ki ureja javno naročanje;
b) tehnične pogoje: kandidat mora razpolagati z ustrezno 

tehnično opremo;
c) kadrovske pogoje: kandidat mora imeti strokovno uspo-

sobljen kader;
č) ekonomske pogoje:
– da ima kandidat poravnane zapadle obveznosti do do-

baviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– kandidat na dan oddaje ponudbe nima blokiranega no-

benega transakcijskega računa, v zadnjih 180 dneh pred rokom 
za oddajo ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega računa 
blokiranega več kot 30 zaporednih dni;

– kandidatova bonitetna ocena, izdana pri AJPES, na dan 
izdaje dokazila dosega vsaj bonitetni razred SB6 ali boljše.

(2) Pogoje iz a), b) in c) točke prejšnjega odstavka mora 
izpolnjevati koncesionar tudi ves čas trajanja koncesijskega 
razmerja.

(3) Podrobneje se pogoji in način dokazovanja pogojev iz 
tega člena določi v razpisni dokumentaciji.

14. člen
(skupna vloga več oseb)

(1) Vlogo za koncesijo (v nadaljnjem besedilu: vloga) 
lahko predloži več pravnih ali fizičnih oseb skupaj (v nadaljnjem 
besedilu: konzorcij). Če ista pravna ali fizična oseba sodeluje 
pri več vlogah, je taka vloga nepravilna.

(2) Kadar predloži skupno vlogo konzorcij, se vlogi priloži 
sklenjena pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z 
izvajanjem koncesije, iz katere mora biti razvidno najmanj:

– člani konzorcija, vstop in izstop člana iz konzorcija;
– vodilni član konzorcija ali druga oseba, ki se ji posredu-

jejo sporočila v zvezi z izvajanjem koncesije z učinkom za vse 
člane konzorcija;

– ureditev medsebojnih pravic in obveznosti med člani 
konzorcija v zvezi z izvajanjem koncesije;

– medsebojna zaveza članov konzorcija, da za obveznosti 
koncesionarja po koncesijski pogodbi odgovarjajo solidarno.

(3) V primeru skupne vloge članov konzorcija morajo 
pogoje iz a) točke in prve alineje č) točke prvega odstavka 
prejšnjega člena izpolnjevati vse osebe, ki so vložile tako vlogo, 
ostale pogoje pa lahko izkazujejo skupaj člani konzorcija in 
podizvajalci, navedeni v vlogi.
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15. člen
(koncesijska pogodba)

(1) Po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije sklene 
koncedent z izbranim kandidatom koncesijsko pogodbo.

(2) Za Republiko Slovenijo kot koncedenta podpiše kon-
cesijsko pogodbo po pooblastilu vlade predstojnik uprave.

(3) Če v skladu s šestim odstavkom 58. člena Zakona 
o javno-zasebnem partnerstvu odločba o podelitvi koncesije 
preneha veljati, ker v določenem roku ni bila sklenjena kon-
cesijska pogodba, vlada izda odločbo o podelitvi koncesije 
naslednjemu na ocenjevalni lestvici.

16. člen
(zapisniška primopredaja)

V roku 30 dni od sklenitve pogodbe opravi komisija, ki 
jo sestavljajo predstavniki uprave in koncesionarja, pregled 
objektov za varnost plovbe in zapisniško ugotovi njihovo stanje.

17. člen
(vsebina in izvajanje koncesijske pogodbe)

(1) S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar 
uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s koncesijo, tve-
ganja, ki jih nosi posamezna pogodbena stranka, in druga 
vprašanja, ki jih mora urediti koncesijska pogodba po zako-
nu, ki ureja gospodarske javne službe.

(2) V koncesijski pogodbi se določijo tudi pogodbene 
kazni za primer kršitev obveznosti koncesionarja.

(3) S koncesijsko pogodbo se za čas trajanja koncesije 
in na podlagi najugodnejše vloge določijo izhodiščne cene za 
posamezne vrste del rednega vzdrževanja in način njihove 
valorizacije, ki ne sme presegati 80 odstotkov letnega inde-
ksa rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, kot ga 
objavi Statistični urad Republike Slovenije.

(4) Na podlagi koncesijske pogodbe in v skladu z le-
tnim programom vzdrževanja objektov za varnost plovbe iz 
drugega odstavka 11. člena te uredbe sklepata koncedent 
in koncesionar letne, po potrebi pa tudi druge pogodbe za 
izvedbo posameznih del rednega vzdrževanja po cenah, 
določenih v koncesijski pogodbi.

18. člen
(garancija)

(1) Koncesionar mora najkasneje v 20 dneh po skleni-
tvi koncesijske pogodbe predložiti koncedentu nepogojno, 
nepreklicno in na prvi pisni poziv plačljivo bančno garancijo, 
veljavno najmanj eno leto v višini, določeni v razpisni doku-
mentaciji. Garancijo mora koncesionar najmanj tri mesece 
pred potekom njene veljavnosti podaljšati za najmanj eno 
leto oziroma do izteka roka koncesije.

(2) Bančno garancijo sme koncedent unovčiti v prime-
ru, ko koncesionar brez utemeljenih razlogov ne izpolnjuje 
bistvenih pogodbenih obveznosti ali če preneha ali delno 
preneha izvajati dejavnost iz koncesijskega razmerja.

(3) Bančno garancijo sme koncedent unovčiti tudi v 
primeru, ko koncesionar nepravočasno nadomesti ali ne 
nadomesti bančne garancije iz prvega odstavka tega člena.

(4) Bančne garancije iz prvega, drugega in tretjega 
odstavka tega člena lahko nadomestijo tudi ustrezne druge 
vrste finančnih zavarovanj, ki so v skladu z zakonodajo, ki 
ureja javna naročanja in finančna zavarovanja. Druge vrste 
finančnih zavarovanj morajo izpolnjevati enake pogoje, kot 
so zahtevane za bančne garancije iz prvega, drugega in 
tretjega odstavka tega člena.

19. člen
(zavarovanja)

(1) Najkasneje v 30 dneh po sklenitvi koncesijske pogod-
be mora koncesionar skleniti zavarovanje za škodo, ki bi jo z 
opravljanjem gospodarske javne službe povzročil tretji osebi.

(2) Obveznost zavarovanja odgovornosti koncesionarja 
se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.

20. člen
(prenos koncesije)

(1) Koncesionar (odstopnik koncesije) sme pravice in 
obveznosti iz koncesijske pogodbe ali njenega dela prenesti na 
novega koncesionarja (prevzemnik koncesije) le s predhodnim 
soglasjem vlade. Ta določba se uporablja tudi za prenos konce-
sije na univerzalne pravne naslednike koncesionarja.

(2) Soglasje iz prejšnjega odstavka se izda na zahtevo 
odstopnika oziroma prevzemnika koncesije, v kateri mora biti 
izkazano, da sta odstopnik in prevzemnik koncesije uredila 
medsebojna razmerja v zvezi s prenosom koncesije.

(3) Vlada zavrne soglasje za prenos, če:
– prevzemnik koncesije ne izpolnjuje pogojev za pridobi-

tev in izvrševanje koncesije;
– je izpolnjen kateri od pogojev za odvzem koncesije iz 

28. člena te uredbe.
(4) Če se prenaša koncesijska pogodba, ki je sklenjena 

s člani konzorcija, je treba pridobiti soglasje vseh članov kon-
zorcija.

(5) Koncedent in prevzemnik koncesije skleneta konce-
sijsko pogodbo pod enakimi pogoji, kot je sklenjena prvotna 
koncesijska pogodba, in za preostali čas trajanja koncesije po 
prvotni koncesijski pogodbi.

21. člen
(podizvajalci)

(1) Če koncesionar odda določena dela v okviru koncesije 
podizvajalcem, v vlogi za pridobitev koncesije navede predmet 
del oziroma vrsto blaga, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe 
del, ki se oddajo in podatke o podizvajalcih (naziv, polni naslov, 
matična številka, davčna številka in transakcijski račun).

(2) Če koncesionar odda dela podizvajalcu po podpisu 
koncesijske pogodbe ali če po podpisu koncesijske pogod-
be zamenja podizvajalca, mora pridobiti soglasje koncedenta. 
Koncesionar vlogi za pridobitev soglasja predloži:

– sklenjeno pogodbo med koncesionarjem in podizvajal-
cem, ki vsebuje podatke iz prejšnjega odstavka in pooblastilo, 
s katerim pooblašča koncedenta, da na podlagi potrjenega 
računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem;

– soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu in
– izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotne-

mu podizvajalcu, ki je zamenjan.
(3) Podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje iz a) točke ter 

iz druge in tretje alineje č) točke prvega odstavka 13. člena te 
uredbe.

(4) Če koncesionar izvaja določena dela v okviru konce-
sije po podizvajalcih, koncedent ta dela neposredno plačuje 
podizvajalcem v skladu s predpisom, ki ureja javno naročanje. 
Koncesionar mora v ta namen svojemu računu oziroma situaciji 
predložiti tudi račune oziroma situacijo podizvajalcev, ki jih je 
predhodno potrdil.

(5) Koncesionar odgovarja koncedentu za delo podizva-
jalcev na način, kot da bi delo opravljal sam.

IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

22. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem koncesije izvaja uprava.

23. člen
(izvajanje nadzora)

(1) Koncesionar mora uradnim osebam uprave omogočiti 
nadzor in predložiti vso potrebno dokumentacijo v zvezi z izva-
janjem koncesije, zagotoviti sodelovanje odgovornih oseb kon-
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cesionarja pri nadzoru, dajati informacije v zvezi z izvajanjem 
koncesije in omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence 
v zvezi z izvajanjem koncesije.

(2) Nadzor se lahko izvaja v prostorih koncesionarja in 
na objektih za varnost plovbe, ki jih koncesionar vzdržuje. Na 
zahtevo koncedenta mora koncesionar omogočiti tudi stalen 
nadzor nad izvajanjem določenih vzdrževalnih del.

(3) Nadzor obsega pregled finančnega poslovanja v 
zvezi s koncesijo, nadzor nad ustreznostjo uporabe sredstev 
za izvajanje dejavnosti, kakor tudi nadzor izvajanja dejavno-
sti glede obsega izvedenih del, njihove kvalitete ter drugih 
značilnosti.

(4) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan in mora 
potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije. Izva-
jalec nadzora se izkaže s pooblastilom uprave. Osebe, ki iz-
vajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja 
obravnavati kot poslovno skrivnost. O nadzoru se sestavi 
zapisnik ali drug dokument o ugotovitvah nadzora.

24. člen
(poročanje)

(1) Koncesionar mora letno pisno poročati upravi o izpol-
njevanju obveznosti iz pogodbe.

(2) Poročilo mora vsebovati podatke o stroških vzdrževa-
nja objektov za varnost plovbe, opravljenih storitvah, podatke 
o stanju objektov za varnost plovbe in druge podatke, ki vpli-
vajo ali bi lahko vplivali na koncesijsko razmerje.

(3) Poleg poročil iz prejšnjega odstavka koncesionar 
dostavi upravi letne računovodske izkaze, ki jih mora pripraviti 
v skladu z zakonom in to uredbo.

V. PRENEHANJE KONCESIJE

25. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:
– zaradi prenehanja koncesijske pogodbe;
– zaradi prenehanja koncesionarja;
– zaradi stečaja koncesionarja;
– z odvzemom koncesije zaradi kršitev koncesionarja;
– z odkupom koncesije.

26. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodba preneha z dnem poteka roka 
koncesije.

(2) Koncesijska pogodba preneha zaradi bistvene kršitve 
z odpovedjo pogodbi zveste stranke. Podrobneje se odpoved 
zaradi kršitve pogodbe uredi v koncesijski pogodbi.

(3) Stranki koncesijske pogodbe se lahko med trajanjem 
pogodbe sporazumeta o prenehanju pogodbe. Pogodbena 
stranka, ki želi sporazumno prenehanje pogodbe, da drugi po-
godbeni stranki pobudo, ki vsebuje najmanj predlog pogojev 
in rok za prenehanje pogodbe z obrazložitvijo. Pobuda mora 
biti dana v pisni obliki.

27. člen
(prenehanje koncesionarja)

(1) Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem konce-
sionarja, če nima univerzalnega pravnega naslednika.

(2) V primeru univerzalnega pravnega naslednika kon-
cesionarja koncesijsko razmerje ne preneha in se prenese 
na pravnega naslednika v skladu z določbami 20. člena te 
uredbe.

(3) Koncesijsko razmerje preneha z dnem nastanka 
pravnih posledic začetka stečajnega postopka. Na sredstvih 
koncesionarja, namenjenih izvajanju koncesije, ima konce-

dent izločitveno pravico, določeno z 81. členom Zakona o 
javno-zasebnem partnerstvu.

(4) Če je koncesionar konzorcij, zaradi prenehanja ene-
ga ali več članov konzorcija ali uvedbe stečaja nad njimi 
koncesijsko razmerje ne preneha, če ostali člani konzorcija 
nadaljujejo s koncesijo.

28. člen
(odvzem koncesije)

(1) Vlada z odločbo odvzame koncesijo, če koncesionar:
– ne začne z izvajanjem koncesije v roku, dogovorjenem 

s koncesijsko pogodbo;
– po lastni krivdi ne izvaja koncesije in je zato ogrožena 

varnost plovbe;
– pri izvajanju koncesije koncedentu, uporabnikom ali 

tretjim osebam namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči 
škodo;

– ne izpolnjuje več pogojev iz drugega odstavka 13. čle-
na te uredbe;

– krši določbe te uredbe in drugih predpisov, ki urejajo 
način izvajanja koncesije;

– ne ravna v skladu z dokončnimi odločbami, ki jih ura-
dne osebe uprave izdajajo v okviru nadzora nad koncesijo;

– ne ravna v skladu z dokončnimi odločbami, izdanimi 
v okviru inšpekcijskega nadzora ali drugega nadzora držav-
nega organa nad koncesionarjem pri izvajanju koncesije; ta 
določba ne velja za dokončne odločbe, s katerimi so nalo-
žena določena vzdrževalna dela, dokler za ta vzdrževalna 
dela koncedent ne zagotovi sredstev v okviru koncesijskega 
razmerja.

(2) Odvzem koncesije je mogoč ne glede na to, ali 
predstavljajo kršitve iz prejšnjega odstavka bistveno kršitev 
koncesijske pogodbe.

(3) Uprava pisno opozori koncesionarja na kršitve, ki 
so razlog za odvzem koncesije, mu določi primeren rok za 
odpravo kršitev in ga opozori, da bo v nasprotnem primeru 
uvedla postopek odvzema koncesije.

(4) Če je koncesionar konzorcij, se kršitev posameznega 
člana konzorcija šteje za kršitev koncesionarja.

29. člen
(odkup koncesije)

(1) Odkup koncesije je možen takrat, ko koncedent eno-
stransko ugotovi, da bi bilo redno vzdrževanje objektov za 
varnost plovbe možno učinkoviteje opravljati na drug način.

(2) Ko koncesionar zaradi odkupa koncesije preneha 
opravljati dejavnost, ki je predmet koncesije, prevzame kon-
cedent naslednje obveznosti:

– izplačilo dokazanih neamortiziranih vlaganj koncesio-
narja v specializirano opremo ali objekte, ki jih koncesionar ne 
bo mogel povrniti v okviru svoje druge dejavnosti;

– povrnitev nastale dejanske škode in izgubljenega do-
bička za obdobje do rednega prenehanja koncesijske po-
godbe.

30. člen
(pregled ob prenehanju koncesijskega razmerja)

Ob prenehanju koncesijskega razmerja opravi komisija, 
ki jo sestavljajo predstavniki uprave in koncesionarja, pregled 
objektov za varnost plovbe in zapisniško ugotovi njihovo 
stanje.

31. člen
(nadaljevanje izvajanja gospodarske javne službe)
Če v primeru prenehanja koncesije ni podeljena nova 

koncesija ali ni drugače zagotovljeno, da bi bila gospodarska 
javna služba nepretrgano izvajana, mora dotedanji koncesio-
nar izvajati gospodarsko javno službo pod pogoji dotedanjega 
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koncesijskega razmerja do podelitve nove koncesije, vendar 
največ eno leto.

32. člen
(nemoteno delovanje objektov za varnost plovbe)
(1) Pogodbeni stranki morata v postopku prenehanja 

koncesijskega razmerja storiti vse, da je delovanje objektov 
za varnost plovbe nemoteno in pravilno.

(2) V tem obdobju uprava in koncesionar opravita vse 
potrebno za uspešno končno primopredajo.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen
(rok objave razpisa)

(1) Uprava mora objaviti javni razpis za podelitev konce-
sije najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi te uredbe.

(2) Ne glede na določbo drugega odstavka 11. člena te 
uredbe uprava določi letni program vzdrževanja za prvo leto 
v razpisni dokumentaciji.

34. člen
(podaljšanje veljavnosti pogodbe)

(1) Gospodarska družba, ki ima ob uveljavitvi te uredbe 
sklenjeno koncesijsko pogodbo za redno vzdrževanje objek-
tov za varnost plovbe, opravlja delo po tej pogodbi do izteka 
njenega roka ali, ob soglasju koncesionarja, do uveljavitve 
pogodbe, sklenjene z izbranim koncesionarjem v skladu s to 
uredbo, če do poteka roka navedene pogodbe koncesijska 
pogodba v skladu s to uredbo še ni sklenjena.

(2) Ob zaključku dela po pogodbi iz prejšnjega odstavka 
je gospodarska družba dolžna na zahtevo koncedenta predati 
vso dokumentacijo o izvajanju gospodarske javne službe.

35. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba 
o načinu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe 
rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe (Uradni list 
RS, št. 52/02), uporablja pa se v delu, ki se nanaša na pogod-
beno razmerje med koncedentom in izvajalcem gospodarske 
javne službe, do sklenitve koncesijske pogodbe v skladu s 
to uredbo.

36. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00729-22/2013
Ljubljana, dne 25. aprila 2013
EVA 2012-2430-0005

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1408. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o uvedbi programa 
za dokumentacijo o ulovu modroplavutih 
tunov Thunnus thynnus

Na podlagi 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni 
list RS, št. 115/06) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta  

in Sveta o uvedbi programa za dokumentacijo  
o ulovu modroplavutih tunov Thunnus thynnus

1. člen
(vsebina)

S to uredbo se določajo pristojni organi za potrjevanje potr-
dila o ponovnem izvozu modroplavutih tunov, pošiljanje potrdil o 
ponovnem izvozu, preverjanje potrjenih dokumentov in pošiljanje 
obvestil, poročanje Komisiji, nadzor, prekrški in izvršilni ukrepi za 
izvajanje Uredbe (EU) št. 640/2010 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 7. julija 2010 o uvedbi programa za dokumentacijo 
o ulovu modroplavutih tunov Thunnus thynnus in o spremembi 
Uredbe Sveta (ES) št. 1984/2003 (UL L št. 194 z dne 24. 7. 2010, 
str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2010/EU).

2. člen
(pristojni organi)

(1) Pristojni organi za izvajanje Uredbe 640/2010/EU so 
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in okolje (v nadaljnjem bese-
dilu: ministrstvo), Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo 
in okolje (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat) in Carinska upra-
va Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CURS), vsak v 
skladu s svojimi pristojnostmi.

(2) Postopke zaradi prekrškov iz 8. člena te uredbe vodita 
inšpektorat in CURS, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.

3. člen
(potrdilo o ponovnem izvozu modroplavutih tunov)
Pristojni organ za izvajanje III. poglavja Uredbe 

640/2010/EU, ki se nanaša na potrdilo o ponovnem izvozu 
modroplavutih tunov, je CURS.

4. člen
(pošiljanje potrdil o ponovnem izvozu)

Pristojni organ za pošiljanje in shranjevanje potrdil o ponov-
nem izvozu v skladu z 8. členom Uredbe 640/2010/EU je CURS.

5. člen
(preverjanje potrjenih dokumentov in pošiljanje obvestil)

(1) Osebe, ki iztovarjajo, pretovarjajo ali izvajajo notra-
njo trgovino z modroplavutim tunom na ozemlju Republike 
Slovenije, morajo pred vsako notranje trgovinsko transakcijo 
inšpektoratu najmanj tri dni pred transakcijo poslati obvestilo o 
transakciji ter obvestilu priložiti kopijo potrjenega dokumenta o 
ulovu, in sicer za vsako pošiljko modroplavutega tuna.

(2) Osebe, ki uvažajo, izvažajo ali izvajajo ponovni izvoz 
modroplavutega tuna v oziroma iz Republike Slovenije, morajo 
pred vsako transakcijo CURS poslati obvestilo o transakciji ter 
obvestilu priložiti kopijo potrjenega dokumenta o ulovu, in sicer 
za vsako pošiljko modroplavutega tuna.

(3) Pregled potrjenih dokumentov o ulovu in povezane 
dokumentacije za vsako pošiljko modroplavutega tuna izvajata 
inšpektorat in CURS, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.

6. člen
(poročanje Komisiji)

O izvajanju Uredbe 640/2010/EU Komisiji poroča CURS, 
ki zahtevane informacije za pripravo poročil pridobi od inšpek-
torata in ministrstva.

7. člen
(nadzor)

Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 640/2010/EU in te 
uredbe izvajata inšpektorat in CURS, vsak v skladu s svojimi 
pristojnostmi.
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8. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, če:

1. iztovarja, pretovarja, namešča v kletke, izlovi, uvaža, 
izvaža ali ponovno izvaža modroplavute tune ali izvaja notranjo 
trgovino z njimi brez izpolnjenega in potrjenega dokumenta o 
ulovu in po potrebi potrdila o ponovnem izvozu v nasprotju z 
drugim odstavkom 3. člena Uredbe 640/2010/EU;

2. iztovarja, pretovarja ali izvaja notranjo trgovino z mo-
droplavutim tunom na ozemlju Republike Slovenije ter pri tem 
pred vsako notranje trgovinsko transakcijo inšpektoratu ne po-
šlje obvestila o transakciji oziroma obvestilu ne predloži kopije 
potrjenega dokumenta o ulovu v nasprotju s prvim odstavkom 
5. člena te uredbe;

3. uvaža, izvaža ali izvaja ponovni izvoz modroplavutega 
tuna v oziroma iz Republike Slovenije ter pri tem pred vsako 
transakcijo CURS ne pošlje obvestila o transakciji oziroma 
obvestilu ne priloži kopije potrjenega dokumenta o ulovu v 
nasprotju z drugim odstavkom 5. člena te uredbe.

(2) Z globo od 420 do 33.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik po-
sameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja de-
javnost.

(3) Z globo od 420 do 4.100 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika po-
sameznika in odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.

9. člen
(izvršilni ukrepi)

(1) Za izvajanje drugega odstavka 3. člena ter petega 
in šestega odstavka 9. člena Uredbe 640/2010/EU v zvezi z 
notranjo trgovino z modroplavutim tunom, uvozom, izvozom ali 
ponovnim izvozom modroplavutega tuna v oziroma iz Republi-
ke Slovenije, sta pristojna:

1. inšpektorat, če gre za notranjo trgovino;
2. CURS, če gre za uvoz, izvoz ali ponovni izvoz v oziro-

ma iz Republike Slovenije.
(2) Če pristojni organ na podlagi pregledov in prever-

janj dokumentov o ulovu in povezane dokumentacije za 
modroplavute tune ugotovi, da dokument o ulovu ali potrdilo 
o ponovnem izvozu nista veljavna oziroma da so pošiljke 
modroplavutega tuna nezakonite, se notranja trgovina, uvoz, 
izvoz ali ponovni izvoz pošiljk zadevnih modroplavutih tunov 
ne dovoli.

(3) Inšpektorat in CURS zasežeta ali odredita neškodljivo 
uničenje pošiljk modroplavutih tunov iz prejšnjega odstavka, 
vsak v skladu s svojimi pristojnostmi. Stroške neškodljivega 
uničenja nosijo osebe, ki uvažajo, izvažajo ali izvajajo ponovni 
izvoz modroplavutega tuna, v primeru notranje trgovine pa go-
spodarski subjekt, ki opravlja notranjo trgovino z modroplavutim 
tunom na ozemlju Republike Slovenije.

10. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00728-23/2013
Ljubljana, dne 25. aprila 2013
EVA 2012-2330-0174

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1409. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o organih v sestavi ministrstev

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in dru-
gega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni 
list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – 
ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12 in 21/13 
– ZVRS-G) in v zvezi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 21/13) 
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih 

v sestavi ministrstev

1. člen
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, 

št. 58/03, 45/04, 86/04 – ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 
76/06, 132/06, 41/07, 64/08 – ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 
98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12 in 24/13) se v 4. členu v 
naslovu besedilo »Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve« nadomesti z besedilom »Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti«, v besedilu člena pa se 
besedilo »Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve« 
nadomesti z besedilom »Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti«.

2. člen
Za 8. členom se doda novi 8.a člen, ki se glasi:

»8.a člen
(Ministrstvo za kulturo)

(1) V sestavi Ministrstva za kulturo sta:
– Arhiv Republike Slovenije,
– Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije.
(2) Arhiv Republike Slovenije opravlja upravne in strokov-

ne naloge na področjih varstva dokumentarnega in arhivskega 
gradiva, ki nastaja pri državnih organih in drugih zakonsko 
določenih osebah, ter upravne in strokovne naloge skupnega 
pomena varstva arhivskega gradiva v državi.

(3) Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije 
opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem za-
konov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo varstvo kul-
turne dediščine, varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, 
medije in avdiovizualno kulturo, knjižnice in obvezni izvod publi-
kacij ter uresničevanje javnega interesa na področju kulture.«.

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

»15. člen
(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)

(1) V sestavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport sta:

– Urad Republike Slovenije za mladino,
– Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport.
(2) Urad Republike Slovenije za mladino opravlja naloge, 

ki se nanašajo na načrtovanje in izvajanje ukrepov s podro-
čja mladinske politike, na izvajanje socialne politike otrok in 
mladine, vzgoje in neformalnega izobraževanja, prostočasnih 
dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega so-
delovanja na teh področjih.

(3) Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport 
opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem za-
konov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo in 
opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ki jo izvajajo 
vrtci, osnovne šole, glasbene šole, nižje in srednje poklicne 
šole, srednje tehniške in strokovne šole, gimnazije, višje 
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strokovne šole, zavodi za izobraževanje in usposabljanje 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, organizacije 
za izobraževanje odraslih, zasebniki, ki izobražujejo po jav-
no veljavnih vzgojno-izobraževalnih programih, domovi za 
učence in dijaški domovi, ter nad opravljanjem dejavnosti s 
področja športa.«.

KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00720-2/2013
Ljubljana, dne 25. aprila 2013
EVA 2013-2030-0026

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1410. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 
mestih in nazivih v organih javne uprave 
in v pravosodnih organih

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih 
uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – 
ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji 

organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih  
in nazivih v organih javne uprave  

in v pravosodnih organih

1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 

mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih 
organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 
– popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 
9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 
82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13 in 18/13) se v 
13. členu v prvi alineji besedilo »Ministrstvu za delo, družino in 
socialne zadeve« nadomesti z besedilom »Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti«.

Deveta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport:
Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo
Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje 

odraslih
Direktorat za šport
Direktorat za investicije
Direktorat za visoko šolstvo
Direktorat za znanost
Direktorat za informacijsko družbo«.
Za enajsto alinejo se doda nova, dvanajsta alineja, ki se 

glasi:
»– v Ministrstvu za kulturo:
Direktorat za kulturno dediščino
Direktorat za ustvarjalnost
Direktorat za medije«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00717-7/2013
Ljubljana, dne 25. aprila 2013
EVA 2013-2030-0025

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

1411. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o podrobnejši vsebini in načinu priprave 
načrta upravljanja voda

Na podlagi petega odstavka 55. člena Zakona o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 
41/04 – ZVO-1, 57/08 in 57/12) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta 
upravljanja voda

1. člen
V Uredbi o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta 

upravljanja voda (Uradni list RS, št. 26/06 in 5/09) se četrti 
odstavek 12.a člena spremeni tako, da se glasi:

»(4) Referenčno obdobje za oceno vrednosti predno-
stnih snovi, prednostnih nevarnih snovi in drugih onesnaževal 
v skladu s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, ki se 
vnesejo v popis, je izbrano leto pred zaključkom analize v 
skladu z 10. do 16. členom te uredbe. Referenčno obdobje 
za izračun povprečja vnosov za prednostne snovi in one-
snaževala v skladu s predpisi, ki urejajo fitofarmacevtska 
sredstva, so tri leta pred zaključkom analize v skladu z 10. do 
16. členom te uredbe.«.

2. člen
V tretjem odstavku 29. člena se na koncu četrte alineje 

vejica in beseda »in« nadomestita s podpičjem, na koncu pete 
alineje se pika nadomesti z besedo »in« ter doda nova šesta 
alineja, ki se glasi:

»– ukrepov za preprečitev znatnega povečanja koncen-
tracij prednostnih snovi, ki so nagnjene h kopičenju v sedimen-
tih oziroma živih organizmih.«.

3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 00728-27/2013
Ljubljana, dne 25. aprila 2013
EVA 2013-2330-0036

Vlada Republike Slovenije

mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica
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OBČINE

05c Zazidalna situacija,
06a Prikaz ureditve – potek omrežij in priključevanje objek-

tov na gospodarsko javno infrastrukturo – obstoječe stanje,
06b Prikaz ureditve – potek omrežij in priključevanje 

objektov na gospodarsko javno infrastrukturo – predvideno 
stanje,

07 Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, narav-
nih virov in ohranjanje narave,

08 Prikaz ureditve za obrambo ter varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,

09 Načrt parcelacije,
10 Etape izvajanja.
(4) Obvezne priloge:
– Izvleček iz Prostorskih sestavin dolgoročnega in druž-

benega plana Občine Brežice,
– Prikaz stanja – geodetski posnetek obstoječega stanja,
– Strokovne podlage,
– Smernice in mnenja,
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN-ja,
– Povzetek za javnost,
– Okoljsko poročilo.

II. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV

3. člen
(1) Obravnavano območje se nahaja na severni strani 

mesta Brežice. Na vzhodni strani se območje IPC približa raz-
raščenem poselitvenem jedru Brezina, na južni strani meji na 
manipulativni prostor slovenskih železnic in na severu na naj-
boljša kmetijska zemljišča. Zahodni del IPC Brezina obsegajo 
vodne površine nastale po eksploataciji gline. Danes je obmo-
čje vodnih in priobalnih zemljišč varovano kot naravna vrednota 
lokalnega pomena. Del industrijske cone je že izveden. Ostali 
del cone je kljub interesom še vedno neizveden, kar predpisu-
jemo predvsem omejitvam varstva, pestri lastniški strukturi in 
manjkajočega celovitega enotnega koncepta območja.

(2) Izhodišča prostorskih ureditev OPPN – IPC Brezina:
– oblikovanje gospodarske cone kot razvojno zaposlitve-

nega potenciala občine,
– novogradnja objektov proizvodnih, skladiščnih in po-

slovnih objektov,
– celovit racionalen in prometno pretočen pristop z dopol-

nilno gradnjo cestne in železniške infrastrukture,
– racionalna sodobna infrastrukturna opremljenost z na-

vezavo na obstoječa omrežja.
(3) Obravnavano območje se deli na sedem enot urejanja. 

Posamezna enota je vezana na lego in napajanje, na kompa-
tibilno namensko rabo z enotnimi pogoji urejanja, zagotavlja-
njem dovozov, dostopov in potrebnih površin za manipulacijo 
in parkiranje.

(4) Učinkovito razvrščanje dejavnosti
Obstoječe območje je industrijska cona, kateri daje velja-

ven prostorski planski akt razvojno širitev in popolnitev prostih 
površin (površine v prvotni rabi). Izgradnja objektov v območju 
predstavlja razvoj gospodarskih dejavnosti in povečanje kapa-
citete območja.

Izhodišče načrtovanih gradenj in ureditev je:
– dopolnilna gradnja gospodarsko poslovne cone,
– širitev cestnega in železniškega napajalnega notranjega 

omrežja,
– odpiranje prostora z boljšo dostopnostjo,
– gradnja novih proizvodno skladiščnih objektov s poslov-

nimi prostori kot zaposlitveno jedro tega dela občine,
– prepletanje in dopolnjevanje proizvodno poslovnih funk-

cij s povezovanjem na obstoječe tehnologije z racionalno gra-
dnjo in rekonstrukcijo infrastrukture širšega območja.

BREŽICE

1412. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za IPC Brezina

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZU-
PUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) 
ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 
3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 21. redni seji dne 
8. 4. 2013 sprejel

O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za IPC Brezina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga načrta)

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Strategije prostor-
skega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) ter usmeritev 
iz Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za 
obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, 13/91 
(z dne 29. 3. 1991), in Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 
79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 
110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04, 59/08, 78/08, 
104/09) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za IPC 
Brezina (v nadaljnjem besedilu: OPPN – IPC Brezina).

(2) OPPN – IPC Brezina je izdelalo podjetje Arealine 
d.o.o., pod št. projekta U-07/2012.

2. člen
(vsebina in sestava načrta)

(1) OPPN IPC Brezina vsebuje besedilo odloka, grafični 
del in zakonsko predpisane priloge.

(2) OPPN – IPC Brezina besedilo odloka določa:
– opis prostorske ureditve,
– usmeritev načrtovanih ureditev v prostor:

– vplive in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi 
območji,

– rešitve načrtovanih objektov in površin,
– pogoje in usmeritve za projektante,
– zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključe-

vanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro,

– način, vrsto in namen prenove naselja ali njegovega 
dela,

– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,

– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, obliko-

valskih rešitev,
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti podrobnega načrta.
(3) Grafični del:
01 Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela veljav-

nega plana,
02 Območje podrobnega prostorskega načrta z obstoje-

čim parcelnim stanjem,
03 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji,
04 Prikaz enot urejanja,
05a Prikaz stanja in predvidene rušitve,
05b Ureditvena situacija,
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(5) Prometna dostopnost
Obravnavano območje ima dostop in dovoz. S širitvijo 

in popolnitvijo območja se načrtujejo nove povezave. Notranji 
promet bo omogočal dobro dostopnost in pretočnost in ustvaril 
možnost za nadaljnjo širitev cone.

(6) Ureditve javnih površin in dostopov
Zunanje ureditve se navezujejo na tehnologijo in prome-

tno dostopnost. Izhodišča zunanjih ureditev sledijo:
– poudarek dostopov z vstopnimi ploščadmi posamezne-

ga programskega sklopa,
– prostorske ločnice med internimi in zunanjimi program-

skimi sklopi.
(7) Racionalna infrastrukturna opremljenost
Predvideni posegi, gradnja in ureditev po tem OPPN-ju 

posegajo v območje delno že zgrajene, delno minimalne ob-
stoječe infrastrukture in del brez infrastrukture. Z izgradnjo 
prometnih površin in objektov se sočasno izvede rekonstrukcija 
obstoječih ali novih vodov javne gospodarske infrastrukture.

III. UREDITVENO OBMOČJE OPPN Z MEJO UREDITVE

4. člen
(obseg ureditvenega območja)

(1) Obravnavano območje s širšim poselitvenim zaledjem 
je znotraj območja mesta Brežice, ki se imenuje Brezina. Samo 
območje OPPN – IPC Brezina sovpada z enoto urejanja v ve-
ljavnih prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
plana, ki je imenovana B4-01P1/1. Območje tega odloka IPC 
Brezina je že dalj časa opredeljeno kot industrijsko proizvodna 
cona, kjer so se gradili novi objekti, obstoječi objekti so se 
odstranjevali, prenavljali, nadomeščali in delno se je gradila in 
urejala gospodarska javna infrastruktura. Danes je zemljišče 
delno pozidano, na severni in zahodni strani pa so prosta 
zemljišča.

(2) Območje urejanja IPC – Brezina zajema zemljišča in 
dele zemljišč parc. št.

58/16, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 62/3, 67/1, 68/3, 
68/4, 68/6, 68/11, 68/13, 68/14, 68/15, 68/16, 68/21, 68/22, 

68/23, 68/26, 68/27, 68/28, 68/29, 68/30, 68/31, 68/33, 68/34, 
68/35, 68/36, 68/37, 68/38, 68/39, 68/40, 68/41, 68/42, 68/43, 
70/1, 70/2, 71/2, 71/3, 75/2, 75/3, 75/5, 75/6, 75/7, 76/6, 76/8, 
76/9, 77/5, 77/7, 77/8, 77/10, 77/11, 77/12, 77/13, 77/14, 77/15, 
77/16, 77/17, 77/18, 77/19, 77/20, 79, 81, 787/10, 812/15, 
812/16, 812/17, 812/18, 812/20, 812/21, 812/22, 812/26, 
812/27, vse k.o. Šentlenart in

226/2, 231/1, 231/2, 231/3, 232/3, 232/4, 232/5, 232/6, 
234, 235/1, 235/2, 237, 238/1, 238/2, 239/2, 2410/1-del, 240/2, 
240/4, 240/5, 252/4, 252/5, 252/6, 253, 255/2, 255/7, 255/8, 
255/9, 255/10, 256/2, 256/6, 256/7, 256/8, 257/1, 257/2, 257/3, 
257/4, 258/3, 258/4, 258/5, 258/6, 259/2, 259/3, 259/4, 260/3, 
260/5, 260/6, 260/9, 260/10, 260/11, 260/12, 261/1, 261/7, 
261/8, 261/9, 261/10, 261/11, 261/12, 261/13, 261/14, 261/15, 
261/16, 261/17, 261/18, 261/19, 261/20, 261/21, 261/22, 
261/23, 261/24, 262/1, 298/3, 298/4, 300/1, 301/1, 302/1, 303, 
310/1, 311, 312/1, 313/1, 313/6, 313/7, 313/8, 316/2, 316/3, 
316/5, 316/6, 316/7, 317, 319/2, 319/3, 319/4, 319/5, 319/6, 
321, 322/1, 322/2, 323/1, 323/3, 323/4, 323/5, 325/1, 325/2, 
326/1, 326/3, 327, 328, 329, 332, 333, 334, 336, 338/1, 338/2, 
339, 340, 341/1, 341/2, 349/1,349/2, 349/3, 349/4, 350, 351, 
352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 360/2, 361/2, 369, 370, 
371, 376/3, 376/5 – del, 731/1, 731/2, 734, 735, 736, 787/52, 
787/53, 787/61, 787/63, 787/64, 992/7, 992/8, 993/2 – del, 
993/3, 993/4, 993/6, 993/7, 994, 996/2, 1009/10, vse k.o. Bre-
zina.

(3) Za izvedbo načrtovanih gradenj, posegov in ureditev 
odlok vključuje vplivno območje, ki zajema zemljišča za izgra-
dnjo komunalnih vodov in ograditev industrijskega železniške-
ga tira na parc. št. 251/1 – del, 263/1 – del, 263/2 – del, 298/1 
– del in 298/4 – del, vse k.o. Brezina.

(4) V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede 
na grafični prikaz, velja grafični prikaz.

(5) Velikost območja
Skupna površina območja OPPN-ja je 42,78 ha, z doda-

nim vplivnim območjem v obsegu 0,33 ha.
(6) Enote urejanja:
Za potrebe podrobnega načrtovanja se območje deli na 

urejevalne enote:

Urejevalna enota Ime območja Namen Površina v ha
A1 Brezina – osrednji del „Terra“ Območje proizvodnih dejavnosti (IP, IG)  10,89
A2 Brezina – zahod „Skala“ Območje proizvodnih dejavnosti (IP, IG) 7,92
A3 Bezina – jug „KZ“ Območje proizvodnih dejavnosti (IP, IG) 4,93
A4 Brezina – vzhod „Kovis“ Območje proizvodnih dejavnosti (IP, IG) 4,10

Vplivno območje Korekcija meje za izvedbo industrijskega tira 
„Kovis“

0,33

B Brezina – blagovne rezerve Območje proizvodnih dejavnosti (IP, IG) 4,51
C1 Šentlenart – glinokopi Območje naravne vrednote z vodnimi 

površinami (ZS)
9,06

C2 Brezina – Treppova vila Centralne dejavnosti (Cu) 1,37

5. člen
(namenska raba)

(1) Obravnavano območje je gospodarska cona, ki ima 
določeno namensko rabo (IG). Podrobna namenska raba je 
namenjena dejavnostim: proizvodnje, skladiščenja, prometa, 
poslovne, trgovske, obrtne in storitvene dejavnosti.

(2) Znotraj območja OPPN je urejevalna enota C2 s 
podrobno namensko rabo CU – osrednje območje centralnih 
dejavnosti, kjer gre za prepletanje trgovskih, storitvenih, vzgoj-
nih, izobraževalnih, kulturnih in podobnih dejavnosti ter bivanja.

(3) Urejevalna enota C1 je funkcionalna površina naravne 
vrednote z namensko rabo ZS – površine za oddih, rekreacijo 
in šport na prostem.

(4) Znotraj gospodarske cone so predvidene spremljajoče 
dejavnosti gostinstvo in turizem, izobraževalna in raziskovalna 
dejavnost, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti. Pred-
videna je nova gradnja, rekonstrukcija in prenova obstoječih 
objektov z vsemi zunanjimi in manipulativnimi površinami.

(5) V razvojnem konceptu območja je predvidena dogra-
ditev prometnega skeleta znotraj območja, načrtovane nove 
ali korigirane cestne navezave na prometno omrežje širšega 
prostora, dograditev industrijskega železniškega tira in uredi-
tev nakladalnega terminala ob obstoječem industrijskem tiru. 
V sklopu ureditev prometnih površin se načrtuje izgradnja 
parkirišč in ureditev poslovnih, tehnoloških in intervencijskih 
dostopov.
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6. člen
Na celotnem območju ni dovoljena gradnja objektov javne 

uprave, stavbe splošnega družbenega pomena (muzeji, knjižni-
ce, stavbe za zdravstvo), stavbe za opravljanje verskih obredov 
ter pokopališke dejavnosti.

IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR

7. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

(1) Obravnavano območje OPPN – IPC Brezina se napa-
ja z odcepom ceste v Brezini. Razvojni koncept prometnega 
omrežja širšega območja načrtuje, poleg možne deviacije ob-
stoječega priključka te vstopne obstoječe ceste, tudi njeno na-
daljevanje in povezovanje s cesto proti Krškem skozi zahodni 
zaselek ob območju. Trasa te ceste je glavna dovozna cesta 
gospodarske cone.

(2) Poleg te ceste čez območje obdelave je planirana 
severno od območja obvozna cesta za smer proti Krškem, ki 
bo ostale lokalne ceste iz naselij in zaselkov priključevala pre-
ko krožišč. Zasnova notranjega prometnega skeleta načrtuje 
napajanje in navezave z obe omenjeni prometnici.

(3) Neposredno pa so vlivi na samih mejah OPPN – IPC 
Brezina, in sicer:

– načrtuje se dopolnitev veje notranjega industrijskega 
železniškega tira, ki s svojimi tehničnimi zahtevami umestitve 
v manjšem delu posega izven plansko določene meje IPC 
Brezina. Območje je vključeno v OPPN – IPC Brezina kot 
vplivno območje,

– na južnem delu se med obstoječima industrijskima tiro-
ma uredi nakladalni plato za uporabnike IPC Brezina, za kar bo 
potrebno izvesti navezave na obstoječe prometnice,

– ureditev vodnih in obvodnih površin in njihovega odteka-
nja na južni strani. Manjši del vodnih površin je izven območja 
OPPN – IPC Brezina,

– novogradnja, dograditev in prestavitve vodov javne 
gospodarske javne infrastrukture.

8. člen
(vrste gradenj)

Vrste dopustnih gradenj in posegov v skladu s pogoji tega 
odloka so:

– odstranitev obstoječih objektov,
– gradnja objektov,
– gradnja, rekonstrukcija in vzdrževalna dela prometnih in 

zunanjih površin, komunalnih, energetskih in telekomunikacij-
skih objektov ter naprav,

– ureditev manipulativnih, parkirnih in zelenih površin.

9. člen
(vrste objektov)

(1) Vrste dopustnih objektov v skladu s pogoji tega odloka 
so:

– industrijske stavbe,
– rezervoarji, silosi in skladišča,
– objekti kemične industrije,
– druge upravne in pisarniške stavbe,
– trgovske (neživilske) stavbe,
– gostinske stavbe,
– stavbe za druge storitvene dejavnosti,
– stavbe za razvedrilo,
– stanovanjske stavbe,
– garaže in druga pokrita parkirišča, gasilski domovi,
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
– gradben- inženirski objekti,
– pomožni infrastrukturni objekti,
– nadstreški,
– urbana oprema.

10. člen
(vrstne dejavnosti)

(1) Vrste dopustnih dejavnosti:
Na območju OPPN so primarne dejavnosti po urejevalnih 

enotah v gospodarski coni stavbe za proizvodnjo, skladišča, ki 
se dopolnjujejo s poslovnim programom.

(2) Kot dopolnilne dejavnosti so lahko izobraževalni pro-
gram, trgovski in gostinski program.

V. REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN

11. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

OZNAKA OBMOČJA Gabariti in pogoji oblikovanja
A1

Vrste zahtevnih in manj 
zahtevnih objektov

BREZINA osrednji del – „Terra“
Primarno je območje predvideno gradnji industrijskim stavbam in skladišč.

12510 Industrijske stavbe,
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,
1230  Trgovske in druge stavbe storitvene dejavnostim,
12303 Bencinski servisi,
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
12420 Garaže in druga pokrita parkirišča,
12713 Stavbe za spravilo pridelka,
23020 Energetski objekti,
23030 Objekti kemične industrije.

Spremljajoče dejavnosti 
oziroma zahtevni in manj 
zahtevni objekti

12301 Prodajalne, skupaj do 60 % koristne površine pritličja (+ 40 % skladišče ali 
proizvodnja),
12302 Razstavni prostori v sklopu trgovskih ali poslovnih prostorov,
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo v sklopu poslovnega dela 
objekta ali ločena lamela do 60 % bruto tlorisne površine objekta,
12112 Gostilne, točilnice skupaj do 5 % koristne tlorisne površine objekta.

Izključujoče dejavnosti Bivanje, dejavnosti kmetijstva in gozdarstva kot osnovne dejavnosti. Izjemoma so dovoljene 
kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki potrebujejo stavbišče in se dejavnost opravlja v objektu.
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Tlorisni gabariti Objekti so v osnovi enovita industrijska hala s posameznimi lamelami ali fizično deljeni na način, 
da ohranjajo geometrijo prostora.
Postavitev objektov ob osrednjo napajalno cesto je načrtovana v gradbeni črti, in sicer je možno 
izbrati eno do dveh regulacijskih linij.
Regulacijski liniji, na kateri se postavi objekt, sta od roba izvedenega pločnika oddaljeni:

– za enostransko parkiranje = 13,50 m,
– za dvostransko parkiranje = 19,50 m.

Na vzhodni strani morajo biti objekti od zunanjega roba industrijskega tira blagovnih rezerv 
oddaljeni minimalno 10,00 m. 
Objekti v območju so od načrtovanih parcel namenjene gradnji odmaknjeni minimalno 5,00 m  
od meje sosednje parcele namenjene gradnji.
Kolikor se ob meji locirajo parkirišča ali manipulacijske ploščadi so lahko oddaljene od 
posestne meje minimalno 0.60 m. Za razmejitev se na meji lahko postavi ograja fizičnega 
varovanja.
Dovoljene so nadstrešnice nad vhodi in dostavnimi odprtinami do 2/3 oboda objekta in maksimalne 
širine 2,5 m. Tudi na parkiriščih ob mejah med uporabniki se lahko montirajo nadstrešnice, ki pa 
imajo rešeno odvodnjavanje na lastnikovo parcelo. Nadstrešnice ob osrednji napajalni cesti niso 
dovoljene.

Objekti – izhodiščne maksimalne tlorisne velikosti:
A1/1 (obstoječi objekt) = 59,60 X 80,50 m,
A1/2, A1/7 = 97,00 X 33,50 m,
A1/3, A1/4 = 97,00 X 19,00 m,
A1/5, A1/6 = 73,00 X 33,50 m,
A1/8 = 97,00 X 53,00 m,
A1/9 = 27,00 X 97,00 m,
A1/10, A1/11, A1/12 = 79,50 X 33,50 m,
A1/13 = 33,50 X 75,00 m.

Stopnja izkoriščenosti 
zemljišča, namenjenega 
gradnji

FI (faktor izrabe)              = največ 0,80,
FZ (faktor zazidljivosti)    = največ 0,70.
Poleg upoštevanja faktorjev se velikost objekta določi z upoštevanjem:

– postavitev ob regulacijsko linijo,
– odmik od sosednje meje parcele namenjene gradnji,
– glede na dejavnost opredeliti potrebne notranje prometne površine, kot so parkirišča za osebna 
in tovorna vozila, obračališča, manipulacija tovornega prometa, 
– odmike, potrebne za požarno varnost.

Izhodiščni gabariti so v grafičnih podlagah.

Etažnost Višine objektov so primarno prilagojene funkciji objekta in njegovi tehnologiji.

Osnovna industrijska hala praviloma obsega visoko pritličje – vP, kjer je kota do vrha slemena ali 
zgornji rob atike 16,00 m nad urejenim manipulativnim platojem.
Posamezne lamele: poslovne, trgovske, itd. so lahko deljene z medetažnimi konstrukcijami tako, 
da se ohranja višina slemena ali atike.
Na objekte je možno namestiti tehnične in tehnološke naprave (jaški dvigal, klima, sončni 
kolektorji, fotovoltaika ...), pri čemer morajo biti nameščene v osrednjem delu strehe, oziroma so 
lahko 2,00 m nad atiko.
Maksimalen višinski gabarit nadstrešnic je 10,00 m. 

Strehe Oblikovanje strehe sledi funkcionalni zasnovi. Na celotnem območju so dovoljene ravne strehe 
(nepohodna streha z naklonom 2°–10°).
Poleg tega so dovoljene:

– streha je lahko sestavljena kot dvokapnica ali enokapnica z naklonom od 3°–25°, 
– lahko je kombinirana z zeleno streho z naklonom 2°–10°.

Kritina ne smejo biti trajno bleščeče.
Na enokapne strehe nižjega naklona je priporočljiva namestitev sončnih kolektorjev ali fotovoltaike.

Oblikovanje objektov Oblikovanje oziroma horizontalna in vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin 
in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi.
Fasada proti javnemu prostoru – cesti se oblikuje kot glavna fasada.

Materiali in barve Prednost naj imajo materiali, ki zagotavljajo primerno energetsko učinkovitost, so trajni in z lahkim 
vzdrževanjem. 
Znotraj enote naj bo uporabljena poenotena vrsta materiala.
Fasade morajo biti izdelane po enotnem konceptu in slediti oblikovanju tovrstnih objektov. Avtor 
objekta izbere barvno kompozicijo v spektru, ki je kompatibilen z obstoječimi objekti IPC ter 
prepoznavnosti glede na tehnologijo objekta.

Nezahtevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
– ograje: višina max. 2 m, lahko so postavljene na mejo parcele namenjene gradnji.
Ograje morajo biti transparentne, razen če dejavnost objektov ne zahteva zidane ograje.
– škarpe in oporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m, 
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Enostavni objekti:
– urbana oprema: 

– kolesarnica z nadstreškom, površina do 15 m2, višina nadstreška do 4 m, merjeno od terena 
(dostop, dovoz) do kapi,
– obešanka na drogu z največjo površino ene strani 2 m2;
– objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2, prostostoječ ali na objektu, odmaknjen od ceste po 
pogojih upravljavca ceste.

Urbana oprema se lahko postavi na zahodni strani urejevalne enote.

12. člen

OZNAKA OBMOČJA Gabariti in pogoji oblikovanja

A2

Vrste zahtevnih in manj 
zahtevnih objektov

BREZINA – zahod – „Skala“
Primarno je območje predvideno gradnji industrijskim stavbam, skladiščem ter poslovnim  
in trgovskim stavbam.

12510 Industrijske stavbe,
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,
1211   Hotelske in podobne gostinske stavbe,
1230  Trgovske in druge stavbe storitvene dejavnosti:
           sejemske dvorane, razstavišča,
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
12420 Garaže in druga pokrita parkirišča,
12630 Stavbe za izobraževalno in raziskovalno delo, 
12650 Športne dvorane,
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,
12713 Stavbe za spravilo pridelka,
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
24110 Objekti za šport in rekreacijo,
24202 Objekti pred škodljivim delovanjem voda.

Spremljajoče dejavnosti 
oziroma zahtevni in manj 
zahtevni objekti

12301 Prodajalne, skupaj do celotne (100 %) koristne površine pritličja, 
12302 Razstavni prostori v sklopu trgovskih ali poslovnih prostorov,
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo v sklopu poslovnega dela objekta 
ali ločena lamela do 100 % bruto tlorisne površine objekta, kolikor gre za prezentacijski center 
tehnologije,
12112 Gostilne, točilnice skupaj do 40 % koristne tlorisne površine objekta.

Izključujoče dejavnosti Bivanje, dejavnosti kmetijstva in gozdarstva kot osnovne dejavnosti. Izjemoma so dovoljene 
kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki potrebujejo stavbišče in se dejavnost opravlja v objektu. 
Izjema so tudi objekti za gojitev vodnih živali.

Tlorisni gabariti Objekti so v osnovi enoviti proizvodni, skladiščni ali poslovni objekti s posameznimi lamelami ali 
fizično deljeni na način, da ohranjajo geometrijo prostora.
Postavitev objektov ob osrednjo napajalno cesto je načrtovana v gradbeni črti, in sicer je možno 
izbrati eno do dveh regulacijskih linij.
Regulacijski liniji, na kateri se postavi objekt sta od roba izvedenega pločnika oddaljeni:

– za enostransko parkiranje = 13,50 m,
– za dvostransko parkiranje = 19,50 m.

Na zahodni strani, kjer objekti mejijo na naravno vrednoto, so objekti lahko minimalno odmaknjeni, 
kot je označeno na Zazidalni situaciji tega OPPN-ja.

Kolikor se ob meji locirajo parkirišča ali manipulacijske ploščadi so lahko oddaljene od posestne 
meje minimalno 0.60 m. Za razmejitev se na meji lahko postavi ograja fizičnega varovanja.
Dovoljene so nadstrešnice nad vhodi in dostavnimi odprtinami do 2/3 oboda objekta in maksimalne 
širine 2,5 m. Tudi na parkiriščih ob mejah med uporabniki se lahko montirajo nadstrešnice, ki pa 
imajo rešeno odvodnjavanje na lastnikovo parcelo. Nadstrešnice ob osrednji napajalni cesti niso 
dovoljene.

Objekti – izhodiščne maksimalne tlorisne velikosti:
A2/1, A2/2 = 73,00 X 33,50 m,
A2/3 = 79,50 X 27,00 m,
A2/4 = 86,00 X 27,00 m,
A2/5 = 56,30 X 27,00 m,
A2/6 = 27,00 X 56,30 m,
A2/7 = 80,00 X 40,00 m,
A2/8 = 69,60 X 27,00 m,
A2/9 = 27,00 X 68,50 m,
A2/10 =33,50 X 73,70 m,
A2/11 = 33,50 X 77,20 m,
A2/12 = 33,50 X 91,00 + 20,00 X 46,50 m.
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Stopnja izkoriščenosti 
zemljišča, namenjenega 
gradnji

FI (faktor izrabe)              = največ 0,75,
FZ (faktor zazidljivosti)    = največ 0,70.
Poleg upoštevanja faktorjev se velikost objekta določi z upoštevanjem:

– postavitev ob regulacijsko linijo,
– odmik od sosednje meje parcele namenjene gradnji,
– glede na dejavnost opredeliti potrebne notranje prometne površine, kot so parkirišča za osebna  
in tovorna vozila, obračališča, manipulacija tovornega prometa, 
– odmike potrebne za požarno varnost.

Izhodiščni gabariti so v grafičnih podlagah.
Etažnost Višine objektov so primarno prilagojene funkciji objekta in njegovi tehnologiji.

Osnovni gabarit proizvodno, skladiščnega ali poslovnega objekta praviloma obsega visoko pritličje 
– vP, kjer je kota do vrha slemena ali zgornji rob atike 13,00 m nad urejenim manipulativnim platojem.
Posamezne lamele: poslovne, trgovske itd. so lahko deljene z medetažnimi konstrukcijami tako, da se 
ohranja višina slemena ali atike.
Na objekte je možno namestiti tehnične in tehnološke naprave (jaški dvigal, klima, sončni kolektorji, 
fotovoltaika ...), pri čemer morajo biti nameščene v osrednjem delu strehe, oziroma so lahko 2,00 m 
nad atiko.
Maksimalen višinski gabarit nadstrešnic je 10,00 m.

Strehe Oblikovanje strehe sledi funkcionalni zasnovi. Na celotnem območju so dovoljene ravne strehe 
(nepohodna streha z naklonom 2°–10°).
Poleg tega so dovoljene:

– streha je lahko sestavljena kot dvokapnica ali enokapnica z naklonom od 3°–25°, 
– lahko je kombinirana z zeleno streho z naklonom 2°–10°.

Kritina ne smejo biti trajno bleščeče.
Na enokapne strehe nižjega naklona je priporočljiva namestitev sončnih kolektorjev ali fotovoltaike.

Oblikovanje objektov Oblikovanje oziroma horizontalna in vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih 
fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi.
Fasada proti javnemu prostoru – cesti se oblikuje kot glavna fasada.
Fasada proti vodnim površinam je oblikovno prilagojena zelenemu tamponu ob vodnih površinah, 
predvsem pa preprečuje negativne vplive (hrup, prah itd.) na naravno okolje.

Materiali in barve Prednost naj imajo materiali, ki zagotavljajo primerno energetsko učinkovitost, so trajni in z lahkim 
vzdrževanjem. 
Znotraj enote naj bo uporabljena poenotena vrsta materiala.
Fasade morajo biti izdelane po enotnem konceptu in slediti oblikovanju tovrstnih objektov. Avtor objekta 
izbere barvno kompozicijo v spektru, ki je kompatibilen z obstoječimi objekti IPC ter prepoznavnosti 
glede na tehnologijo objekta.

Nezahtevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
– ograje: višina max. 2 m, lahko so postavljene na mejo parcele namenjene gradnji. 
Ograje morajo biti transparentne, razen če dejavnost objektov ne zahteva zidane ograje.
– škarpe in oporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m.

Enostavni objekti:
– urbana oprema: 
– kolesarnica z nadstreškom, površina do 15 m2, višina nadstreška do 4 m, merjeno od terena 
(dostop, dovoz) do kapi;
– obešanka na drogu z največjo površino ene strani 2 m2;
– objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2, prostostoječ ali na objektu, odmaknjen od ceste po 
pogojih upravljavca ceste.

Urbana oprema se lahko postavi na javno dostopnih lokacijah.

13. člen

OZNAKA OBMOČJA Gabariti in pogoji oblikovanja
A3

Vrste zahtevnih in manj 
zahtevnih objektov

BREZINA – jug – „KZ Brežice“
Območje predvideno gradnji industrijskim stavbam, skladiščem, poslovnim, trgovskim  
in gostinskim stavbam.

12510 Industrijske stavbe,
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,
1230  Trgovske in druge stavbe storitvene dejavnosti:
           sejemske dvorane, razstavišča,
           bencinski servisi,
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
12420 Garaže in druga pokrita parkirišča,
12410 Remize za lokomotive, vagone,
12112 Gostilne, restavracije, točilnice,
12713 Stavbe za spravilo pridelka,
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe,
21110 Prometne površine,
212     Železnice, 
24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda.
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Spremljajoče dejavnosti 
oziroma zahtevni in manj 
zahtevni objekti

12111 Stavbe za kratkotrajno nastanitev,
12302 Razstavni prostori v sklopu trgovskih ali poslovnih prostorov,
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo,
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo v sklopu kot poslovni objekt,
12650 Športne dvorane.

Izključujoče dejavnosti Bivanje, dejavnosti kmetijstva in gozdarstva kot osnovne dejavnosti. 
Na obstoječem stanovanjskem objektu niso dovoljena investicijska vzdrževalna dela, 
rekonstrukcije ali nova gradnja (dozidave in nadzidave). Na objektu so dovoljena nujna tekoča 
vzdrževalna dela. Z ureditvijo nakladalne ploščadi se dotrajan objekt odstrani.

Tlorisni gabariti Objekti so v osnovi enoviti podolgovati objekti s posameznimi lamelami ali fizično deljeni na način, 
da ohranjajo geometrijo prostora.
Izhodišče postavitev je razvidna iz grafičnih prilog. Glavno napajanje uporabnikov območja je na 
severni strani iz osrednje napajalne ceste. Načrtovani novi objekti ob tej cesti sledijo gradbeni črti, 
ki jo opredeljuje prodajni objekt podjetja „Terra“. 
Na vzhodni in južni strani morajo biti objekti od zunanjega roba obstoječih industrijskih tirov 
oddaljeni minimalno 8,50 m. 
Objekti v območju so od parcel namenjene gradnji odmaknjeni minimalno 3,00 m.
Kolikor se ob meji locirajo parkirišča ali manipulacijske ploščadi so oddaljene od posestne meje 
0.60 m. Za razmejitev se na meji lahko postavi ograja fizičnega varovanja.
Dovoljene so nadstrešnice nad vhodi in dostavnimi odprtinami do 1/2 oboda objekta in maksimalne 
širine 2,5 m. Tudi na parkiriščih ob mejah med uporabniki se lahko montirajo nadstrešnice, ki pa 
imajo rešeno odvodnjavanje na lastnikovo parcelo. Nadstrešnice ob osrednji napajalni cesti niso 
dovoljene.

Objekti – izhodiščne maksimalne tlorisne velikosti:
A3/1 = 37,20 X 19,00 m,
A3/2 = 19,00 X 19,00 m,
A3/3 = 19,00 X 54,50 m,
A3/4 = 80,80 X 30,70 m – obstoječe,
A3/5 = 19,60 X 27,50 m,
A3/6 = 11,40 X 15,25 m – obstoječe,
A3/7 = 10,00 X 36,00 m – obstoječe,
A3/8 = 10,00 X 60,30 m – obstoječe,
A3/9 = 14,00 X 39,90 m – obstoječe,
A3/10 = 14,00 X 44,30 m,
A3/11 = 7,10 X 33,30 m – obstoječe,
A3/12 = 14,00 X 44,00 m,
A3/13 = 14,00 X 14,50 m,
A3/14 = 22,00 X 42,00 m – obstoječe,
A3/15 = 13,50 X 21,30 m – obstoječe,
A3/16 = 12,80 x 35,90 m + 10,30 x 44,80 m – obstoječe.

Stopnja izkoriščenosti 
zemljišča, namenjenega 
gradnji

FI (faktor izrabe)              = največ 0,80,
FZ (faktor zazidljivosti)    = največ 0,65.
Poleg upoštevanja faktorjev se velikost objekta določi z upoštevanjem:

– postavitev ob regulacijsko linijo,
– odmik od sosednje meje parcele namenjene gradnji,
– glede na dejavnost opredeliti potrebne notranje prometne površine, kot so parkirišča za osebna 
in tovorna vozila, obračališča, manipulacija tovornega prometa, 
– odmike potrebne za požarno varnost.

Izhodiščni gabariti so v grafičnih podlagah.

Etažnost Višine objektov so primarno prilagojene funkciji objekta in njegovi tehnologiji.

Osnovni volumen objekta praviloma obsega visoko pritličje – vP, kjer je kota do vrha slemena ali 
zgornji rob atike 13,00 m nad urejenim manipulativnim platojem.
Posamezne lamele: poslovne, trgovske itd. so lahko deljene z medetažnimi konstrukcijami tako, 
da se ohranja višina slemena ali atike.
Na objekte je možno namestiti tehnične in tehnološke naprave (jaški dvigal, klima, sončni 
kolektorji, fotovoltaika ...), pri čemer morajo biti nameščene v osrednjem delu strehe, oziroma so 
lahko 2,00 m nad atiko.
Maksimalen višinski gabarit nadstrešnic je 10,00 m.

Strehe Oblikovanje strehe sledi funkcionalni zasnovi. Na celotnem območju so dovoljene ravne strehe 
(nepohodna streha z naklonom 2°–10°).
Poleg tega so dovoljene:

– streha je lahko dvokapnica ali enokapnica, lahko tudi sestavljena z naklonom od 3°–35°, 
– lahko je kombinirana z zeleno streho z naklonom 2°–10°.

Kritine ne smejo biti trajno bleščeče.
Na enokapne strehe nižjega naklona s primerno orientacijo je priporočljiva namestitev sončnih 
kolektorjev ali fotovoltaike.
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Oblikovanje objektov Oblikovanje oziroma horizontalna in vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in 
drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi.
Fasada proti javnemu prostoru – cesti se oblikuje kot glavna fasada.

Materiali in barve Prednost naj imajo materiali, ki zagotavljajo primerno energetsko učinkovitost, so trajni in z lahkim 
vzdrževanjem. 
Znotraj enote naj bo uporabljena poenotena vrsta materiala.
Fasade morajo biti izdelane po enotnem konceptu in slediti oblikovanju tovrstnih objektov. Avtor 
objekta izbere barvno kompozicijo v spektru, ki je kompatibilen z obstoječimi objekti IPC ter 
prepoznavnosti glede na tehnologijo objekta.

Nezahtevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
– ograje: višina max. 2 m, lahko so postavljene na mejo parcele namenjene gradnji. 
Ograje morajo biti transparentne, razen če dejavnost objektov ne zahteva zidane ograje.
– škarpe in oporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m.

Enostavni objekti:
– urbana oprema: 

– kolesarnica z nadstreškom, površina do 15 m2, višina nadstreška do 4 m, merjeno od terena 
(dostop, dovoz) do kapi,
– obešanka na drogu z največjo površino ene strani 2 m2,
– objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2, prosto-stoječ ali na objektu, odmaknjen od ceste po 
pogojih upravljavca ceste.

Urbana oprema se lahko postavi na javno dostopnih lokacijah.

14. člen

OZNAKA OBMOČJA Gabariti in pogoji oblikovanja
A4

Vrste zahtevnih in manj 
zahtevnih objektov

BREZINA – vzhod – „Kovis“
Območje predvideno gradnji industrijskim stavbam, skladiščem, poslovnim, trgovskim in gostinskim 
stavbam.

12410 Remize za lokomotive, vagone,
12510 Industrijske stavbe,
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,
1230  Trgovske in druge stavbe storitvene dejavnosti,
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
12420 Garaže in druga pokrita parkirišča,
12410 Remize za lokomotive, vagone,
12112 Gostilne, restavracije, točilnice,
21110 Prometne površine,
212     Železnice.

Spremljajoče dejavnosti 
oziroma zahtevni in manj 
zahtevni objekti

2301   Prodajalne, skupaj do celotne (80 %) koristne površine pritličja, 
12302 Razstavni prostori v sklopu trgovskih ali poslovnih prostorov,
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo v sklopu poslovnega dela objekta ali 
ločena lamela do 100 % bruto tlorisne površine objekta, kolikor gre za prezentacijski center tehnologije,
12112 Gostilne, točilnice skupaj do 30 % koristne tlorisne površine objekta.

Izključujoče dejavnosti Bivanje, dejavnosti kmetijstva in gozdarstva kot osnovne dejavnosti. 
Tlorisni gabariti Objekti so v osnovi enoviti podolgovati objekti s posameznimi lamelami združeni v skupni gabarit.

Širitev dejavnosti in predvidena nova gradnja se navezuje na izgradnjo lastnega industrijskega tira. 
Izhodišče postavitev je razvidna iz grafičnih prilog.

Objekti v območju so od parcel namenjene gradnji odmaknjeni minimalno 3,00 m.
Kolikor se ob meji locirajo parkirišča ali manipulacijske ploščadi so oddaljene od posestne meje 0,60 m. 
Za razmejitev se na meji lahko postavi ograja fizičnega varovanja.
Dovoljene so nadstrešnice nad vhodi in dostavnimi odprtinami do 2/3 oboda objekta. Tudi na parkiriščih 
se lahko montirajo nadstrešnice, ki pa imajo rešeno odvodnjavanje na lastnikovo parcelo. Nadstrešnice 
ob glavni dovozni cesti niso dovoljene.

Objekti – izhodiščne maksimalne tlorisne velikosti:
A4/1 = 33,00 X 83,00 m – obstoječe,
A4/2 = 19,60 X 73,00 m – obstoječe,
A4/3 = 33,00 X 83,00 m – možnost izgradnje.

Stopnja izkoriščenosti 
zemljišča, namenjenega 
gradnji

FI (faktor izrabe)              = največ 0,80,
FZ (faktor zazidljivosti)    = največ 0,70.
Poleg upoštevanja faktorjev se velikost objekta določi z upoštevanjem:

– postavitev ob regulacijsko linijo, vezano na obstoječe objekte,
– odmik od sosednje meje parcele namenjene gradnji,
– glede na dejavnost opredeliti potrebne notranje prometne površine, kot so parkirišča za osebna in 
tovorna vozila, obračališča, manipulacija tovornega prometa, 
– odmike potrebne za požarno varnost.

Izhodiščni gabariti so v grafičnih podlagah.
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Etažnost Višine objektov so primarno prilagojene funkciji objekta in njegovi tehnologiji.

Osnovni volumen objekta praviloma obsega visoko pritličje – vP, kjer je kota do vrha slemena ali zgornji 
rob atike 13,00 m nad urejenim manipulativnim platojem.
Posamezne lamele: poslovne, trgovske itd. so lahko deljene z medetažnimi konstrukcijami tako, da se 
ohranja višina slemena ali atike.
Na objekte je možno namestiti tehnične in tehnološke naprave (jaški dvigal, klima, sončni kolektorji, 
fotovoltaika ...), pri čemer morajo biti nameščene v osrednjem delu strehe, oziroma so lahko 2,00 m 
nad atiko.
Maksimalen višinski gabarit nadstrešnic je 10,00 m.

Strehe Oblikovanje strehe sledi funkcionalni zasnovi. Na celotnem območju so dovoljene ravne strehe 
(nepohodna streha z naklonom 2°–10°).
Poleg tega so dovoljene:

– streha je lahko dvokapnica ali enokapnica, lahko tudi sestavljena z naklonom od 3°–35°, 
– lahko je kombinirana z zeleno streho z naklonom 2°–10°.

Kritine ne smejo biti trajno bleščeče.
Na enokapne strehe nižjega naklona s primerno orientacijo je priporočljiva namestitev sončnih 
kolektorjev ali fotovoltaike.

Oblikovanje objektov Oblikovanje oziroma horizontalna in vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih 
fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi.
Fasada proti javnemu prostoru – cesti se oblikuje kot glavna fasada.

Materiali in barve Prednost naj imajo materiali, ki zagotavljajo primerno energetsko učinkovitost, so trajni in z lahkim 
vzdrževanjem. 
Znotraj enote naj bo uporabljena poenotena vrsta materiala.
Fasade morajo biti izdelane po enotnem konceptu in slediti oblikovanju tovrstnih in obstoječih objektov. 

Nezahtevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
– ograje: višina max. 2 m, lahko so postavljene na mejo parcele namenjene gradnji.
Ograje morajo biti transparentne, razen če dejavnost objektov ne zahteva zidane ograje.
– škarpe in oporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m, 

Enostavni objekti:
– urbana oprema: 

– kolesarnica z nadstreškom, površina do 15 m2, višina nadstreška do 4 m, merjeno od terena 
(dostop, dovoz) do kapi,
– obešanka na drogu z največjo površino ene strani 2 m2,
– objekt za oglaševanje do velikosti 2,5 m2, prostostoječ ali na objektu, odmaknjen od ceste po 
pogojih upravljavca ceste.

Urbana oprema se lahko postavi na javno dostopnih lokacijah.

15. člen

OZNAKA OBMOČJA Gabariti in pogoji oblikovanja

B

Vrste zahtevnih in manj 
zahtevnih objektov

BREZINA – blagovne rezerve
Primarno je območje predvideno gradnji skladišč, industrijskim in poslovnim stavbam.

12510 Industrijske stavbe,
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča,
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
12420 Garaže in druga pokrita parkirišča,
12630 Stavbe za izobraževalno in raziskovalno delo, 
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe.

Spremljajoče dejavnosti 
oziroma zahtevni in manj 
zahtevni objekti

12302 Razstavni prostori v sklopu trgovskih ali poslovnih prostorov,
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo v sklopu poslovnega dela objekta.

Izključujoče dejavnosti Bivanje, dejavnosti kmetijstva in gozdarstva kot osnovne dejavnosti. Izjemoma so dovoljene 
kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki potrebujejo stavbišče in se dejavnost opravlja v objektu.

Tlorisni gabariti Objekti so v osnovi enovite industrijske hale in skladiščni objekti (silosi) s posameznimi lamelami 
vezani na tehnologijo ali fizično deljeni.
Postavitev objektov sladi tehnologiji, manipulaciji in obstoječim prometnicam, kot sta železniški 
industrijski tir ter notranje cestno omrežje.
Dopolnilna gradnja v območju blagovnih rezerv je od sosednjih parcel odmaknjena minimalno 
5,00 m ter od industrijskih tirov obstoječih ali načrtovanih minimalno 8,00 m od zunanjega roba 
tirnic.
Kolikor se ob meji urejevalne enote gradi dodatna infrastruktura (železnice, ceste, ali drugi vodi ter 
se locirajo parkirišča ali manipulacijske ploščadi so oddaljene od posestne meje minimalno 0,60 m. 
Za razmejitev se na meji lahko postavi ograja fizičnega varovanja.
Dovoljene so nadstrešnice nad vhodi in dostavnimi odprtinami do 2/3 oboda objekta in maksimalne 
širine 2,5 m. 
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Objekti – izhodiščne maksimalne tlorisne velikosti:
B1 – silosi TS = fi 12,80 m, fi 6,00 m – obstoječe,
B2 = 33,60 X 8,00 m – obstoječe,
B3 = 12,00 X 52,40 m – obstoječe,
B4 = 15,80 X 8,10 m – obstoječe,
B5 = 6,70 x 21,10 m – obstoječe,
B6 = 4,90 x 7,85 m – obstoječe,
B6.1 = 23,00 X 35,40 m,
B7 = 19,00 X 11,45 m – obstoječe,
B8 = 15,00 X 121,80 m,
B9 = 36,00 X 80,00 m,
B10 = 36,00 X 80,00 m,
B11 – silos = fi 16,47 m – možnost izgradnje,
B12 – mlin = 13,00 x 30,00 m – možnost izgradnje.

Stopnja izkoriščenosti 
zemljišča, namenjenega 
gradnji

FI (faktor izrabe)              = največ 1,50,
FZ (faktor zazidljivosti)    = največ 0,80.
Poleg upoštevanja faktorjev, se velikost objekta določi z upoštevanjem:
– odmik od sosednje meje parcele namenjene gradnji,
– glede na dejavnost opredeliti potrebne notranje prometne površine, kot so parkirišča za 
osebna in tovorna vozila, obračališča, manipulacija tovornega prometa,
– odmike potrebne za požarno varnost.
Izhodiščni gabariti so v grafičnih podlagah.

Etažnost Višine objektov so primarno prilagojene funkciji objekta in njegovi tehnologiji. Obstoječi objekti 
ohranjajo obstoječe višinske gabarite (maksimalna višina silosov - TS je 21,60 m in kontrolni 
stolp je visok 30,00 m).
Dopolnilna gradnja ima lahko višinske gabarite do obstoječih višin, in sicer:

(1) tehnološki objekti do višin silosov (TS) 21,60 m s posameznimi tehnološkimi deli do višine 
30,00 m. Možnost izgradnje ima mlin z dodatnim silosom v višinah: silos B11 je 21,50 m in mlin 
B12 je 25,00 m.
(2) ostali proizvodni in poslovni objekti obsegajo visoko pritličje – vP, kjer je kota do vrha 
slemena ali zgornji rob atike 13,00 m nad urejenim manipulativnim platojem.

Na objekte je možno namestiti tehnične in tehnološke naprave (silosi, jaški dvigal, klima, sončni 
kolektorji, fotovoltaika ...), pri čemer morajo biti nameščene v osrednjem delu strehe, oziroma so 
lahko 2,00 m nad atiko.
Maksimalen višinski gabarit nadstrešnic je 10,00 m.

Strehe Oblikovanje strehe sledi tehnologiji in funkcionalni zasnovi. 
Na celotnem območju so dovoljene ravne strehe, nepohodna streha z naklonom 2°–10° kot – 
priporočljiva zelena streha. 
Poleg tega so dovoljene:

– streha je lahko sestavljena kot dvokapnica ali enokapnica z naklonom od 3°–25°.
Kritine ne smejo biti trajno bleščeče.
Na enokapne strehe nižjega naklona je priporočljiva namestitev sončnih kolektorjev ali 
fotovoltaike.

Oblikovanje objektov Oblikovanje proizvodnih in skladiščnih objektov osnovne dejavnosti blagovnih rezerv sledi 
tehnologiji. V večji meri so objekti zaprti z lahkimi konstrukcijami enostavnih oblik in enotne 
obdelave.
Za ostale objekte velja: horizontalna in vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih 
odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi.

Materiali in barve Znotraj enote naj bo uporabljena poenotena vrsta materiala.
Fasade morajo biti izdelane po enotnem konceptu in slediti oblikovanju tovrstnih objektov. 

Nezahtevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
– ograje: višina max. 2 m, lahko so postavljene na mejo parcele namenjene gradnji.

Ograje morajo biti transparentne, razen če dejavnost objektov ne zahteva zidane ograje.

Enostavni objekti:
– urbana oprema: 

– kolesarnica z nadstreškom, površina do 15 m2, višina nadstreška do 4 m, merjeno od 
terena (dostop, dovoz) do kapi,
– obešanka na drogu z največjo površino ene strani 2 m2.

Urbana oprema se lahko postavni na južni strani urejevalne enote v poslovnem oziroma 
sprejemnem delu območja.
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16. člen

OZNAKA OBMOČJA Gabariti in pogoji oblikovanja

C1

Vrste manj zahtevnih 
objektov

Šentlenart – glinokopi, vodne površine
Območje vodnih in zelenih površin, namenjena preživljanju prostega časa, predvsem oddihu, 
rekreaciji in športu – „ZS“.
Kot podporo dejavnostim na prostem so dovoljeni manjši objekti, predvsem za namene mirnih 
oblik aktivnosti:
12304 Hramba in izposoja rekvizitov,
12650 Športni objekti (sanitarije, garderobe itd.),
24110 Ureditev površin za športe na prostem, za oddih in prosti čas,
24122 Drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
24202 Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda.

Spremljajoče dejavnosti 
oziroma zahtevni in manj 
zahtevni objekti

Izobraževalne, kulturne, razvedrilne dejavnosti in turizem:
12301 manjše prodajalne, do 20 m2 koristne površine pritličja,
1261   manjše stavbe za kulturo in razvedrilo, do 30 m2 koristne površine,
12630 manjše stavbe, nadstrešnice ali urejeni prostori za izobraževanje ter 
znanstvenoraziskovalno delo, vezano na odprt prostor do 30 m2 koristne tlorisne površine objekta 
(opazovalnica, razgledni stolp).

Izključujoče dejavnosti Bivanje, trgovina na debelo, proizvodne in skladiščne dejavnosti, dejavnosti kmetijstva in 
gozdarstva kot osnovne dejavnosti. 
V območju ni dovoljena ureditev piknik prostorov. 

Tlorisni gabariti Pogojno so dovoljeni objekti skromnih gabaritov z namensko rabo za šport, rekreacijo na prostem, 
oddihu in turističnemu programu. Na posameznih mestih se kombiniran program združuje v 
sestavljen objekt, v skupni velikosti do 70 m2 skupaj z eventualno nadstrešnico.
Umestitev takega objekta naj bo na dobro dostopnem mestu na stičišču poti na delih, kjer se ne bo 
uničeval rob obvodne vegetacije. 

Območje je primarno namenjeno vzdrževanemu naravnemu okolju, kjer so dovoljeni posegi:
– ureditev obrežnega prostora z dostopi do vodnih površin,
– sprehajalne poti,
– manjše ploščadi,
– nadstrešnice,
– manjši objekti kot paviljoni.

Objekti manjšega merila ali sestavljeni objekti so leseni montažni, oblikovno približani 
tradicionalnim gospodarskim objektom domačij.
Aktivna raba prostora in postavitev objektov naj se distancira od vodnih površin.

Stopnja izkoriščenosti 
zemljišča, namenjenega 
gradnji

Za potrebe posameznih objektov za rekreacijo, šport na prostem, oddih se formira stavbišče 
maksimalne velikosti 70 m2.
FI (faktor izrabe)              objekti so pritlični,
FZ (faktor zazidljivosti)    = največ 0,35.
Poleg upoštevanja faktorjev se velikost objekta določi z upoštevanjem:
– umestitev v prostor glede na dostop do objektov in dostop do vodnih površin ter ohranjanjem 
zelenega roba obrežja,
– glede na dejavnost opredeliti potrebne prometne površine, kot so parkirišča, ki se jih zagotovi 
izven območja „ZS“, 
– odmike potrebne za požarno varnost.
Izhodiščni gabariti so v grafičnih podlagah.

Etažnost Objekti so pritlični. Višine objektov so primarno prilagojene namenski rabi. 
Maksimalen višinski gabarit nadstrešnic je 6,00 m. 

Strehe Oblikovanje strehe sledi tradicionalni zasnovi gospodarskih objektov domačij.
Na celotnem območju so dovoljene ravne strehe, nepohodna streha z naklonom 2°–10° kot – 
priporočljiva zelena streha. 
Poleg tega so dovoljene:

– streha je lahko sestavljena kot dvokapnica ali enokapnica z naklonom od 3°–25°.
Kritina ne smejo biti trajno bleščeče.

Oblikovanje objektov Oblikovanje objektov za rekreacijo, šport na prostem, oddih in turizem sledi namenski rabi  
v odnosu do umestitve v odprti prostor na breg in zaraščen rob vodnih površin.
Objekti imajo lahko nadstrešnice. V večji meri so objekti izdelani iz lahkih konstrukcij enostavnih 
oblik in enotne obdelave paviljonskega tipa.

Materiali in barve Prednost imajo naravni materiali.
Fasade morajo biti izdelane po enotnem konceptu in slediti oblikovanju tovrstnih objektov. Avtor 
objekta izbere barvno kompozicijo s poudarkom na naravnem videzu oziroma v spektru svetlih 
naravnih tonov do temnejših peščenih tonov.
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Nezahtevni in enostavni 
objekti

Na območju z namensko rabo ZS (zelene površine) znotraj varovanega območja (naravna 
vrednota) so dopustni le enostavni objekti, ki niso v nasprotju z varstvenimi in razvojnimi 
usmeritvami varovanega območja in prispevajo k njegovemu varstvu, ter objekti skladni z osnovno 
in podrobnejšo namensko rabo.
Nezahtevni objekti:

Opazovalnice kot pomožni infrastrukturni objekti,
Pomožni objekti za spremljanje okolja.
Vsi pomožni objekti so maksimalno veliki 30 m2, do višine 10,0 m.
Ograje niso dovoljene, razen varnostnih ograj ploščadi, ki so nad 1,00 raščenem ali vodni gladini.  
Take ograje morajo biti transparentne.

Enostavni objekti:
– škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne presega 1,5 m,
– urbana oprema.

Urbana oprema se lahko postavi ob sprehajalnih poteh, urejenih ploščadih in dostopih.

17. člen

OZNAKA OBMOČJA Gabariti in pogoji oblikovanja
C2

Vrste zahtevnih in manj 
zahtevnih objektov

BREZINA – Treppova vila
Robno območje je primarno predvideno različni dejavnosti, ki s svojim programom in gabariti 
dopolnijo program IPC oziroma tvorijo zaledje prenovljene Treppove vile, kot poudarka tega dela 
z navezavo na vodne in zelene površine. Gradnja objektov v velikostnem razmerju nadaljuje merilo 
stanovanjske pozidave domačij širšega območja, pri tem se nujno ohranja dominantni odnos 
Treppove vile. 

11100  Enostanovanjske stavbe,
11210  Dvostanovanjske stavbe,
11221  Tri-in večstanovanjske stavbe,
11300 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine,
12111 Hotelske in podobne gostinske stavbe,
12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
12301  Trgovske stavbe,
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti,
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe,
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo.

Spremljajoče dejavnosti 
oziroma zahtevni in manj 
zahtevni objekti

Nova pozidava je sestavljena iz lamel, katerih namenska raba je lahko različna. Tudi znotraj 
posamezne lamele je lahko poleg osnovne namenske rabe še druga dopolnilna dejavnost. Javni in 
poslovni prostori so pretežno v pritličju, bivalne enote pa v drugih delih stavbe.
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo v sklopu poslovnega dela objekta 
ali ločena lamela do 60 % bruto tlorisne površine objekta,
12714  Druge nestanovanjske kmetijske stavbe do velikosti enostanovanjske stavbe (9,00 
x 12,00 m), vendar manjše kot Treppova vila, locirane na robu območja v stiku s kmetijskimi 
površinami,
24110 Objekti za šport in rekreacijo,
12420 Garaže in druga pokrita parkirišča.

Izključujoče dejavnosti Vse proizvodne dejavnosti, promet in skladišča ter trgovine na debelo.
Tlorisni gabariti Načrtovani objekti so sestavljeni iz podolgovatih lamel, ki sledijo geometriji prostora iz večjih 

stavbnih mas v drobno podeželsko členitev.
Izhodišče postavitev je razvidna iz grafičnih prilog. Glavno napajanje uporabnikov območja je na 
severni strani iz obstoječe ceste na južni strani ob železniški progi.
V območju je varovan objekt kulturne dediščine, imenovan Treppova vila. Vila s svojimi gabariti 
in neposredno okolico se v celoti ohranja. Prenova objekta je nujna z ustreznim programom 
oživljanja. Na zahodni strani, do ostalih delov IPC Brezina, se izvede gosta zelena ločnica.
Načrtovana gradnja novih objektov raznolike namenske rabe in sestavljenih tlorisov mora biti od 
parcel namenjene gradnji odmaknjeni minimalno 3,00 m.
Kolikor se ob meji locirajo parkirišča ali manipulacijske ploščadi so oddaljene od posestne meje 
0.60 m. 
Dovoljene so nadstrešnice nad vhodi in dostavnimi odprtinami do 1/3 oboda objekta. Tudi 
na parkirišča ob mejah med uporabniki se lahko montirajo nadstrešnice, ki pa imajo rešeno 
odvodnjavanje na lastnikovo parcelo. 

Objekti – izhodiščne maksimalne tlorisne velikosti:
C2/1 = 3 X 12,00 X 9,00 m,
C2/2 = 5 X 12,00 X 9,00 m,
C2/3 = 3 X 12,00 X 9,00 m,
C2/4 – Treppova vila = 23,00 X 19,70 m – obstoječe.



Stran 4318 / Št. 36 / 26. 4. 2013 Uradni list Republike Slovenije

Stopnja izkoriščenosti 
zemljišča, namenjenega 
gradnji

FI (faktor izrabe)              = največ 1,80,
FZ (faktor zazidljivosti)    = največ 0,80,
DZP (delež zelenih površin) = 15 %.
Poleg upoštevanja faktorjev se velikost objekta določi z upoštevanjem:

– odmik od sosednje meje parcele namenjene gradnji,
– glede na dejavnost opredeliti potrebne notranje prometne površine, kot so parkirišča za osebna 
in dostavna vozila, obračališča, 
– odmike potrebne za požarno varnost.

Izhodiščni gabariti so v grafičnih podlagah.
Etažnost Obstoječa Treppova vila ohranja višinske gabarite (K+P+N+M).

Višine novozgrajenih objektov so lahko pritličje, nadstropje in delno izkoriščeno podstrešje (brez 
kolenčnega zidu) - P+N+dM in so nižji od Treppove vile, kjer najvišja točka (sleme ali atika) ne 
presega kote venca oziroma napušča vile.

Strehe Oblikovanje strehe sledi zasnovi okoliških objektov domačij. Na celotnem območju so dovoljene 
ravne strehe (nepohodna streha z naklonom 2°–10°).
Poleg tega so dovoljene:

– streha je lahko dvokapnica ali enokapnica, lahko tudi sestavljena z naklonom od 3°–35°, 
– lahko je kombinirana z zeleno streho z naklonom 2°–10°.

Kritina ne sme biti trajno bleščeča.
Na enokapne strehe nižjega naklona s primerno orientacijo je priporočljiva namestitev sončnih 
kolektorjev ali fotovoltaike.

Oblikovanje objektov  
in odprtih površin

Ureditev odprtih površin ter vrta vile mora ohranjati in poudarjati osno kompozicijo celote 
in zagotoviti vili primeren prostorski okvir. Parkiranje za potrebe vile se uredi na lokaciji 
gospodarskega dvorišča ter odstranjenih gospodarskih objektov na severni strani.
Vsi posegi v območju vile z vrtom morajo biti predhodno usklajeni s pristojno službo.
Oblikovanje novo načrtovanih objektov oziroma horizontalna in vertikalna členitev fasad ter 
strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni po 
celi fasadi.
Fasada proti javnemu prostoru – cesti se oblikuje kot glavna fasada.

Materiali in barve Prednost naj imajo materiali, ki zagotavljajo primerno energetsko učinkovitost, so trajni in z lahkim 
vzdrževanjem. 
Znotraj enote naj bo uporabljena poenotena vrsta materiala.
Fasade morajo biti izdelane po enotnem konceptu in slediti oblikovanju tovrstnih objektov. Avtor 
objekta izbere barvno kompozicijo v spektru, ki je kompatibilen in neagresiven do varovanega 
objekta Treppove vile.

Nezahtevni in enostavni 
objekti

Nezahtevni objekti:
– transparentne ali zelene ograje: višina max. 1,60 m, lahko so postavljene na mejo parcele 
namenjene gradnji. 

Enostavni objekti:
– urbana oprema: 

– kolesarnica z nadstreškom, površina do 15 m2, višina nadstreška do 4 m, merjeno od terena 
(dostop, dovoz) do kapi.

18. člen
V vseh enotah urejanja so skladno z ureditveno zasnovo 

območja dovoljene gradnje objektov sledeče klasifikacije:
– nadstrešnice večjih dimenzij kot manj zahtevni objekti,
21410 mostovi in viadukti (podporne in oporne konstruk-

cije),
21120 ceste in javne poti,
21110 cestni priključki, prometne površine, počivališča, 

parkirišča,
21520 pregrade in zidovi,
21530 dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni 

sistemi,
22 cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski 

vodi,
12740 druge nestanovanjske zgradbe, ki niso uvrščene dru-

gje (transformatorske postaje, sistemi in naprave fotovoltaike).

19. člen
(1) Obstoječi objekti v stabilnem gradbeno-tehničnem 

stanju se lahko tekoče vzdržujejo, kolikor namenska raba ustre-
za pogojem tega odloka. V primeru večjih obnovitvenih del, 
investicijskega vzdrževanja, rekonstrukcij, dozidav, nadzidav, 
sprememb namembnosti je potrebno objekt prilagoditi zahte-
vam tega odloka.

(2) Kompleksne ureditve lokacij obstoječih objektov, kjer 
je načrtovana nova gradnja, se predhodno opravijo rušitve 
obstoječih objektov.

20. člen
(1) V vseh enotah urejanja so dovoljeni nezahtevni objekti:
– pomožni infrastrukturni objekti,
– začasni objekti:

– kiosk oziroma tipski zabojnik,
– spominska obeležja,
– prijavnica.

(2) Poleg nezahtevnih so dovoljeni še naslednji enostavni 
objekti:

– pomožni infrastrukturni objekti:
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni komunalni objekti,
– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja.

21. člen
(postavitev objektov)

(1) Objekti v območju OPPN se bodo navezovali na ob-
stoječe in načrtovano cestno omrežje.
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(2) V grafičnih prilogah so podana izhodišča za formiranje 
parcel namenjene gradnji in orientacije z izhodiščnimi tlorisnimi 
gabariti načrtovanih objektov.

(3) Praviloma so objekti postavljeni vzdolžno vzhod–za-
hod ali pravokotno na to os.

(4) Velikosti objektov v grafičnih prilogah so maksimalne 
za predlagano postavitev. V območju A1 in A2 je nujno ohraniti 
predpisan odmik od osrednje napajalne ceste, kot ga določata 
obe regulacijski liniji. Investitor se z objektom prilagodi eni teh liniji.

(5) Odmiki med posameznimi porabniki naj bodo minimal-
no 5,00 m od meje parcele namenjene gradnji. V C2 so lahko 
odmiki manjši, in sicer 3,00 m.

22. člen
(združevanje in ločevanje objektov)

(1) Objekti na posamezni parceli namenjeni gradnji ima-
jo enovit podolgovat gabarit. Znotraj območja v ureditvenih 
enotah A1, A2, A3 in B, ki ga zamejuje cestno omrežje, se 
posamezni objekti (na različnih parcelah namenjenih gradnji) 
lahko poljubno združujejo. Pri tem je smiselno ohraniti vsaj dva 
ločena uvoza v ta kompleks.

(2) Poleg združevanja je možna tudi delitev enovitega 
podolgovatega gabarita v dva ali več ločenih objektov, tako da 
se ohranja geometrija kot ga določa enovit podolgovat objekt. 
Med posameznimi objekti ali njihovimi deli se smiselno uredijo 
vmesna dvorišča ali manipulacijske površine.

23. člen
(zunanje ureditve)

(1) Dovozi do objektov in vhodi so orientirani glede na pri-
ključevanje na cestno omrežje. Kote dovozov se prilagodijo cesti, 
na katero se priključujejo. Glavni vhodi so vezani na glavne in 
osrednje ceste. Ostali dopolnilni vhodi so lahko, na katerem koli 
mestu na vzdolžnih fasadah. Vhodi so vezani na programsko, 
funkcionalno in uporabniško strukturo v posameznem objektu.

(2) Proste površine ob objektih so namenjene zagotavlja-
nju primernega števila parkirnih in odstavnih mest za osebna 
vozila ter ureditvi parkovnih ločnic med uporabniki.

(3) Zasaditev na cestnih priključkih ne sme ovirati pregle-
dnosti za vključevanje v promet na napajalnih cestah. Zaradi 
poteka infrastrukturnih vodov se ob cestah ohranja zeleni ko-
ridor zasajen s travo ali drugo primerno zasaditvijo. Na južni 
strani območja se ob krožni povezovalni cesti izvede gostejša 
zelena bariera.

(4) Ograje so dovoljene. Vsaka enota se lahko ogradi z 
žično ograjo višine za potrebe fizičnega varovanja. Postavitev 
medsoseskih ograj je lahko na meji parcel namenjene gradnji 
med uporabniki prostora.

(5) Raščen teren je relativno izravnan, zato je izjemoma 
možna gradnja opornih zidov. V primeru višinskih razlik terena 
med gradbenimi parcelami se lahko izvedejo z izravnavanjem 
do 120 cm razlike sosednjih parcel.

(6) Zaradi tehnoloških zahtev zunanjih deponij, ali ogra-
jevanja tehnoloških naprav se postavijo polni delilni zidovi do 
višine 2,0 m oziroma do tehnološko predpisane višine. Delilni 
zidovi se lahko postavijo do posestne meje med posameznimi 
uporabniki prostora. Delilni zidovi se ne postavljajo v območje 
preglednosti cestnih priključkov (internih, skupnih ali javnih cest).

(7) Nadstrešnice nad parkirišči, kolesarnicami in zbirnimi 
ploščadi za odpadke se lahko postavijo na polni obodni zid, kjer 
se višina prilagodi namenu.

VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  

NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

24. člen
(splošno)

(1) Gospodarska javna infrastruktura (GJI) se mora na-
črtovati, graditi, obratovati in vzdrževati v skladu z veljavnimi 
predpisi in tehničnimi normativi.

(2) Napajanje obstoječih in načrtovanih objektov se izvaja 
preko omrežja minimalne komunalne oskrbe, ki vključuje oskr-
bo s pitno vodo, električno energijo, odvajanje odpadnih voda 
in dostop do javne ceste.

(3) Vodi GJI morajo praviloma potekati po javnih površi-
nah, razen na odsekih, na katerih zaradi terenskih ali drugih 
razlogov potek po javnih površinah ni možen.

25. člen
(cestno omrežje)

(1) Osnovne prometne rešitve slonijo na prostorskih da-
nostih in stanja obstoječega prometnega skeleta. Zasnova ob-
stoječe in načrtovane upošteva dobro dostopnost in pretočnost 
cest z navezavo na dolgoročno predvidene prometnice širšega 
območja, kot sta severna obvoznica in skozi IPC Brezina glav-
na dovozna cesta.

(2) Obstoječi objekti in zgrajeno cestno omrežje se na-
paja iz lokalne ceste Brežice (LC 02 4661 Šentlenart–Glogov 
Brod) preko Brezine v smeri Krško–Glogov Brod. Ta cesta je 
glavna dovozna cesta celotnega območja IPC Brezina. Na to 
cesto se na zahodni strani navezuje pravokotno ležeča osre-
dnja napajalna cesta, ki se danes zaključuje s krožiščem ali 
obračališčem.

26. člen
(načrtovane ceste)

(1) Obstoječa glavna cesta območja IPC Brezina se izven 
obravnavanega območja na vzhodni strani rekonstruira do 
ceste Brezina. Na zahodni strani se podaljša na južnem robu 
vodnih površin do ceste za smer Krško. Zgrajen del ceste 
je širine 7,00 m z dvostranskim hodnikom za pešce. V takih 
gabaritih se izvede tako rekonstrukcija na vzhodu, kakor tudi 
podaljšanje na zahodnem delu.

(2) Osrednja napajalna cesta s krožiščem je osnovna za 
izgradnjo cone, ki je izvedena v širini 6,50 m in dvostranskim 
pločnikom.

(3) Zaradi boljše pretočnosti in fleksibilne izrabe prostora 
znotraj plansko določeni stavbnih zemljišč se osrednja napajal-
na cesta nadgradi z zahodnim krakom dovozne obvozne ceste 
širine 7,00 m, ki omogoča delu objektom dostavo iz vzhodne in 
zahodne strani. Na zahodnem delu je iz ceste možen dostop 
do vodnih površin za vzdrževanje in nadzor.

(4) Na severni strani IPC Brezina se preko obstoječega 
krožišča (na parceli 323/5, k.o. Brezina) izvede krožna cesta, ki 
omogoča dostop dovoz predvidenim objektom in v nadaljevanju 
navezavo na severno obvoznico. Krožna cesta je širine 7,00 m.

(5) Na krožno cesto priključujemo povezovalno cesto 
iz severnega zalednega dela Brezine. Povezovalna cesta je 
širine 5,50 m.

(6) Na to povezovalno cesto se na severni strani priklju-
čuje interna povezovalna cesta za območje blagovnih rezerv 
širine 6,50 m.

(7) Na južni strani območja v enoti urejanja A3 Brezina 
jug – „KZ“ je za celotno cono Brezina načrtovan nakladalni 
plato on obstoječem industrijskem tiru. Do platoja je načrtova-
na nova južna povezovalna cesta širine 7,00 m. Povezovalna 
cesta se priključuje na glavno dovozno cesto ob obstoječem 
industrijskem tiru, na južnem delu pa se cesta rekonstruira in 
vzporedno podaljša do obstoječega cestnega priključka.

27. člen
(izvedba cest)

(1) Vse prometnice so predvidene v asfaltni izvedbi in 
kjer so predvideni s hodniki za pešce so na meji izvedeni z 
dvignjenimi betonskimi robniki.

Vse ceste v območju so zgrajene tako, da prenesejo osne 
obremenitve tovornih in komunalnih vozil.

(2) Vse ceste območja bodo opremljene z meteorno ka-
nalizacijo. Odvod meteornih vod z vozišča in povoznih površin 
je predviden preko lovilcev olj in speljan v obstoječ odvodni 
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kolektor, ki se izliva v površinsko vodo in s podaljšanjem v 
naravni odvodnik na jugozahodni strani.

(3) Cestni skelet omogoča, da imajo vsi načrtovani objekti 
napajanje vsaj iz ene strani. Nekatere lokacije imajo možnost 
priključevanja iz dveh smeri. Notranje prometne površine se 
načrtujejo glede na logistično tehnologijo. Notranje interne 
ceste morajo biti dimenzionirane za potrebe dostopnosti, ma-
nipulacije in za zagotavljanje ustreznega števila parkirnih mest 
in intervencijskih poti.

(4) Notranje interne ceste so praviloma locirane vsaj iz 
dveh strani objekta. Notranje ceste je možno znotraj posamez-
ne parcele namenjene gradnji ali med sosednjimi gradbenimi 
parcelami interno povezati na nivoju terena ali pod objektom v 
konstrukcijskem rastru.

(5) Kolikor se v fazi projektiranja določijo varnostne, teh-
nološke ali tehnične zahteve, lahko vsak objekt funkcionira pro-

metno ločeno preko skupnega priključka na eno od osnovnih 
cest območja IPC Brezina.

28. člen
(mirujoči promet)

(1) V območju OPPN se za potrebe parkiranja uredijo par-
kirne površine v sklopu posamezne parcele namenjene gradnji 
glede na podrobno namensko rabo in dejavnost objektov.

(2) Izhodišča za ureditev parkirnih površin so razvidna iz 
grafičnih prilog. Za potrebe parkiranja je možno urediti parkiri-
šče tudi na lokaciji objekta ali njegovem delu na nivoju pritličja.

Pri izdelavi projekta za gradbeno dovoljenje se glede na 
podrobno namensko rabo v objektu po posameznih uporabni-
kih izračuna potrebno število parkirnih mest.

(3) Izhodišča za izračun zadostnega števila parkirnih mest 
pri posameznih objektih:

– druge upravne in pisarniške stavbe 1 PM/30 m2,
– industrijske stavbe (več kot 200 m2) 1 PM/40 m2,

– industrijske stavbe
(ločene tehnološke enote do 200 m2) 1 PM/25 m2, vendar ne manj kot 3 PM,
– rezervoarji, silosi, skladišča (s strankami) 1 PM/100 m2,
– rezervoarji, silosi, skladišča (brez strank 1 PM/2 zaposlena v izmeni, vendar ne manj kot 3 PM,
– rezervoarji, silosi, skladišča (razstavni in prodajni prostori) 1 PM/50 m2,
– stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 1 PM/20 m2,
– trgovske stavbe (vseh velikosti) 1 PM/30 m2, vendar ne manj kot 5 PM,
– stavbe za druge storitvene dejavnosti 2 PM/30 m2, vendar ne manj kot 3 PM,
– gostilne, restavracije, točilnice, bari 1 PM/6 sedežev in 1 PM/ tekoči meter točilnega pulta, 

vendar ne manj kot 4 PM,
– hotelske in podobne stavbe 1 PM/2 postelji,
– stavbe za kratkotrajno nastanitev 1 PM/1 sobo,
– športne dvorane 1 PM/30 m2 uporabne površine,
– večnamenske dvorane (fitnes, fizioterapije) 1 PM/20 m2,
– stavne za izobraževanje 5 PM/na oddelek,
– stavbe za kulturo in razvedrilo 1 PM/na 5 sedežev,
– stavbe bank, pošt, zavarovalnic 2 PM/30 m2 uporabne površine,
– večstanovanjske stavbe 2 PM/na stanovanje.

(4) Kolikor glede na dejavnosti v posamezni urejevalni 
enoti investitor ne more zagotoviti potrebnega števila parkirnih 
mest po izračunu, objekt ne more doseči maksimalnih tlorisnih 
in višinskih gabaritov.

29. člen
(pogoji cestno prometnih ureditev)

(1) Obstoječa dovozna cesta se mora na področju, ki po-
sega v OPPN B-26-1 Polje SZ, opremiti s hodnikom za pešce 
in primerno javno razsvetljavo.

(2) Invalidom ne sme biti oviran dostop do peš površin. 
Pločniki morajo imeti ob prehodu za pešce poglobljene robnike.

(3) Vse peš površine morajo biti zaradi varnosti pešcev iz 
hrapavih materialov.

(4) Meteorna voda s cest se mora speljati preko cestnih 
požiralnikov in lovilcev olj v meteorno kanalizacijo.

(5) Parkirišča morajo biti ločena od javne ceste oziroma 
hodnika za pešce z zelenico širine najmanj 1,60 m.

(6) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti di-
menzionirane in urejene tako, da se prepreči vzvratno vključe-
vanje vozil na javno cesto.

(7) Vsi objekti morajo biti od zunanjega roba cestnega 
telesa javne ceste oddaljeni najmanj 5,0 m oziroma, kjer je 

določena regulacijska linija v grafičnem delu se izključno upo-
števa regulacijska linija.

(8) Zaradi preglednosti križišč se mora zagotavljati in 
omogočati varno in nemoteno vključevanje prometa. V pre-
glednem delu trikotnika ceste se ne dovoli graditi objektov, 
saditi drevja, grmičevja ali postavljati predmete, s katerimi bi 
se zmanjšala preglednost ceste.

(9) Vse prometne površine morajo biti označene z ustre-
zno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo.

(10) Za celotno področje naj se določi enoten sistem 
ureditve zgornjega ustroja vseh javno prometnih površin. Di-
menzije prečnih profilov oziroma minimalne širine prometnih 
površin so določene v grafičnih prilogah.

(11) Oglaševanje za lastne potrebe je dopustno na parce-
lah objektov, v katerih se opravlja dejavnost. Na teh površinah 
je dopustno oglaševati z napisom podjetja, znakom podjetja, 
nalepkami, zastavami in simboli podjetja, izdelka, storitve ali 
podobno. Plakatni stebri in objekti za oglaševanje začasnega 
namena se lahko namestijo na gradbene ograje objektov, za 
katere je že izdano gradbeno dovoljenje in na javnih površinah, 
za katere občina poda soglasje. Na zemljiščih in objektih, ki so 
varovana s predpisi s področja varstva kulturne dediščine in 
ohranjanja narave, je treba za oglaševanje za lastne potrebe 
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pridobiti soglasje organov, pristojnih za varstvo kulturne 
dediščine in ohranjanje narave.

(12) Območje je zaposlitveno jedro brez bivalnih po-
vršin in zato ima skromne zelene površine, ki nastopijo kot 
ločnice v prostoru. Svojim oblikovanjem tvorijo urejenost 
in preglednost območja. Ob javnih prometnicah se uredijo 
zeleni pasovi z nizko zasaditvijo, ki omogočajo dobro pre-
glednost pri vključevanju na cestni promet. Ostale proste 
zelene površine se parkovno uredijo, ki s svojo zasaditvijo 
poudarjajo peš dostope in vhode v objekte.

(13) Na prostih zelenih in tlakovanih površinah se po 
potrebi postavi urbana oprema, prostorska informatika in 
reklamni panoji, vendar tako, da ni zmanjšana prometna 
varnost. K postavitvi urbane opreme, prostorske informatike 
ter reklamnih panojev ob javnih cestah je potrebno pridobiti 
soglasje upravljavca ceste ter občinske službe. Na drogove 
javne razsvetljave niso dovoljene obešanke.

VII. POGOJI PRIKLJUČEVANJA NA KOMUNALNO, 
ENERGETSKO IN DRUGO INFRASTRUKTURO

30. člen
(splošno)

(1) Pri pripravi je potrebno upoštevati smernice za nor-
malno in kvalitetno izvajanje obveznih gospodarskih javnih 
služb: oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih 
vod in ravnanje s komunalnimi in njim podobnimi odpadki. 
Za vso gospodarsko javno infrastrukturno novogradnjo, mo-
rebitne prestavitve in gradnjo priključkov je potrebno izdelati 
projekte PGD, PZI, ter pri tem upoštevati zahteve upravljav-
cev posameznih vodov, komunalne koridorje ter predpisane 
odmike in zaščitne ukrepe.

(2) Ureditve javne gospodarske infrastrukture se mora-
jo izvajati na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja in 
ustreza obrambno-zaščitnim zahtevam v skladu s predpisi, 
ki urejajo to področje.

(3) Vse sekundarno razvodno omrežje gospodarske 
javne infrastrukture mora biti medsebojno usklajeno in izve-
deno v kabelski podzemni izvedbi in speljano vzporedno s 
potekom prometnic in dovozov k stavbam. Pod asfaltiranimi 
površinami je potrebno vse električne in telekomunikacijske 
vode obvezno položiti v kabelsko kanalizacijo.

(4) Obstoječe in novozgrajene stavbe se priključijo 
na gospodarsko javno infrastrukturo. Posamezen investitor 
lahko zagotovi minimalno komunalno oskrbo na način, ki 
omogoča samooskrbo objekta in sledi napredku tehnike. Za 
samooskrbne objekte se v projektni dokumentaciji (PGD) 
obdela alternativni način, ki izkazuje zadnje stanje tehnike. 
Samooskrba je sprejemljiva takrat, ko se javne dobrine ozi-
roma javna infrastruktura uporablja za druge namene in ne 
tiste, ki so definirani kot gospodarska javna služba.

31. člen
(1) Zgrajena infrastruktura v ali ob cestnih površinah 

glavne dovozne ceste Brezina, osrednje napajalne ceste in 
ceste ob železnici je obstoječa javna infrastruktura.

(2) Načrtovana infrastruktura v podaljšku osrednje 
napajalne ceste od obstoječega krožišča proti severu ter 
infrastruktura v južni povezovalni cesti bo primarno javno 
omrežje. Vse ostalo omrežje bo sekundarno ali pa sami 
priključki za načrtovane objekte.

(3) Podrobna razdelava nivoja in obsega primarne ter 
sekundarne javne infrastrukture s povezavami na ostala 
območja, kakor tudi faznost izvedbe se opredeli v programu 
komunalnega opremljanja zemljišč za gradnjo.

(4) V primeru, da posamezen investitor sam zgradi 
del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na kate-
rem namerava graditi, sklene z Občino Brežice pogodbo o 
opremljanju.

32. člen
(vodovod)

(1) Obstoječi objekti v IPC Brezina se napajajo iz javne-
ga vodovodnega sistema. Preko novega povezovalnega voda 
se morajo oskrbovati z vodo tako obstoječi kot vsi predvideni 
objekti območja.

(2) Zgraditi se mora sekundarne vode in priključke za 
vse porabnike znotraj obravnavanega območja. Vsak objekt 
mora imeti svoj priključek s svojim odjemnim mestom, ki so 
namenjeni za interno porazdelitev stroškov. Teh vodomerov 
izvajalec vodovodnega omrežja ne vzdržuje in ne odčitava. 
Kolikor bo v objektu več poslovnih enot naj ima vsaka enota 
svoj glavni vodomer, oziroma lahko ima objekt en glavni 
vodomer za vsako poslovno enoto pa odštevalni vodomer 
za odčitavanje porabe vode vendar, morajo biti vsi vodomeri 
locirani v istem prostoru.

(3) Lokacija vodomernega jaška je lahko pred objektom 
tako, da se zagotovi:

– ločen prostor ob zunanji strani objekta, gledano s 
smeri priključnega voda in primerne velikosti, glede na število 
vodomerov,

– točen razpored (oštevilčenje skladno s št. poslovne 
enote), število in velikost vodomerov ob upoštevanju vseh 
predvidenih samostojnih uporabnikov in namena porabe,

– samostojno urejen stalen dostop za potrebe kontrole in 
vzdrževanja delavcev upravljavca vodovoda in uporabnikov,

– električno napajanje in primerna osvetlitev prostora ter 
telefonska linija za potrebe daljinskega odčitavanja.

(4) Sistem internega vodovodnega omrežja mora biti 
izveden tako, da ni možnih protipovratnih vplivov vode iz 
internega sistema v javni vodovodni sistem, kar mora razvi-
dno v projektni dokumentaciji. Enako velja za interni sistem 
požarne varnosti.

(5) Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo vodo-
vodnega omrežja za povezovalni vod, sekundarne vode in 
priključke ter hidrantno omrežje. Za potrebe gradnje objektov 
in prostorskih ureditev je potrebno prikazati podatke o predvi-
deni porabi pitne vode in zahteve o požarni varnosti.

(6) Upoštevati je potrebno odmike objektov od vodov, 
in sicer:

– od glavnega vodovoda 4,00 m,
– od sekundarnih vodov in priključkov 3,00 m,
– do deponij z odpadnimi in škodljivimi snovmi najmanj 

5,00 m,
– od ograj, opornih zidov in drugih arhitektonskih ovir 

najmanj 1,00 m.
(7) Gradnja vodovodnega omrežja lahko poteka fazno, 

vendar mora potekati istočasno in usklajeno z gradnjo objek-
tov znotraj območja in ostalo komunalno infrastrukturo.

(8) Predvidena je vgradnja nadzemnih hidrantov.
(9) Za polaganje cevovoda mora biti globina jarka taka, 

da bo nad temenom cevi najmanj 1,20 m. Maksimalna globina 
jarka ne sme presegati 2,5 m nad temenom cevi. Odstopanje 
od maksimalne globine je dovoljeno le v izjemnih primerih, 
ki jih predvidi projektant v soglasju z upravljavcem javnega 
vodovoda.

(10) Dno jarka mora biti pred polaganjem cevi pripravlje-
no s posteljico iz peska granulacije 0–3 mm, v debelini 10 cm.

(11) Pri projektiranju vodovodov se upošteva veljavna 
zakonodaja in tehnični predpisi za dimenzioniranje, vertikalna 
in horizontalna križanja ter zaščite cevi.

(12) V fazi izgradnje sekundarnega vodovodnega omrež-
ja se izvedejo tudi vsi priključki objektov in vgradijo vodomerni 
jaški brez vodomerov. Za določanje lokacije priključkov mo-
rajo biti predhodno znane meje posameznih parcel in znana 
situacija zunanje uredite objektov.

(13) Novozgrajeni objekti se bodo priključevali na javni 
vodovod pod pogoji upravljavca vodovoda.

(14) Vsa instalacijska dela na javnem vodovodnem 
omrežju izvaja upravljavec vodovoda.
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33. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Vse obstoječe in na novo predvidene objekte v IPC 
Brezina je potrebno priključiti na obstoječi zbirni kanalizacijski 
kolektor, ki poteka pod obstoječo cesto in vodi na ČN Breži-
ce. Kolikor ni mogoča neposredna priključitev, je potrebno do 
objektov izvesti sekundarno omrežje.

(2) Ponikovanje komunalnih odpadnih voda na območju 
OPPN ni dovoljeno, saj se območje nahaja na 3. širšem (vplivni) 
varstvenem pasu zajetij pitne vode v Glogovem Brodu ter v Bre-
zini, kot ga navaja veljaven normativni akt za območje občine.

(3) Padavinske vode iz utrjenih povoznih površin je po-
trebno predhodno očistiti na lovilcu olj (vgradnja standardizi-
ranega lovilca olj). Izpustno glavo meteornega kanala v od-
prti jarek potoka Struga je potrebno izvesti v naklonu brežine. 
Vznožje brežine in dno struge pod izpustom je treba zavarovati 
s kamnom na filterni podlagi. Meteorne odplake s strešin bodo 
vodene preko peskolovov v ponikovalnice. Meteorne odplake 
s prometnih površin bodo speljane preko ustrezno dimenzio-
niranih lovilcev olj v ponikovalnice ali v meteorno kanalizacijo 
območja.

(4) Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo kanali-
zacije za glavne, sekundarne vode ter posamezne priključke.

(5) Gradnja kanalizacijskega omrežja in potrebnih enot 
čiščenja lahko poteka fazno, vendar mora potekati istočasno 
in usklajeno z gradnjo objektov znotraj območja in ostalo ko-
munalno infrastrukturo.

(6) Kanalizacijske cevi in jaški morajo biti iz vodotesne-
ga materiala, kot je PVC, PEHD in podobno. Predvidi naj se 
ustrezna dimenzija jaškov z litoželeznim pokrovom. Nosilnost 
pokrova na jaških mora biti najmanj 40 t, na zelenicah pa 
najmanj 5 t. Revizijski jaški morajo biti vidni in stalno dostopni.

(7) Upoštevati je potrebno odmike objektov od vodov, in 
sicer:

– od osi glavne kanalizacije 5 m,
– od sekundarnih vodov in priključkov 3 m.
(8) Upoštevati je potrebno pogoje upravljavca za odvod 

fekalnih in meteornih voda. Varstvo voda je urejeno s priključi-
tvijo na biološko čistilno napravo, na kateri se izvaja vzdrževalni 
nadzor. Celoten sistem komunalnih odpadnih vod se izvede v 
vodotesni izvedbi.

34. člen
(raba energije v stavbah)

(1) V skladu z veljavnim pravilnikom se v stavbah mora 
zagotoviti najmanj 25% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje 
in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije.

(2) Nove stavbe je potrebno načrtovati in graditi kot ener-
getsko varčne objekte, pri čemer je treba prilagoditi zasnove 
objektov ter uporabljati ustrezne materiale, ki zagotavljajo pri-
merno energetsko učinkovitost.

(3) Kot energetski vir na območju industrijske cone se 
uporabi zemeljski plin ali obnovljiv vir energije.

(4) Ogrevanje objektov in pripravo sanitarne vode je mo-
žno tudi z obnovljivimi viri energije, kot so:

– toplotne črpalke, uporabo podtalnice in zemeljske ener-
gije itd.;

– sončni kolektorji za proizvodnjo tople vode in sončne 
celice za proizvodnjo električne energije.

(5) Upravljavec naprave, ki je vir emisije snovi v zrak, 
mora skladno z veljavno zakonodajo zagotavljati izpolnjevanje 
zahtev iz okoljevarstvenih pogojev in soglasja.

35. člen
(toplovodno omrežje)

(1) Na območju OPPN-ja ni toplovodnega omrežja. Ob-
stoječi objekti imajo individualno urejeno ogrevanje. V sklopu 
tega OPPN-ja se ne načrtuje gradnja skupnih naprav z omrež-
jem.

(2) Kolikor uporabniki izrazijo interes se lahko povežejo in 
zgradijo skupno kotlovnice na biomaso, ki bi preko toplovodnega 
omrežja napajal nove in obstoječe objekte. Kotlovnice ali sku-
pinske kotlovnice z zalogovnikom ali drugi energetski objekti se 
locirajo v sklopu predvidenih objektov.

36. člen
(ogrevanje)

(1) Za energetsko oskrbo obravnavanega območja je pred-
viden zemeljski plin iz javnega plinovodnega omrežja v Brežicah.

(2) Na območju tega OPPN-ja je zgrajen del plinovodnega 
omrežja z delovnim tlakom 4 bari. Za napajanje celotnega ob-
močja tega OPPN-ja se načrtuje širitev plinovodnega omrežja po 
predvidenih cestnih povezavah. Širitev plinovodnega omrežja se 
lahko izvaja fazno.

(3) Novi objekti, ki ne načrtujejo uporabo obnovljivih virov 
energije za ogrevanje, se obvezno priključujejo na plinovodno 
omrežje.

(4) Nove stavbe je potrebno načrtovati in graditi kot ener-
getsko varčne objekte, pri čemer je treba prilagoditi zasnove 
objektov ter uporabljati ustrezne materiale, ki zagotavljajo pri-
merno energetsko učinkovitost.

37. člen
(električno omrežje)

(1) Novi priključki vodi na obstoječe omrežje se izvedejo 
skladno s prikazom priključitve tega odloka.

(2) Za priklop predvidenih objektov na elektroenergetsko 
omrežje bo:

– v primeru samostojnih merilnih mest za nove objekte 
potrebno zagotoviti možnost napajanja preko novih nizkonape-
tostnih razvodov iz obstoječih TP oziroma ob izkazani potrebi 
po večji priključni moči zgraditi novo TP v obliki individualnega 
objekta s pripadajočim SN kabelskim vodom in NN razvodi, 
do katerega bo možen stalen dostop z osebnimi avtomobili in 
gradbeno mehanizacijo.

(3) V primeru obstoječih lastniških TP z meritvami na SN 
nivoju, možen priklop predvidenih objektov, ki so v lasti istega 
investitorja, v sklopu skupnih meritev na SN nivoju.

(4) Za pridobitev gradbenega dovoljenja mora investitor 
pridobiti soglasje za priključitev in soglasje Elektra d.d. na pro-
jektne rešitve.

(5) Merilno priključne omarice morajo biti postavljene na 
stalno dostopnem mestu.

38. člen
(TK omrežje)

(1) V območju OPPN-ja je obstoječe telefonsko omrežje.
(2) Novi priključki na sistem TK omrežja se izvedejo sklad-

no s prikazom priključitve tega odloka.
(3) Obstoječi objekti imajo TK priključke, katere je potrebno 

ustrezno zaščititi oziroma prestaviti po navodilih predstavnika 
skrbniške službe na kraju samem.

(4) Na območju OPPN-ja bo Telekom gradil najsodobnejšo 
optično telekomunikacijsko omrežje. Ustrezno je potrebno izvesti 
tudi projektno dokumentacijo notranjih instalacij posameznih 
objektov.

(5) Za predvideno območje je potrebno izvesti projekt op-
tičnih TK priključkov posameznih objektov na omrežje Telekoma 
Slovenije. Pri posegih v prostor je potrebno upoštevati trase ob-
stoječega TK omrežja in predhodno pridobiti soglasje Telekoma 
Slovenije d.d. k projektnim rešitvam.

(6) Investitor objekta, kjer bo izveden TK priključek, predvidi 
vgradnjo dovodne TK omarice in zagotovi ustrezni cevni dovod 
do objekta. V primeru kovinske dovodne omarice, mora biti le-ta 
ozemljena na skupno ozemljilo objekta. Dovodna TK omarica 
mora biti vgrajena na mesto, kjer je omogočen 24-urni dostop.

(7) Notranja telekomunikacijska instalacija naj se izvede 
s tipiziranimi materiali in elementi. Potrebno je zagotoviti elek-
trično napajanje – vtičnica 220 V).
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39. člen
(javna in zunanja razsvetljava)

(1) Glavna dovozna cesta ter osrednja napajalna cesta 
do krožišča ima že izvedeno javno razsvetljavo. Vse notranje 
prometne površine območja morajo biti opremljene z zunanjo 
razsvetljavo, tako da bo zagotovljen ob zmanjšani naravni 
svetlobi ali ponoči varen in pravilen potek prometa.

(2) Vsi objekti morajo imeti zunanjo razsvetljavo objekta 
in parkirišča internega značaja.

(3) Pri načrtovanju se mora upoštevati mejne vrednosti 
svetlobnega onesnaževanja in predvideti okolju prijazne svetil-
ke. Drogovi morajo biti enakega tipa, kot je obstoječe omrežje 
na tem območju.

(4) Za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja (zaradi 
osvetljevanja gradbišča in območja OPPN v času obratovanja) 
naj se uporabi čim manjše število svetilk oziroma le toliko, koli-
kor jih je potrebno, da se še zadosti varnostnim potrebam. Upo-
rabi naj se le popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim 
in nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo UV svetlobe.

(5) Upoštevati je potrebno določene vertikalne in horizon-
talne odmike kabla javne razsvetljave od ostalih komunalnih 
vodov.

(6) Pri projektiranju je potrebno upoštevati pogoje upra-
vljavca javne razsvetljave.

40. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Komunalne odpadke je potrebno zbirati v zabojnike 
in odvažati na komunalno deponijo skladno z veljavnimi občin-
skimi normativnimi akti. Komunalne odpadke, ki bodo nastajali 
na območju, je potrebno zbirati ločeno v posamezne frakcije v 
kontejnerjih na določenih mestih in odvažati na deponijo ozi-
roma v predelavo. Posode za zbiranje odpadkov bodo tipske. 
Nameščeni morajo biti znotraj območja ekološkega otoka.

(2) V posameznih proizvodnih objektih bodo nastajale 
različne vrste odpadkov. Za vse povzročitelje odpadkov velja, 
da morajo upoštevati veljavno zakonodajo s tega področja 
ravnanja z odpadki.

(3) Tudi pri rušitvah, rekonstrukcijah ali vzdrževalnih de-
lih, kjer se odstranjuje azbestna kritina ter material, ki vsebuje 
azbest, je potrebno ravnati v skladu z obstoječo zakonodajo.

(4) Eventualne nevarne odpadke je potrebno oddajati 
pooblaščenim zbiralcem in jih ni dovoljeno začasno skladiščiti 
zunaj objektov. Urejeno mora biti na način, kot ga določajo ve-
ljavni predpisi. Ravnanje z odpadki je potrebno izvajati v skladu 
z veljavno zakonodajo in sledi napredku tehnike.

41. člen
(1) K projektu rušitev za pridobitev gradbenega dovoljenja 

je potrebno obvezno priložiti Načrt gospodarjenja z gradbenimi 
odpadki skladno z veljavno zakonodajo.

(2) Kolikor bodo v času rušitev posameznih objektov na-
stajali azbestni odpadki, je potrebno z njimi ravnati v skladu z 
veljavnimi tehničnimi pravili izvajanja del.

(3) Med gradnjo in med obratovanjem je potrebno ravnati 
z odpadki na celotnem območju v skladu s predpisanimi teh-
ničnimi predpisi vključno s predpisanimi listinami.

(4) Vsa podjetja znotraj IPC Brezina se morajo vključiti 
v sistem zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov v Občini 
Brežice, na način kot je opredeljeno v občinskih normativnih 
aktih.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE

42. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Ta prostorski načrt, glede na občutljivost za škodljive 
učinke hrupa, določa enotno stopnja varstva pred hrupom, ki 

so določene za zmanjševanje onesnaževanja okolja s hrupom 
za posamezne površine.

(2) Skladno z zakonskimi določili se območje razporedi 
v IV. stopnjo varstva pred hrupom. IV. stopnja varstva pred 
hrupom je določena za površine podrobnejše namenske rabe 
prostora, na katerih so dopustni posegi v okolje, ki je bolj moteč 
zaradi povzročanja hrupa:

– na območju proizvodnih dejavnosti: površine za indu-
strijo, površine za proizvodnjo (IP in IG),

– na območju prometne, komunikacijske energetske in 
okoljske infrastrukture vse površine (P, E, O).

(3) Obravnavano območje je znotraj plansko opredeljene 
industrijske cone, ki je iz zahodne, severne in vzhodne strani 
že zgrajena.

(4) Investitorji na območju IPC morajo za obratovanje 
virov hrupa na območju urejanja pridobiti okoljevarstveno do-
voljenje. Podlaga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je 
strokovna ocena vpliva načrtovane dejavnosti na obremenitev 
s hrupom, ki mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpi-
si. Strokovna ocena opredeli ustrezne ukrepe za zmanjšanje 
emisij hrupa in ovire za zmanjšanje razširjanja hrupa v okolje.

(5) Znotraj območja urejanja so različne namenske rabe. 
Jugozahodni del območja je opredeljen kot območje centralnih 
dejavnosti, ki se stika z območjem namenjenim industrijskim 
površinam ali gospodarski coni. Na vzhodnem robu z namen-
sko rabo CU leži spomeniško zaščiten objekt Treppova vila. Na 
severni in vzhodni parcelni meji je smiselna postavitev zelene 
bariere ali ustrezno visokega zemeljskega nasipa.

43. člen
(1) V skladu z zakonskimi določili varstva okolja morajo 

upravljavci posameznih virov hrupa na obravnavanem območju 
med izvedbo in obratovanjem z ustreznimi omilitvenimi ukrepi 
zagotoviti, da obremenitev s hrupom pri stavbah z varovanimi 
prostori v okolici IPC Brezina ne bo presegala mejnih vrednosti 
kazalcev hrupa.

(2) Že v fazi izdelave projektne dokumentacije je treba pri 
umestitvi obratov in naprav, parkirišč in ostalih virov hrupa upo-
števati, da obremenitev s hrupom zaradi njihovega obratovanja 
pri najbližjih stavbah z varovanimi prostori ne sme presegati 
mejnih vrednosti za vir hrupa. V nasprotnem primeru je treba 
predvideti ustrezne omilitvene ukrepe.

(3) Proizvodne obrate in ostale večje vire hrupa je smisel-
no umestiti v osrednji del območja IPC Brezina.

(4) Glavna vrata v posamezni obrat ter lokacije zunanjih 
virov hrupa (kompresorske postaje, klimati, izpuhi ...) naj ne 
bodo na tistih fasadah, ki so obrnjene neposredno proti najbliž-
jim stanovanjski stavbam.

(5) Stroji, ki se uporabljajo na manipulativnih površinah 
(viličarji ...) morajo biti izdelani skladno s predpisi o zvočnih 
močeh strojev, ki se uporabljajo na prostem.

(6) Rušitev oziroma sprememba namembnosti stanovanj-
ske stavbe Šentlenart 70, ki leži znotraj meje OPPN.

(7) V JZ robu območja OPPN leži kulturnovarstvena stav-
ba Šentlenart 72. V neposredni bližini se predvidijo stavbe, kjer 
ne potekajo hrupne dejavnosti, na severni in vzhodni strani par-
cele je smiselna postavitev zelene bariere ali ustrezno visokega 
zemeljskega nasipa.

(8) Med izvajanjem ureditev in med gradnjo je potrebno 
upoštevati naslednje ukrepe:

– uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so 
izdelane v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih 
strojev po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo 
na prostem;

– upoštevanje časovnih omejitev gradbenih del v vpliv-
nem območju stavb z varovanimi prostori na dnevni čas med 
6:00 in 18:00 uro in na delavnike,

– transporte poti na območje ureditve morajo v največji 
možni meri potekati izven stanovanjskih naselij.

(9) Med obratovanjem dejavnosti na obravnavanem ob-
močju se povečujejo tudi obremenitve s hrupom ob dovozni 
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cesti do območja IPC Brezina. S postopno gradnjo se bo 
povečeval promet po obstoječi lokalni cesti, kjer leži več stano-
vanjskih objektov. Pred polno zapolnitvijo območja vseh prostih 
kapacitet je potrebno zgraditi načrtovane obvozne ceste na tem 
območju in na njih preusmeriti večji del tovornega prometa iz 
IPC Brezina.

(10) Do realizacije obvoznice Brežice je možno graditi 
in polniti območje na delu, kjer je že zgrajeno infrastrukturno 
omrežje, kar je v tem OPPN-ju opredeljeno kot območje 1 JUG. 
Pred nadaljnjim polnitvam severnega dela območje 2 – sever 
se na podlagi spremljanja stanja določijo nadaljnji ukrepi. Za-
vezanec za izvedbo teh omilitvenih ukrepov je Občina Brežice 
in pristojno ministrstvo.

(11) Za zaščito preobremenjenih stavb je možna izvedba 
protihrupnih ali parcelnih ograj ter dodatne zaščite bivalnih pro-
storov. Preobremenjene stavbe in ukrepe za njihovo sanacijo 
se določi na podlagi rezultatov spremljanja obremenitve okolja 
s hrupom. Zavezanec za izvedbo spremljanja stanja ob lokalni 
cesti je Občina Brežice.

(12) Ko bo realizirano cestno omrežje (vzhodna obvozni-
ca Brežice in navezovalna cesta Krško–Brežice), se bo emisija 
hrupa na cesti skozi Brezina zmanjšala. Izvedba teh cest je s 
strani varstva okolja pred hrupom najučinkovitejši ukrep. V tem 
primeru niso potrebni ukrepi navedeni v točki (11) tega člena.

44. člen
(varstvo zraka)

(1) Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati zakon-
sko določenih mejnih količin vsebnosti snovi. Osnovne omilitve-
ne ukrepe za zmanjšanje emisij onesnaževanj in toplogrednih 
plinov ter posledično zagotavljanje ustrezne kakovosti zunanje-
ga zraka je potrebno izvajati med izvedbo posameznih posegov 
kot med obratovanjem dejavnosti na obravnavanem območju.

(2) Za zagotovitev nižje stopnje onesnaženosti zraka je 
želeno objekte oskrbovati z obnovljivimi viri energije.

(3) V tem OPPN-ju je v okviru posameznih dejavnosti 
predviden individualen način ogrevanja stavb in pridobivanja 
tehnološke toplote. Kot energetski vir je načrtovan zemeljski 
plin. V delu območja je plinovodno omrežje že zgrajeno.

(4) Za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov se predvidi 
vzpostavitev inovativnih sistemov za energetsko oskrbo stavb. 
Za stavbe z uporabno tlorisno površino nad 1000 m2 je potreb-
no izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo 
stavb z energijo.

(5) Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje 
ukrepe za varstvo:

– upoštevanje emisijskih norm pri uporabljeni mehaniza-
ciji in transportnih sredstvih. Ukrep zahteva uporabo tehnično 
brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev;

– preprečevanje prašenja z odkritih površin v času grad-
benih del: ukrep zahteva vlaženje transportnih površin, čiščenje 
vozil pri vožnji z območja na javne prometne površine, prekri-
vanje in vlaženje materiala pri transportu po javnih prometnih 
površinah;

– vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin;
– pri morebitni rušitvi obstoječih stavb z azbestno kritino 

je le to potrebno odstraniti v skladu z veljavnimi tehničnimi 
predpisi;

– preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.

45. člen
(varstvo voda)

(1) Na območju je dovoljena gradnja, ki načrtuje vse potreb-
ne ukrepe za preprečevanja onesnaževanja voda v fazi izgradnje, 
v času obratovanja ali tehnoloških zamenjav v objektih. Zagotoviti 
je potrebno izpolnjevanje zakonsko predpisanih pogojev.

(2) V času gradnje je investitor dolžan zagotoviti vse po-
trebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da 
bo preprečeno onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin na 
prosto ali v zemljo.

(3) V času gradnje se mora preprečiti onesnaženje vode 
potoka Struge in glinokopnega jezera s cementnim mlekom, 
olji, gorivi ali drugimi strupenimi snovmi. Med gradbenimi deli 
je potrebno zagotoviti, da v vodi ne nastajajo razmere nepre-
kinjene kalnosti.

(4) Pri gradnji pa se lahko uporabljajo le materiali, ki ne 
vsebujejo nevarnih spojin, prav tako naj se uporablja brezhibna 
gradbena mehanizacija.

(5) Odvodnjavanje meteorne vode v potok Struga mora 
biti izvedeno tako, da se obstoječa stopnja poplavne ogro-
ženosti ne bo poslabšala. V nadaljevanju izdelave projektne 
dokumentacije za objekte severnega dela območja IPC Brezina 
je smiselno pri dimenzioniranju meteorne kanalizacije izdelati 
Hidrološko hidravlično študijo glede na takrat izvedeno stanje.

(6) Na celotnem območju predvidenih del se smejo upo-
rabljati le gradbeni in drugi materiali, ki ne vsebujejo nevarnih 
snovi, predvsem organskih halogenih spojin s prednostnega se-
znama nevarnih snovi skladno z določili splošne vodne direktive.

(7) Poleg osnovnega elaborata organizacije gradbišča 
(izdela ga izbrani izvajalec gradbenih del), je potrebno v tem 
dokumentu še posebej obdelati in poudariti organizacijske in 
druge ukrepe v smislu varovanja podzemne vode med gradnjo 
ter izdelati poslovnik oziroma načrt sanacijskih ukrepov v primeru 
havarije oziroma dogodkov, kot je npr. razlitje goriva ali olja, ki bi 
lahko povzročila kontaminacijo tal in vode. Za primere nesreče 
z razlitjem ali razsutjem nevarnih tekočin ali drugih materialov 
je potrebo ravnati skladno z določbami veljavnega pravilnika.

(8) Med gradnjo in obratovanjem IPC Brezina je potrebno 
upoštevati določila veljavnega normativnega akta o zavarova-
nju pitne vode na vrtinah in črpališčih in pravilnika za določi-
tev vodovarstvenih območij. Celotno območje obravnavanega 
OPPN sodi v 3. širši (vplivni) varstveni pas – cona 3. V širšem 
(vplivnem) varstvenem pasu (cona 3) veljajo naslednji ukrepi:

– Gradnja objektov in opravljanje dejavnosti, ki ogrožajo 
kvaliteto in količino pitne vode, ni dovoljena.

– Predelava, skladiščenje in transport nevarnih snovi in 
lahkotečnih naftnih derivatov je dovoljena le, če so storjeni 
ukrepi za preprečitev izlitja v skladu s pravilnikom o tem, kako 
morajo biti opremljena in zgrajena skladišča ter transportne 
naprave za nevarne in škodljive snovi.

– Prometnice, po katerih poteka motorni promet, mora-
jo biti urejene tako, da onemogočajo ogrožanje podtalnice, 
označene z opozorilnimi znaki, hitrost pa mora biti omejena 
na 40 km/h.

– Uporaba pesticidov ni dovoljena oziroma je omejena 
skladno z utemeljitvami sanacijskega programa.

– Pri obdelovanju kmetijskih površin in delu v gozdu mo-
rajo biti izvedeni vsi ukrepi za preprečitev izlitja goriv ali olja.

– Ponikovanje odpadnih voda ni dovoljeno.
– Odlaganje odpadkov ni dovoljeno.
– Uporaba biocidov na osnovi svinca, živega srebra, ar-

zena, cianovodikove kisline, krezola in drugih škodljivih snovi 
ni dovoljena.

46. člen
(odmiki od vodnih zemljišč)

(1) Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in 
zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti 
skladno z veljavno zakonodajo o vodah, odmaknjeni 5 m od 
meje vodnega zemljišča potoka in jarkov potoka Struga in 
glinokopnih jezer.

(2) Za zmanjšanje vpliva na morfološke značilnosti južne-
ga glinokopnega jezera, naj se podaljšanje glavne ceste IPC 
proti zahodu, na poteku po južnem robu jezera, izvede v nasipu. 
Nasip naj se sonaravno uredi in zasadi z avtohtono vegetacijo.

47. člen
(varstvo tal)

(1) Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objek-
tov in prometne, komunalne ter energetske infrastrukture in 
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omrežja zvez, je treba deponirati in jo uporabiti za ureditev 
zelenic. Začasne deponije rodovitne prsti je potrebno izvesti v 
kupih, visokih do 1,20 m tako, da se ohrani njena plodnost in 
količina. Pri tem ne sme priti do mešanja živice in mrtvice, do 
onesnaževanja in erozije.

(2) Viške izkopanih zemljin ni dovoljeno nekontrolirano 
odlagati na teren in z njim zasipavati struge in poplavnega 
prostora vodotoka in glinokopnih jezer. Začasne lokacije viškov 
zemljine morajo biti locirane in urejene tako, da ni oviran odtok 
vode, imeti morajo urejen odtok padavinskih voda in morajo biti 
zaščitene pred erozijo in odplavljanjem materiala.

(3) Lokacije odlaganja viškov izkopnega materiala ali 
gradbenega materiala je treba umestiti izven območij z večjo 
naravovarstveno vrednostjo (npr. prednostni ali drugi nara-
vovarstveno pomembni habitatni tipi, vodna telesa, varovana 
območja, ekološko pomembna območja in naravne vrednote).

(4) Nenevarni odpadki, ki bodo nastali ob pripravi zemljišč 
in gradnji objektov naj se predajo izvajalcu javne službe odlaga-
nja odpadkov na registrirano odlagališče nenevarnih odpadkov.

(5) Pri gradnji naj se uporabljajo transportna sredstva in 
gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter materiali, za katera 
obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transpor-
tnih in gradbenih površin je potrebno preprečiti emisije prahu in 
gradbenih materialov ter odtekanje vod v podtalnico. Pri ravna-
nju z odpadnimi vodami se uporabljajo določila opredeljena v 
poglavju komunalne in energetske infrastrukture.

(6) Za začasne prometne in gradbene površine ter 
začasne deponije gradbenega materiala naj se prednostno 
uporabijo obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne po-
vršine. Te površine morajo biti opredeljene (določene) pred 
začetkom izvajanja del. Uporabljati se smejo le tehnično brez-
hibna vozila in gradbena mehanizacija.

48. člen
(ohranjanje narave)

(1) Na vplivnem območju OPPN (do 250 m) ni Natura 
2000 območij in zavarovanih območij ali predlaganih zavaro-
vanih območij.

(2) Na območju 100 m od meje OPPN ni ekološko po-
membnih območij. Znotraj meje OPPN sta dve naravni vrednoti:

– NV Šentlenart – opuščeni glinokopi (ID 8454),
– NV Struga (ID 8336).
(3) Znotraj meje tega OPPN je skoraj celotno območje na-

ravne vrednote NV Šentlenart – opuščeni glinokopi (ID 8454). 
Na vzhodnem robu naravne vrednote so površine nasute z 
izkrčenim rastjem.

49. člen
(nadomestni habitat)

(1) Zaradi izgubljenih pomembnejših delov NV Šentlenart 
– opuščeni glinokopi (dela vodnih površin in obrežne vegetaci-
je) se bo uredil nadomestni habitat za ptice, dvoživke, plazilce, 
obvodne nevretenčarje ter izgubljene obrežne in močvirne 
vegetacije. V okviru ureditev se načrtujeta dve manjši lokaciji za 
nadomestni habitat na severnem delu NV in v osrednjem delu 
NV, med obema jezeroma. Skupna površina nadomestnega 
habitata tako znaša malo več kot 3.000 m2, od tega približno 
1.840 m2 na severni lokaciji in približno 1.230 m2 na lokaciji 
med obema jezeroma. Nadomestni habitat naj ima predvsem 
mokrotni značaj. Lokacija nadomestnega habitata mora zago-
toviti vse izgubljene lastnosti naravne vrednote.

(2) Za načrtovanje in ureditev omenjenega NH naj se iz-
delajo posebne strokovne podlage. Naročnik posebnih strokov-
nih podlag je Občina Brežice. Tudi za izvedbo nadomestnega 
habitata je zadolžena Občina Brežice.

(3) Stik vodnih površin z novim nadomestnim habitatom 
(severna lokacija) se uredi s pragom oziroma pregrado v ze-
meljski izvedbi, da bo preprečen vstop rib v nadomestni habitat. 
Globina nadomestnega habitata naj znaša okoli 0.5 m in naj 
vsebuje poglobitev, kamor se živali lahko umaknejo ob nizkih 

vodostajih. Uredi se tudi blag naklon brežin, najmanj v razmerju 
1:3, zaželeno pa 1:5. Nadomestne habitate naj se ne ureja od 
1. marca do konca meseca junija.

(4) Zaradi uničenja dela naravne vrednote naj se nado-
mestne habitate prednostno ureja pred ostalimi posegi (pred-
vsem južni nadomestni habitat), oziroma sočasno z zemeljskimi 
deli oziroma ostalimi ureditvami na predvidenih parcelah.

50. člen
(ureditve v območju naravne vrednote)

(1) Območja NV Šentlenart – opuščeni glinokopi naj se 
ne ograjuje. Do vodnih površin naj se omogoči prost dostop.

(2) Podaljšanje glavne ceste proti zahodu naj se, na po-
teku po južnem robu manjšega glinokopnega jezera, predvidi 
v nasipu. Brežine nasipa naj se utrdi s sonaravnimi materiali in 
v čim večji možni meri zasadi z avtohtono vegetacijo.

(3) Gradbena dela na območju zelenih površin in v okviru 
podaljšanja glavne ceste proti zahodu (na poteku po skrajnem 
južnem robu manjšega glinokopnega jezera) naj se izvajajo 
izven razmnoževalnega obdobja rib, dvoživk in ptic območja, ki 
traja od 1. marca do 1. avgusta. Gradbena dela na teh obmo-
čjih so torej možna od 1. avgusta do 29. februarja. Na ostalem 
območju OPPN omejitev gradnje ne velja.

(4) Predlagamo, da se v času gradbenih del v celoti od-
strani prisotne tujerodne invazivne vrste. Invazivne vrste naj se 
odpelje na deponijo in ustrezno deponira.

(5) Obrežna vegetacija glinokopnega jezera naj se ohra-
nja v največji možni meri. Poseganje v obrežno vegetacijo je 
dopustno le v okviru nujnih posegov. Po končanih gradbenih 
delih naj se z deli poškodovane površine ustrezno sanira na 
način, ki bo omogočal čim hitrejše naravno zaraščanje. Zasa-
ditev naj se izvaja izključno z lokalno značilnimi vrstami.

(6) Na delih, ker je bila primarna vegetacija izkrčena, naj 
se zasadi nova, ki jo sestavljajo avtohtone vrste (jevša, topol, 
leska, breza in hrast).

51. člen
(spremljanje stanja na območju naravne vrednote)
(1) ZRSVN spremlja stanje ukrepov preko pregleda pro-

jektov v času izdaje soglasij. Strokovna organizacija spremlja 
uspešnost omilitvenih ukrepov.

(2) Investitor ali občina zagotovi nadzor s pooblastili uspo-
sobljenega strokovnjaka, da med gradnjo nadzira posege na 
območju naravnih vrednot. Nadzor se v času gradbenih del 
izvaja mesečno.

(3) Po izgradnji je potrebno preprečevati razrast inva-
zivnih rastlin na celotnem območju OPPN, še posebej pa na 
območju naravne vrednote. Monitoring se izvaja 2x letno, v 
času vegetacijske sezone.

(4) Na območju NV Šentlenart se letno spremlja uspe-
šnost zaraščanja avtohtone mokriščne vegetacije ter velikost in 
sestava populacij ptic, dvoživk in plazilcev. Spremljanje uspe-
šnosti zaraščanja avtohtone mokriščne vegetacije in živalskih 
populacij naj traja vsaj tri leta. Po končanem monitoringu je 
potrebno ugotoviti ustreznost habitata in določiti morebitne do-
datne omilitvene ukrepe. Monitoring izvaja strokovnjak biolog, 
katerega najame občina.

52. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Objekti in območja kulturne dediščine
Znotraj območja obdelave OPPN-ja je enota kulturne 

dediščine Treppova vila – Brežice EŠD 23268.
– Območje Brežice – Treppova vila (EŠD 23268) je po-

trebno v največji možni meri varovati pred poškodovanjem ali 
uničenjem, med gradnjo naj se čez objekt Treppove vile in nje-
govo vplivno območje ne načrtuje gradbiščnih in transportnih 
poti ter obvozov, lokacij viškov materiala, skladišč gradbenega 
materiala in podobno.
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– Pri oblikovanju objektov centralnih dejavnosti znotraj 
vplivnega območja kulturne dediščine Brežice – Treppova vila 
(EŠD 23268) naj se upošteva prostorsko skladnost, arhitek-
turne značilnosti Treppove vile in njeno vizualno dominantnost 
– objekti naj ne zakrivajo pogledov nanjo.

– Vizualna zelena bariera na severni strani Treppove 
vile, ob glavni cesti, naj bo iz avtohtone vegetacije. Prav tako 
naj se avtohtona vegetacije uporablja za ozelenitev okolice 
predvidenih objektov in prometne infrastrukture na območju 
proizvodnih dejavnosti.

(2) Arheološke ostaline
– V primeru, da se na območju OPPN med izvajanjem po-

segov najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni 
vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu 
in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje 
naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS. V tem primeru se na 
območju najdbe dodatno opravi t. i. dokumentiranje ob gradnji, 
ki ga z vpisi v gradbeni dnevnik izvaja izbrani izvajalec arheo-
loških del z ekipo (1 arheolog, 1 tehnik in po potrebi 2–3 fizični 
delavci).

(3) Podaljšanje glavne ceste proti zahodu naj se, na 
poteku po južnem robu glinokopnega jezera, izvede v nasipu. 
Brežine naj se uredi z avtohtonimi materiali in zasadi z avtoh-
tono vegetacijo.

(4) Nadzor nad gradnjo izvaja investitor in ZVKDS.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

53. člen
(naravne omejitve)

(1) Znotraj območja so površinske vode, vendar obravna-
vano območje ni izpostavljeno poplavnim vodam. V tem delu 
industrijske cone ni visoke podtalnice. Prav tako ni območje 
izpostavljeno eroziji ali plazovitosti.

(2) Brežice z okolico spada v IX. cono potresne ogroženo-
sti, kar pomeni, da kar se potresa tiče območje je zahtevnejše. 
Pri statičnem izračunu se upošteva projektni gravitacijski po-
spešek tal 0.25 g.

(3) IPC Brezina leži na robu naselja Brežice ima cca 6510 
prebivalcev. Predvideni objekti v območju urejanja ne bodo 
opravljali dejavnosti v vojnem času.

(4) Obravnavano območje ima izvedene glavne prome-
tnice, po katerih poteka promet širšega območja in napaja 
predvideno gradnjo. Na ta cestni skelet se navežejo dovozne, 
interne in povezovalne ceste s potrebnimi parkirišči samo za 
vse obstoječe nadomestne ali novo načrtovane objekte.

54. člen
(požarna varnost)

(1) Pri gradnji in vzdrževanju je potrebno upoštevati pa-
sivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom. V OPPN-ju so 
upoštevani in prikazani prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi 
varstva pred požarom, zlasti pa so zagotovljeni:

– z umestitvijo predvidenih objektov v prostor in načrto-
vanimi mejami so zagotovljeni potrebni odmiki od posestnih 
mej (5 m),

– kolikor se ne dosežejo potrebni odmiki med objekti ali 
njihovimi deli je potrebno izvesti ustrezne ukrepe, kar bo obde-
lano v PGD-ju za posamezni objekt,

– pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja iz objek-
tov, se zagotovijo z zadostnim število ustrezno razmeščenih iz-
hodov, ki vodijo do zunanjih evakuacijskih poti in na predvidena 
zunanja zbirna mesta, ki niso v coni nevarnosti,

– prometne in delovne površine za intervencijska vozila so 
zagotovljene z ustreznimi dostopi, zadostno nosilnostjo vozišč 
in ustreznim režimom prometa, širino poti, uvozno izvoznimi ra-
dii na uvozih do objektov in možnost obračanja intervencijskih 
vozil na koncu poti.

(2) Vsi intervencijski dostopi, predvidene tehnične reši-
tve požarne zaščite ter sistem zunanjega hidrantnega omrež-
ja, so razvidni iz grafičnih prilog. Ukrepi in zahteve v zvezi s 
požarno zaščito se smiselno uporabijo tudi v primeru drugih 
nesreč, kot so katastrofalni potres ali vojna.

(3) Za zagotavljanje požarne varnosti je potrebno upo-
števati načrtovano prometno in komunalno ureditev.

(4) Zagotavljanje vode za gašenje je načrtovano z dogra-
ditvijo vodovodnega omrežja, na katerega se priključuje zanka 
hidrantnega omrežja. Osnove za projektiranje hidrantnega 
omrežja so:

– število in razporeditev hidrantov se določi tako, da 
razdalja med posameznimi hidranti in hidranti s stavbo ne 
sme biti večja od 80 m,

– premer hidranta mora biti najmanj DN 80,
– hidrantno omrežje ima Ø 100 mm,
– pretok v cevovodu je 10 l/s s pritiskom 2,5 Bara,
– hitrost vode na stiku javnega hidrantnega omrežja in 

hidrantov na parceli na sme preseči 3,0 m/s,
– hidranti so praviloma nadtalni.
(5) V sklopu projektne dokumentacije se prikažejo re-

šitve:
– zagotavljanje zadostne oskrbe z vodo za gašenje,
– poti za varen umik ljudi in premoženja, zadostno šte-

vilo dostopov, dovozov in delovnih površin za intervencijska 
vozila.

(6) Skladno s predpisi o zasnovi in študiji požarne varno-
sti je potrebno v projektu za gradbeno dovoljenje vključiti za 
požarno manj zahtevne objekte zasnovo požarne varnosti in 
za požarno zahtevne objekte študijo požarne varnosti.

X. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

55. člen
Vsa zemljišča znotraj OPPN se lahko uporabljajo za 

enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega od-
loka. Pred izgradnjo posameznih objektov je na nivoju terena 
v urejevalnih enotah možno urediti začasne manipulacijske in 
odprte skladiščne površine ali parkirišča do izgradnje objek-
tov, predvidenih v tem odloku.

XI. ETAPNOST IZVAJANJA

56. člen
(1) Celotno območje se za potrebe varstva pred hrupom 

najprej deli na dva območja, in sicer:
– Območje 1 – JUG je popolnitev že delujoče IPC Brezi-

na, ki je komunalno opremljena (GJI) in
– območje 2 – SEVER je nadaljevanje izgradnje IPC 

Brezina z dopolnitvijo GJI in povezavo na novo obvoznico 
Brežice.

(2) V besedilu tega odloka beseda etapa pomeni ob-
močje gradnje. Beseda faza pa pomeni del ali fazo gradnje 
posameznega objekta.

(3) Ureditve, zasnovane v predmetnem OPPN-ju, se 
lahko izvajajo v več etapah v daljšem časovnem obdobju. 
Etapna gradnja je možna v sklopu s potrebami in finančnimi 
možnostmi investitorja. Posamezne etape gradnje morajo 
biti funkcionalno zaključene celote in jih je možno združevati. 
Najmanjša etapa je gradnja in ureditev parcele namenjene 
gradnji. Osnova za gradnjo posamezne etape je izvedba 
dovozne ceste ali njen del ter izvedba komunalne opreme s 
priključki za območje etape. Za posamezno etapo gradnje je 
potrebno zagotoviti dovoze, dostope, komunalno in energet-
sko infrastrukturo ter potrebno število parkirnih mest.

(4) Znotraj posamezne etape se gradnja posameznih 
objektov lahko izvaja fazno. Najprej del objekta z zaključenim 
programom, ki mu lahko sledijo druge faze do skupne velikosti 
predvidenih maksimalnih gabaritov. Do pridobitve uporabnega 
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dovoljenja za posamezno fazo objekta mora biti zagotovljena 
potrebna infrastruktura za delovanje posamezne faze kot 
samostojnega objekta.

XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA  
OD NAČRTOVANIH REŠITEV

57. člen
(dovoljena odstopanja)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehnič-
nih rešitev, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pro-
metnih, geoloških, geomehanskih, hidroloških in drugih razmer 
ter na podlagi podrobnejših programskih in oblikovalskih izhodišč 
najdejo tehnične rešitve, ki so racionalnejše in primernejše z obli-
kovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s 
katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.

(2) Dopustne so tolerance:
– Pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju 

prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumenta-
cije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parameteri, eko-
nomsko primernejša investicijska vlaganja in če se prestavitve 
ne spreminjajo vsebinskega koncepta načrta.

– Z uporabo toleranc se ne smeta spreminjati vpliv objek-
tov in naprav na sosednje parcele ter načrtovani videz ob-
močja. Prav tako se ne smejo poslabšati bivalne in delovne 
razmere obravnavanega območja.

– V grafičnih prilogah (Zazidalna situacija) so gabari-
ti predvidenih objektov podani izhodiščno. Tolerance samih 
objektov so možni v razponu + 2% in -20%. Postavitev samih 
objektov mora slediti izhodiščem v grafičnih prilogah.

XIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

58. Člen
(1) Poleg obveznosti iz predhodnih določil morajo inve-

stitorji in izvajalci:
– pred začetkom del obvestiti upravljavce prometne, 

komunalne, energetske, telekomunikacijske infrastrukture in 
upravljavce voda ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obsto-
ječe infrastrukturne vode,

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

– uporabljati materiale, za katera obstajajo dokazila o 
njihovi neškodljivosti za okolje,

– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa 
po obstoječem omrežju cest in poti,

– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ce-
ste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene 
ali poškodovane,

– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo 
objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in 
naprav,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukre-
pe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje 
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja 
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v 
primeru nezgode,

– investitor je dolžan z Občino Brežice skleniti dogovor o 
transportnih poteh v času gradnje za potrebe gradbišča,

– če bi zaradi gradnje prišlo do onesnaževanja javne 
površine, jo mora investitor oziroma izvajalec očistiti in urediti 
v prvotno stanje,

– investitor oziroma izvajalec del je odgovoren za vso 
škodo, ki bi nastala na javni površini ali bi povzročila škodo 
uporabnikom te površine.

(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smer-
nicami k OPPN-ju za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja 
prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju 
veljavne zakonodaje.

XIV. USMERITVE ZA DOLOČANJE MERIL IN POGOJEV PO 
PRENEHAJU VELJAVNOSTI OPPN

59. člen
Po realizaciji s tem OPPN načrtovanih prostorskih uredi-

tev in gradenj je pri določanju nadaljnjih meril in pogojev po-
trebno upoštevati usmeritve in načela kontinuitete urbanistične 
zasnove, arhitektonskega, okoljskega ter varstvenega urejanja 
kot je opredeljeno v tem odloku.

XV. KONČNE DOLOČBE

60. člen
OPPN IPC Brezina je skupaj z odlokom stalno na vpogled 

občanom, podjetjem in drugim pravnim osebam na sedežu 
Občine Brežice v času uradnih ur.

– S sprejetjem tega odloka za obravnavano območje 
prenehajo veljati določila Odloka o prostorsko ureditvenih po-
gojev za območje Občine Brežice PUP-UPB1 (Uradni list RS, 
št. 103/06, 77/09, 8/10, 47/11, 48/11 – popr., 14/12).

61. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristoj-

ne inšpekcijske službe.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-4/2011
Brežice, dne 8. aprila 2013

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

1413. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
novelacije ZN Trnje Brežice »faza vzhod – del 
kareja C3«

Na podlagi petega odstavka 61. člena v povezavi s sed-
mim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, 
št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 21. redni 
seji dne 8. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah novelacije ZN 
Trnje Brežice »faza vzhod – del kareja C3«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju Dolgoročnega in sre-

dnjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986 do 2000 
(Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88 in Uradni list RS, št. 13/91, 
37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 
50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04, 
123/04, 59/08, 78/08, 104/09) spremeni in dopolni Odlok o 
novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice (Uradni list RS, 
št. 54/00, 4/02, 69/10, 72/10 popr. – v nadaljevanju Odlok).

Spremembe in dopolnitve novelacije ZN Trnje Brežice 
»faza vzhod – del kareja C3« je izdelal projektivni biro Region 
d.o.o. Brežice pod št. 2878/U-12.
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2. člen
Spremembe in dopolnitve novelacije ZN Trnje Brežice se 

nanašajo na spremembo tipologije zazidave na območju »faza 
vzhod – del kareja C3«, za preostali del veljajo še naprej dolo-
čila Odloka, navedenega v 1. členu tega odloka.

3. člen
Spremembe in dopolnitve novelacije ZN Trnje Brežice 

»faza vzhod – del kareja C3« vsebujejo odlok, tekstualni del, 
grafični del in priloge z naslednjo vsebino:
I. Odlok o spremembah in dopolnitvah novelacije  

ZN Trnje Brežice »faza vzhod – del kareja C3«
II. TEKSTUALNI DEL Sprememb in dopolnitev novelacije 

ZN Trnje Brežice »faza vzhod – del kareja C3«:
1. Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje  

s spremembami in dopolnitvami novelacije ZN Trnje 
Brežice »faza vzhod – del kareja C3«

2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1. Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev  

s sosednimi območji
2.2. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
2.3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede 

priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro

3.1. Pogoji za prometno urejanje
3.2. Pogoji za komunalno in energetsko urejanje  

ter omrežje zvez
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne 

dediščine
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov  

in ohranjanja narave
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom 
pred požarom

7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih 

oblikovnih in tehničnih rešitev
III. Grafični del sprememb in dopolnitev novelacije  

ZN Trnje Brežice »faza vzhod – del kareja C3«:
U1. Izsek iz kartografskega dela prostorskih 

sestavin planskih aktov Občine Brežice M 1:5000
U2. Območje sprememb in dopolnitev novelacije ZN Trnje 

Brežice »faza vzhod – del kareja C3« z obstoječim 
parcelnim stanjem

U2.1 Pregledna situacija M 1:2500
U2.2 Geodetski načrt M 1:500
U2.3 Situacija obstoječega stanja M 1:500
U3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 

območji M 1:2500
U4. Ureditvena situacija M 1:500
U5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in 

priključevanja objektov na gospodarsko 
javno infrastrukturo ter grajeno javno 
dobro – situacija infrastrukture M 1:500

U6. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje 
okolja, naravnih virov in ohranjanje 
narave in ureditev potrebnih za obrambo 
ter varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, vključno z varstvom pred 
požarom M 1:500

U7. Načrt parcelacije M 1:500
IV. Seznam prilog Sprememb in dopolnitev novelacije  

ZN Trnje Brežice »faza vzhod – del kareja C3«:
1. Povzetek za javnost
2. Seznam nosilcev urejanja prostora, ki so podali 

smernice za pripravo sprememb in dopolnitev 
novelacije ZN Trnje Brežice »faza vzhod – del kareja 
C3«

3. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora  
ter morebitne strokovne podlage ostalih služb

4. Seznam veljavne zakonodaje upoštevane pri izdelavi 
sprememb in dopolnitev novelacije ZN Trnje Brežice 
»faza vzhod – del kareja C3«.

II. UREDITVENO OBMOČJE

4. člen
Območje urejanja s spremembami in dopolnitvami nove-

lacije ZN Trnje Brežice se nanaša na »fazo vzhod – del kareja 
C3«, skupaj s pripadajočimi dovoznimi cestami in pripadajočo in-
frastrukturo je velikosti cca 0,38 ha in obsega zemljišča z nasle-
dnjimi parc. št.: 26/49, 26/48, 26/47, 26/46 in 26/45, 26/40, 26/38, 
26/39, 26/42, 64/25 (delno) in 213/10 (delno) vse k.o. Trnje.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

5. člen
V 20. členu Odloka se za zadnjim odstavkom doda novi 

odstavek, ki glasi:
Na območju »faza vzhod – del kareja C3« je lega novih 

enostanovanjskih stavb (osnovni objekt in »območje pozida-
ve«) določena z gradbeno mejo in regulacijsko linijo.

Gradbena meja je črta, ki je novo zgrajeni oziroma načr-
tovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so 
od nje odmaknjeni v notranjost parcele.

Regulacijska linija je črta, ki ločuje obstoječe in predvide-
ne odprte ali grajene javne površine od površin v privatni lasti 
– sovpada s parcelno mejo Bohoričeve ulice.

6. člen
V 31. členu Odloka se za prvim odstavkom doda novi 

odstavek, ki glasi:
Na območju »faza vzhod – del kareja C3« je določen 

faktor zazidanosti zemljišča za gradnjo (FZ = max. 0,6).
Faktor zazidanosti (FZ) je razmerje med zazidano povr-

šino (stik objekta z zemljiščem) in celotno površino zemljišča 
(parcele namenjene gradnji) – v izračunu FZ se upoštevajo 
nezahtevni in enostavni objekti, ki so po definiciji stavbe.

7. člen
V 43. členu Odloka se za zadnjim odstavkom doda novi 

odstavek, ki glasi:
Na območju »faza vzhod – del kareja C3« je dovoljena 

gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov pod pogojem, da 
so gradbeno in oblikovno kvalitetni ter usklajeni z osnovnim 
objektom glede gabaritov, obdelave fasad in detajlov, naklona 
strešin in kritine.

Dovoljeni nezahtevni objekti so:
– majhna stavba (stavba majhnih dimenzij v pritlični, eno-

etažni izvedbi, ki ni namenjena prebivanju, objekti v javni rabi) 
površine do vključno 50 m2 – garaža, drvarnica, pokrita skladi-
šča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti

– podporni zid (konstrukcija med dvema višinama zemlji-
šča, ki preprečuje premik – zdrs zemljine. Pri računanju višine 
podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni 
zid) za višinsko razliko med zemljiščem do 1,5 m – podporni 
zid, podporni zid z ograjo.

Dovoljeni enostavni objekti so:
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (stavba 

majhnih dimenzij v pritlični, enoetažni izvedbi, samostojna ali pri-
slonjena k stavbi, objekti v javni rabi) površine do vključno 20 m2 
– lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhi-
nja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti

– ograja višine do vključno 2 m – sosedska ograja
– podporni zid (konstrukcija med dvema višinama zemlji-

šča, ki preprečuje premik – zdrs zemljine. Pri računanju višine 
podpornega zidu z ograjo se upošteva le merilo za podporni 
zid) za višinsko razliko med zemljiščem do 0,5 m – podporni 
zid, podporni zid z ograjo

– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in 
daljinskega ogrevanja – priključek na cesto, priključek na objek-
te energetske infrastrukture, priključek na objekte za oskrbo s 
pitno vodo, priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na 
komunikacijska omrežja
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– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namaka-
nje – vodni zbiralnik, bazen za kopanje (prostornina do vključno 
60 m3), grajen ribnik, okrasni bazen.

Nezahtevni in enostavni objekti se lahko postavljajo na 
celotni parceli namenjeni gradnji. Znotraj parcele morajo biti lo-
cirani tako, da ne poslabšujejo izgleda osnovnih objektov (so v 
nedominantnem, podrejenem položaju) oziroma organiziranosti 
celotne parcele, spoštujejo odmike od sosednjih parcel ter upo-
števajo faktor zazidanosti zemljišča za gradnjo (FZ = max. 0,6).

Nezahtevni in enostavni objekti, ki so po definiciji stavbe 
in vkopani objekti so od parcele sosednjega lastnika odmaknje-
ni min. 1,5 m; ograje se lahko gradijo na mejo – manjši odmiki 
in ograje višje od 1,2 m so dovoljeni le ob soglasju lastnika 
mejne parcele.

8. člen
V 44. členu Odloka se za prvim odstavkom doda novi 

odstavek, ki glasi:
Na območju »faza vzhod – del kareja C3« so določila za 

gradnjo in oblikovanje novih enostanovanjskih stavb naslednja:
– Horizontalni gabarit:
Osnovni objekti so zasnovani v enakih horizontalnih ga-

baritih (9 x 11 m ±10%).
Osnovnim objektom se določi »območje pozidave« zno-

traj katerega je dovoljena izvedba izzidka (izzidkov) do max. 
5,0 m od osnovnega objekta in v skupni velikosti max. 30% 
zazidane površine osnovnega objekta.

– Vertikalni gabarit: P + M (višina kolenčnega zidu max. 
1,5 m, kota pritličja max. 0,6 m nad koto obstoječega naravne-
ga terena, kota kapne lege max. 5,1 m nad koto obstoječega 
naravnega terena).

– Konstrukcija: klasično zidani objekt ali objekt montažne 
izvedbe.

– Streha: streha nad osnovnim objektom je simetrična 
dvokapnica naklona 30–35° z možnostjo podaljševanja in kom-
biniranja z ostalimi oblikami streh in sicer pri frčadah in morebi-
tnih izzidkih. Čopi so dovoljeni, trapezne frčade niso dovoljene.

– Kritina: dovoljene so vse vrste primerne za določen naklon; 
barva kritine – temnejši toni (temno siva, rdeča, rjava barva).

– Fasada: pri oblikovanju fasad je dovoljena uporaba 
sodobnih materialov na način, da se doseže oblikovno in funk-
cionalno kvalitetna arhitektura.

Barva fasade naj bo umirjenih tonov, vendar je možna 
uporaba širokega spektra. Flouroscentne in močno intenzivne 
barve niso dovoljene.

9. člen
V 71. členu Odloka se za zadnjim odstavkom doda novi 

odstavek, ki glasi:
Na območju »faza vzhod – del kareja C3« se nove eno-

stanovanjske stavbe in pripadajoče ureditve priključijo na ob-
stoječo prometno, komunalno, elektroenergetsko infrastrukturo 
ter omrežje zvez ob upoštevanju smernic in pogojev podanih 
od upravljavcev cest, vodovoda, kanalizacije, elektrike, omrežja 
zemeljskega plina ter Agencije Republike Slovenije za okolje 
(Oddelek območja spodnje Save).

Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostoj-
nih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, 
priključijo se le na obstoječe priključke.

10. člen
V 73. členu Odloka se za zadnjim odstavkom doda novi 

odstavek, ki glasi:
Na območju »faza vzhod – del kareja C3« se nove eno-

stanovanjske stavbe priključijo na plinovodno omrežje in oskrbo 
z zemeljskim plinom za potrebe ogrevanja.

11. člen
V 95. členu Odloka se za prvim odstavkom doda novi 

odstavek, ki glasi:
Dovoljena so odstopanja pri prometnem, komunalnem in 

elektroenergetskem opremljanju, če to pogojujejo usklajevanja 
z obstoječim stanjem, primernejši obratovalni parametri ali bolj 

ekonomična investicijska vlaganja, kolikor te spremembe ne 
spreminjajo vsebinskega koncepta in so za izvedbo teh od-
stopanj pridobljena soglasja vseh pristojnih soglasodajavcev.

Odstopanja ne smejo spreminjati načrtovanega videza 
območja, poslabšati bivalnih pogojev ter vplivov na okolje in 
ne smejo biti v nasprotju z javno koristjo oziroma interesi. 
Spremembe dovoljene z odstopanji ne smejo ovirati realizacije 
predvidenih gradenj in ureditev ter morajo biti v skladu z zakon-
skimi in podzakonskimi predpisi, ki se nanašajo na posege v 
prostor in varovanje okolja.

12. člen
V 100. členu Odloka se za prvim odstavkom doda novi 

odstavek, ki glasi:
Na območju »faza vzhod – del kareja C3« se pri projek-

tiranju in izvajanju upoštevajo vsa določila, navedena v posa-
meznih poglavjih tega odloka, zahteve podane v smernicah 
nosilcev urejanja prostora ter projektni pogoji, pridobljeni z 
dnem izdaje mnenj k Spremembam in dopolnitvam novelacije 
ZN Trnje Brežice »faza vzhod – del kareja C3«.

13. člen
V 104.a členu Odloka se v točki (2) Požar črta besedilo tre-

tjega odstavka in se nadomesti z naslednjim besedilom, ki glasi:
Študija požarne varnosti oziroma zasnova požarne varno-

sti se za objekte izdela skladno s predpisi s področja izdelave 
študije požarne varnosti oziroma zasnove požarne varnosti.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Spremembe in dopolnitve novelacije ZN Trnje Brežice 

»faza vzhod – del kareja C3« so na vpogled pri pristojni občin-
ski službi Občine Brežice in na Upravni enoti Brežice v času 
uradnih ur.

15. člen
Nadzor nad izvajanjem Sprememb in dopolnitev novela-

cije ZN Trnje Brežice »faza vzhod – del kareja C3« opravljajo 
pristojne inšpekcijske službe.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3505-3/2012
Brežice, dne 17. aprila 2013

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

KRANJ

1414. Obvezna razlaga 8., 11., 16. in 17. člena Odloka 
o občinskem lokacijskem načrtu za območje 
Planina jug

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni 
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 23. seji dne 
17. 4. 2013 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O
8., 11., 16. in 17. člena Odloka o občinskem 
lokacijskem načrtu za območje Planina jug 

(Uradni list RS, št. 68/05, 40/08, 84/12)
»Gradnja pomožnih objektov za skupne potrebe (posta-

vitev urbane opreme, ureditev trgov, zasaditev) v 8. členu tega 
odloka vključuje tudi objekte za obveščanje in oglaševanje.«



Stran 4330 / Št. 36 / 26. 4. 2013 Uradni list Republike Slovenije

»Oblikovanje pomožnih objektov kolektivne rabe, ki je 
določeno v sedmi točki 11. člena (postavitev urbane opre-
me, ureditev trgov, zasaditev) mora biti poenoteno za celotno 
vzhodno in zahodno celoto oziroma v sklopu celostne podobe 
objekta na posamezni gradbeni parceli.«

»Pri oskrbi z električno energijo v šesti točki 16. člena se 
v primeru faznosti izgradnje za trgovsko-gostinski objekt zago-
tovi napajanje z električno energijo iz obstoječega trgovskega 
centra oziroma glede na podatke in zahteve upravljavca elektro 
omrežja, kar je sprejeto kot ustrezno s pridobitvijo pozitivnega 
soglasja na konkretno rešitev k PGD projektu.«

»Odstopanja pri poteku prometne, energetske, komunal-
ne in druge gospodarske infrastrukture iz tretjega odstavka 
17. člena pomenijo potek trase predmetne infrastrukture vključ-
no s točko priključitve.«

Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3505-4/2009-46-(48/10)
Kranj, dne 19. aprila 2013

Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

METLIKA

1415. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju 
s komunalnimi odpadki v Občini Metlika

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 79/09, 51/10 in 40/12), 149. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 
– ZFO-1A, 70/08, 108/09 in 57/12), 3., 4. in 7. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 
127/06, 38/10 in 57/11) in 11. in 19. člena Statuta Občine Me-
tlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine 
Metlika na 17. redni seji dne 24. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o ravnanju  

s komunalnimi odpadki v Občini Metlika

1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Me-

tlika (Uradni list RS, št. 11/10) se prva alineja tretjega odstavka 
42. člena spremeni tako, da se glasi:

»– mešani komunalni odpadki 1-krat štirinajstdnevno,«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 354-9/2010-3
Metlika, dne 24. aprila 2013

Župan
Občine Metlika

Darko Zevnik l.r.

NOVA GORICA

1416. Zaključni račun proračuna Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 

in 110/11 – ZDIU 12) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine 
Nova Gorica na seji dne 18. aprila 2013 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Mestne občine Nova Gorica  

za leto 2012

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine 

Nova Gorica za leto 2012.

2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za 

leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov 
in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihod-
kov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 
financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in reali-
ziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine 
Nova Gorica za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa 
je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz 
podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o 
njihovi realizaciji v letu 2012.

3. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica 

za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Splošni in posebni del proračuna z obrazložitvami se objavi na 
spletni strani Mestne občine Nova Gorica.

Št. 410-6/2013-36
Nova Gorica, dne 18. aprila 2013

Župan
Mestne občine Nova Gorica

Matej Arčon l.r.

1417. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/12) in skladno s 3. členom Odloka o 
proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 (Uradni 
list RS, št. 24/12, 97/12 in 17/13) je Mestni svet Mestne občine 
Nova Gorica na seji dne 18. aprila 2013 sprejel

O D L O K
o porabi sredstev proračunske rezerve

1.
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovi finančna 

sredstva v višini 140.000 €, za kritje stroškov, nastalih ob izva-
janju nujnih intervencijskih ukrepov po poplavah oktobra 2012 
in velikih količin padavin februarja in marca 2013.

2.
Dejanska poraba bo v okviru zaključnega računa za leto 

2013 posebej specificirana.

3.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 846-5/2013-5
Nova Gorica, dne 18. aprila 2013

Župan
Mestne občine Nova Gorica

Matej Arčon l.r.
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SLOVENSKA BISTRICA

1418. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih 
za centralna naselja v Občini Slovenska 
Bistrica in mesto Slovenska Bistrica

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; ZPNačrt, Uradni list RS, 
št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 
43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) in 7. člena 
Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je 
župan sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih 
prostorskih ureditvenih pogojih za centralna 
naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto 

Slovenska Bistrica

1. člen
Javno se razgrne
dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna 
naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica 
(izdelal IBIS d.o.o., Slovenska Bistrica, št. naloge 19/2011, v 
nadaljevanju: PUP).

2. člen
Dokument iz 1. člena bo od 6. 5. 2013 do vključno 6. 6. 

2013, javno razgrnjen v prostorih oddelka za okolje in prostor 
Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 10, Slovenska Bistri-
ca in v prostorih Krajevne skupnosti Zgornja Polskava. Na vpo-
gled bo v času uradnih ur občinske uprave in krajevne skupnosti.

3. člen
Območje obdelave sprememb in dopolnitev sta ureditveni 

območji naselja Zgornja Polskava (parc. št. 266, 268/1, 269/1, 
265, 33/3, 39/1, 32, 31/1, 31/3, 43/4, 43/5, 43/6, 44/1, 40/1, 
40/3, 40/2, 39/3, 34/1, 34/2, 64, 33, 36/2, 264, 262/9, 262/3, 
263/1, vse v k.o. Zgornja Polskava) in mesto Slovenska Bistrica 
(parc. št. 433/2, 1385/8, 1392/6, 1392/8, 1582/5, 1582/11, 689/2, 
452/40, 2588/2, 106/14, 1645/30 in 1819/3, vse v k.o. Slovenska 
Bistrica ter parc. št. 715/1, k.o. Zgornja Bistrica).

4. člen
Javna obravnava dokumenta bo 6. 6. 2013, ob 10.00 uri, 

v prostorih sejne sobe Občine Slovenska Bistrica.

5. člen
V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost pri-

pombe in predloge k razgrnjenemu dokumentu posreduje pisno 
na naslov Občine Slovenska Bistrica, na elektronski naslov: 
obcina@slov-bistrica.si ali janja.mlaker@slov-bistrica.si, jih vpiše 
v knjigo pripomb na kraju razgrnitve ali jih poda ustno na zapi-
snik v okviru javne obravnave. Rok za oddajo pripomb poteče z 
zadnjim dnem razgrnitve ob 15.00 uri ne glede na način dostave.

6. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije in na uradni spletni strani občine.

Št. 3505-3/2011-49-1032
Slovenska Bistrica, dne 17. aprila 2013

Župan
Občine Slovenska Bistrica

dr. Ivan Žagar l.r.

ŠKOFLJICA

1419. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o izdajanju občinskega glasila

Na podlagi 2., 18., 20. in 9. člena Zakona o medijih (Ura-
dni list RS, št. 110/06 – UPB1 in naslednji), Zakona o javnih 
glasilih (Uradni list RS, št. 18/94, 36/00, 35/01), 29. člena Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– UPB2 in 
naslednji), in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, 
št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 21. redni 
seji dne 11. 4. 2013 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o izdajanju občinskega glasila

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

janju občinskega glasila (Uradni list RS, št. 57/09), v nadalje-
vanju: odlok.

2. člen
Na koncu prvega odstavka 5. členu se doda;
»Elektronski naslov Glasnika je glasnik.skofljica@gmail.

com.
Glasnik izhaja v tiskani in elektronski obliki. Elektronska 

oblika se objavi na spletnih straneh Občine Škofljica, www.
skofljica.si«.

V prvem stavku tretjega odstavka se črta beseda »na-
čeloma«.

3. člen
V 6. členu se na koncu prvega stavka pika spremeni v 

vejico in doda tekst: na 1. seji v koledarskem letu.

4. člen
V 9. členu se zadnji stavek prvega odstavka spremeni in 

se glasi: »Idejno zasnovo glasila potrdi občinski svet«.

5. člen
V 10. členu se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Urednik opravlja svojo funkcijo nepoklicno«.

6. člen
V 11. členu se pri četrti alineji doda »in izhajanje«.

7. člen
V 13. členu se doda nova alineja, ki se glasi:
»– če ne izvršuje nalog iz 11. člena tega odloka«.

8. člen
V 17. členu se
– pri tretji alineji za »političnih strank« doda besedilo »in 

neodvisnih list«,
– v četrti alineji se besedilo »in združenj« nadomesti z »in 

neodvisnih list«.

9. člen
Besedilo prvega stavka v 18. členu se spremeni tako, da 

se glasi: »Oglasni prostor se trži po ceniku, ki ga vsako leto 
na 1. seji v koledarskem letu na predlog uredniškega odbora 
potrdi občinski svet.

10. člen
V celotnem Odloku o izdajanju občinskega glasila se 

»urednik« nadomesti z »odgovorni urednik«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-05/2013
Škofljica, dne 11. aprila 2013

Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.



Stran 4332 / Št. 36 / 26. 4. 2013 Uradni list Republike Slovenije

KOMEN

1420. Zaključni račun proračuna Občine Komen 
za leto 2012

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta 
Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je občinski svet na 
18. redni seji dne 17. 4. 2013 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Komen za leto 2012

1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Komen za 

leto 2012.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2012 

obsega:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/
Podkonto

Zaključni 
račun 2012

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 4.256.035
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.280.712

70 DAVČNI PRIHODKI 2.562.839
700Davki na dohodek in dobiček 2.299.202
703Davki na premoženje 164.309
704 Domači davki na blago in storitve 100.313
706 Drugi davki –984

71 NEDAVČNI PRIHODKI 717.872
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 585.656
711 Takse in pristojbine 4.042
712 Globe in druge denarne kazni 1.441
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 26.540
714 Drugi nedavčni prihodki 100.194

72 KAPITALSKI PRIHODKI 6.035
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 6.035

73 PREJETE DONACIJE 4.878
730 Prejete donacije iz domačih virov 1.878
731 Prejete donacija iz tujine 3.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 964.410
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 328.032
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 636.378

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 4.380.484
40 TEKOČI ODHODKI 1.193.392

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 284.789
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 46.376
402 Izdatki za blago in storitve 788.304
403 Plačila domačih obresti 63.370

409 Rezerve 10.553
41 TEKOČI TRANSFERI 1.484.330

410 Subvencije 32.054
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 806.226
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 181.423
413 Drugi tekoči domači transferi 464.627
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.570.430
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.570.430

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 132.333
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 127.181
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 5.152

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –124.449

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje 
v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551) 129.996
55 ODPLAČILA DOLGA 129.996

550 Odplačilo domačega dolga 129.996
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –254.445

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) –129.996
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 124.449
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 463.315
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3. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Komen iz-

kazujejo po zaključnem računu za leto 2012 naslednje stanje:

Prenos sredstev iz leta 2011 39.493,66 EUR

Prihodki sredstev v letu 2012 1.000,00 EUR

Odhodki sredstev v letu 2012 0,00 EUR

Stanje denarnih sredstev rezerv  
31. 12. 2012 40.493,66 EUR

Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2012 
se prenesejo v rezervni sklad Občine Komen za leto 2012.

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2012 se 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 450-01/2013-31
Komen, dne 17. aprila 2013

Župan
Občine Komen

Danijel Božič l.r.

1421. Pravilnik o spremembah Pravilnika 
o sofinanciranju programov na področju 
družbenih dejavnosti in turizma v Občini 
Komen

Na podlagi določb Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 
3/13), 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 78/08, 79/09, 51/10), 25. in 66. člena 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 
RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11), 3. in 9. člena Zakona 
o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil 7. poglavja Nacional-
nega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
24/00, 31/00) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list 
RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 18. redni seji 
dne 17. 4. 2013 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o sofinanciranju 

programov na področju družbenih dejavnosti  
in turizma v Občini Komen

1. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo, ki je sestavni del 

tega pravilnika.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-03/2013-3
Komen, dne 17. aprila 2013

Župan 
Občine Komen

Danijel Božič l.r.
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PRILOGA 4: 
 
MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA 
 
 TOČKE 
TURISTIČNE PRIREDITVE  
Pomen prireditve  

– prireditev medobčinskega pomena 
– prireditev nacionalnega pomena 
– prireditev mednarodnega pomena 

 
5 

10 
20 

Tradicionalnost prireditve 
– 5 let zaporedoma 
– nad 5 let (ni nujno zaporedoma) 

 
5 

10 
Turistično promocijska vrednost prireditve  
(pomen prireditve za turistično prepoznavnost občine) 

– medobčinska 
– nacionalna 
– mednarodna 

 
 

5 
10 
15 

Organizacijska zahtevnost prireditve  
(število obiskovalcev) 

– nad 100 
– nad 200 
– nad 300 
– nad 500 

 
 

5 
10 
15 
25 

Inovativen pristop 
(novost v ponudbi prireditev v širšem prostoru, izpostavljanje malo 
promoviranih posebnosti naše občine, nove vsebine v okviru dosedanje 
prakse pri organiziranju turističnih prireditev v občini) 

od 0 do 10 

 
 

 

IZDAJA TURISTIČNIH PUBLIKACIJ  
Predvidena naklada publikacije nad 3000 kosov 20 
Prevodi v tuje jezike 
(prevod v vsak jezik: 10 točk) 

 
10 

Sodelovanje z drugimi društvi in organizacijami v občini 
(vsak sodelujoči partner: 10 točk)  

 
10 

Promocija kulturne dediščine in naravnih vrednot  20 
Vključevanje ponudnikov turističnih storitev 
(vsak vključen ponudnik: 5točk) 

 
5 

  
 
PROMOCIJSKA AKTIVNOST  
Izvedba predstavitve v Sloveniji ali v tujini 
(samostojen nastop na sejmu, samostojna predstavitev v okviru prireditev 
drugih organizatorjev) 

– samostojen nastop v Sloveniji 
– samostojen nastop v tujini 
– samostojen nastop v okviru drugih organizatorjev v Sloveniji 
– samostojen nastop v okviru drugih organizatorjev v tujini 

 
 
 

15 
20 
5 

10 



Uradni list Republike Slovenije Št. 36 / 26. 4. 2013 / Stran 4335 

Organizacijska zahtevnost predstavitve  
– samostojen nastop v Sloveniji 
– samostojen nastop v tujini 
– samostojen nastop v okviru drugih organizatorjev v Sloveniji 
– samostojen nastop v okviru drugih organizatorjev v tujini 

 
15 
20 
5 

10 
 
 

 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST  
Izobraževanje s področja turizma za člane društva 
področja: turistično vodenje, turistična promocija, organizacija prireditev, 
kulturna dediščina in naravne vrednote občine Komen 
(vsak član na izobraževanju 5 točk) 

 
 
 

5 
Sodelovanje z ostalimi društvi v občini, pokrivanje večjega deleža občine 
(izobraževanje tudi za člane ostalih društev, skupna organizacija 
izobraževanja) 
(vsak slušatelj 5 točk) 

 
 
 

5 
Organizacijska zahtevnost izobraževanja  

– dolžina izobraževanja (na dan 5 točk) 
– število predavateljev (na predavatelja 5 točk) 

 
5 
5 

 
 

 

 
 
TURISTIČNE PRIREDITVE 
Iz podpodročja TURISTIČNE PRIREDITVE se sofinancira: 

- prireditve, ki so turističnega značaja, so namenjene najširši javnosti in se izvajajo v občini 
Komen; 

- prireditve, ki imajo turistično promocijsko vrednost; 
- tradicionalne prireditve; 
- prireditve, ki imajo inovativen pristop (novost v ponudbi prireditev v širšem prostoru, 

izpostavljanje malo promoviranih posebnosti naše občine, nove vsebine v okviru 
dosedanje prakse pri organiziranju turističnih prireditev v občini); 

- prireditve s področja kulturne in naravne dediščine. 
Iz podpodročja TURISTIČNE PRIREDITVE se ne sofinancira: 

- športnih prireditev (prireditve, ki so tekmovalnega značaja in se uvrščajo v različne lige, 
pokale ipd…); 

- aktivnosti s področja urejanja okolja; 
- seminarjev, delavnic, taborov. 

 

IZDAJA TURISTIČNIH PUBLIKACIJ 

Iz podpodročja IZDAJA TURISTIČNIH PUBLIKACIJ se sofinancira: 
- turistične zgibanke, letake, karte in podobno gradivo, ki vsebujejo slikovno in tekstovno 

predstavitev turističnih znamenitosti občine Komen (kulturna dediščina, naravne 
vrednote) 

- turistične zgibanke, letake, karte in podobno gradivo, ki je namenjeno turistom, 
- tiskovine iz prve alineje, ki vsebujejo promocijo pridobitne dejavnosti v okviru turistične 

ponudbe občine (npr. iz področja gostinstva,  prenočišč, vinarstva ipd.), vendar te objave 
ne predstavljajo osrednje vsebine tiskovine.  
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Iz podpodročja IZDAJA TURISTIČNIH PUBLIKACIJ se ne sofinancira: 
- priprava in tisk razglednic  
- priprava in tisk letakov za promocijo turističnih prireditev, 
- priprava in tisk gradiva, ki v celoti promovira pridobitno dejavnost. 

 
 PROMOCIJSKA AKTIVNOST 
Iz podpodročja PROMOCIJSKA AKTIVNOST se sofinancira: 

- predstavitve turističnih znamenitosti in turistične ponudbe na sejmih in v okviru drugih 
javnih prireditev (različne turistične prireditve, predstavitve na drugih javnih prostorih, 
predstavitve v trgovskih centrih, ipd.) izven občine Komen.  

Iz podpodročja PROMOCIJSKA AKTIVNOST se ne sofinancira: 
- predstavitve turističnih znamenitosti in turistične ponudbe na sejmih in v okviru drugih 

javnih prireditev v občini Komen; 
- predstavitve turističnih znamenitosti in turistične ponudbe na prireditvah, ki so zaprtega 

tipa; 
- obiskov sejmov in drugih javnih prireditev, na katerih se prijavitelj ne predstavlja 

samostojno (nima lastnega prostora na prireditvi, predstavitvi, sejmu, predstavitvi). 
 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST 

Iz podpodročja IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST se sofinancira: 
- izobraževanje iz področja turizma za člane enega ali več društev v občini (iz področij: 

turistično vodenje, turistična promocija, organizacija prireditev, kulturna dediščina in 
naravne vrednote), ki se izvaja v občini Komen; 

- izobraževanja, ki so neposredno povezana z dejavnostjo prijavitelja na področju turizma 
(utemeljitev) 

- predavanja, delavnice, seminarje. 
Iz podpodročja IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST se ne sofinancira: 

- izletov in ekskurzij; 
- izobraževalne dejavnosti, ki niso neposredno povezane s turistično dejavnostjo prijavitelja 

(jezikovni tečaji, potopisna predavanja, kuharski tečaji, tečaji ročnih spretnosti – razen, če 
niso te neposredno povezane s promocijo kulturne dediščine, ipd.).  

 
DODATNA DOLOČILA 
 
PRAG ZA SOFINANCIRANJE 
Prijavljeni projekti, ki pri ocenjevanju iz posameznih podpodročij ne dosežejo najmanj ene 
tretjine vseh možnih točk iz posameznega podpodročja, se izločijo iz nadaljnjega postopka in 
niso upravičeni do razdelitve sredstev.  
 
SODELOVANJE PRI OBČINSKIH PRIREDITVAH 
Vsakemu prijavitelj, ki prejme sredstva iz proračuna, mora sodelovati vsaj na eni prireditvi, ki jo 
organizira Občina Komen (občinski praznik).  
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1422. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list 
RS, št. 80/09) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1, s spremembami) je Občinski svet 
Občine Komen na 18. redni seji dne 17. 4. 2013 sprejel 

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

1.
Ugotavlja se, da nepremičnina s parc. št. 1375/44, cesta 

v izmeri 22 m2, k.o. Tomačevica, v zemljiški knjigi vpisana z 
zaznambo javno dobro, ne služi več vpisanemu namenu, zato 
se status javnega dobra ukine.

2.
Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra z 

ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska 
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu 
sodišču, da po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše za-
znambo o javnem dobru. Z izbrisom zaznambe javnega dobra 
postane parc. št. 1375/44, k.o. Tomačevica, last Občine Komen.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-6/2013-9
Komen, dne 17. aprila 2013

Župan
Občine Komen

Danijel Božič l.r.

1423. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list 
RS, št. 80/09) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1, s spremembami) je Občinski svet 
Občine Komen na 18. redni seji dne 17. 4. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

1.
Ugotavlja se, da nepremičnina s parc. št. 1375/40, cesta 

v izmeri 232 m2, k.o. Tomačevica, v zemljiški knjigi vpisana z 
zaznambo javnega dobra, ne služi več vpisanemu namenu, 
zato se status javnega dobra ukine.

2.
Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra z 

ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska 
uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu 
sodišču, da po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige izbriše za-
znambo o javnem dobru. Z izbrisom zaznambe javnega dobra 
postane parc. št. 1375/40, k.o. Tomačevica, last Občine Komen.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-6/2013-10
Komen, dne 17. aprila 2013

Župan
Občine Komen

Danijel Božič l.r.

1424. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list 
RS, št. 80/09) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1, s spremembami) je Občinski svet 
Občine Komen na 18. redni seji dne 17. 4. 2013 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

1.
Ugotavlja se, da nepremičnina s parc. št. 1403/14, pot v 

izmeri 63 m2, k.o. Kobdilj, v zemljiški knjigi vpisana z zaznambo 
grajenega javnega dobra, ne služi več vpisanemu namenu, 
zato se status grajenega javnega dobra ukine.

2.
Navedena nepremičnina izgubi status grajenega javnega 

dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti 
občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje 
pristojnemu sodišču, da po uradni dolžnosti iz zemljiške knjige 
izbriše zaznambo o javnem dobru. Z izbrisom zaznambe jav-
nega dobra postane parc. št. 1403/14, k.o. Kobdilj, last Občine 
Komen.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-6/2013-11
Komen, dne 17. aprila 2013

Župan
Občine Komen

Danijel Božič l.r.

1425. Letni program kulture Občine Komen za leto 
2013

Na podlagi 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 
4/10, 20/11), Odloka o proračunu Občine Komen za leto 2013 
(Uradni list RS, št. 18/13) in 16. člena Statuta Občine Komen 
(Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 
18. seji dne 17. 4. 2013 sprejel

L E T N I   P R O G R A M   K U L T U R E
Občine Komen za leto 2013

UVOD
Javni interes na področju kulture je interes za ustvarjanje, 

posredovanje in varovanje kulturnih dobrin, ki se uresničuje z 
zagotavljanjem pogojev zanje. Javni interes za kulturo temelji 
na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerim se uresničuje 
kulturni razvoj lokalne skupnosti.

Kulturne dejavnosti so vse oblike ustvarjanja, posredo-
vanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in 
premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glas-
benih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti, 
ter novih medijev na področju založništva in knjižničarstva, 
kinematografije in na drugih področjih kulture.

Letni program kulture Občine Komen je skupaj s Pra-
vilnikom o sofinanciranju programov na področju družbenih 
dejavnosti in turizma v Občini Komen (Uradni list RS, št. 43/08, 
25/09) in proračunom občine za leto 2013 podlaga za razdelitev 
sredstev za kulturne dejavnosti, kulturne programe in projekte. 
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Javni interes za kulturo se udejanja na podlagi javnega razpisa 
za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov za leto 
2013 in letnih programov javnih zavodov.

Poleg zagotavljanja kulturnih dobrin občina uresničuje 
javni interes za kulturo tudi z vzdrževanjem javne in druge 
kulturne infrastrukture.

IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA KULTURE
Izvajalci letnega programa kulture so:
– kulturna društva,
– druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registri-

rano tudi kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev,
– Javni sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– javni in zasebni zavodi s področja kulture,
– javni in zasebni zavodi s področja vzgoje in izobraževa-

nja in področja neprofitnih dejavnosti, ki izvajajo tudi kulturno 
dejavnost,

– posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisani 
v razvid samostojnih izvajalcev javnih kulturnih projektov pri 
Ministrstvu za kulturo,

– druge organizacije, registrirane za izvajanje kulturnih 
dejavnosti.

PROGRAMI, KI SE BODO V LETU 2013 IZVAJALI 
V JAVNEM INTERESU

Programi, ki se bodo v Občini Komen izvajali v javnem 
interesu, so:

– knjižnična dejavnost,
– dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – 

območna enota Sežana,
– spodbujanje ljubiteljske kulturne dejavnosti društev,
– podelitev Štrekljeve nagrade,
– nepredvideni programi in projekti,
– javna infrastruktura in oprema na področju kulture.
1. Knjižnična dejavnost
1.1. Kosovelova knjižnica Sežana
V javni interes na področju knjižnične dejavnosti spadajo: 

optimalna ponudba knjižničnega gradiva, informacij in storitev 
različnim uporabnikom, spodbujanje in širjenje bralne kulture 
in s tem pridobivanje novih bralcev oziroma uporabnikov in 
članov, zagotavljanje prostorskih pogojev ter tehnične in pohi-
štvene opreme za uporabo gradiva, omogočanje dostopa do 
urejenih zbirk domoznanskega gradiva, informacijskih virov ter 
zagotavljanje dostopnosti knjižničnega gradiva za uporabnike 
s posebnimi potrebami. Knjižnična dejavnost je namenjena 
informiranju in potrebam vseh prebivalcev po izobraževanju, 
raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanju, pospeševanju 
in vzdrževanju splošne, informacijske, bralne in funkcionalne 
pismenosti. Zato spodbuja vseživljenjsko učenje, razvija bral-
no kulturo ter različne oblike pismenosti. Njena naloga je tudi 
utrjevati in razvijati strokovnost, organiziranost, povezanost in 
enotnost knjižnične dejavnosti. V interesu občine je omogočiti 
vsem prebivalcem boljšo dostopnost do knjižničnega gradiva 
in informacij.

Knjižnično dejavnost izvaja javni zavod Kosovelova knji-
žnica Sežana. Delovanje splošne knjižnice kot javnega zavoda 
določajo Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalni samou-
pravi, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo, Zakon o zavodih in Standardi za splošne 
knjižnice za obdobje 1. 5. 2006 do 30. 4. 2015, ki jih je izdal 
Nacionalni svet za knjižnično dejavnost kot osnovo za razvoj 
knjižnic, strateški načrti, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda 
Kosovelova knjižnica Sežana ter vrsta podzakonskih predpisov.

Knjižnica tudi v letu 2013 nadaljuje z načrtovanim delom 
v zvezi s širjenjem bralne kulture, popularizacijo knjižničnega 
gradiva in odpravljanjem funkcionalne nepismenosti (delo z 
bralci, program za odrasle bralce, delo z uporabniki s posebnimi 
potrebami, delo z mladimi bralci in srednješolci), spodbujanjem 
vseživljenjskega učenja oziroma neformalnega izobraževanja 
ter dopolnjevanjem in podpiranjem formalnega izobraževanja. 
Samostojno in v sodelovanju s kulturnimi, izobraževalnimi in 
drugimi organizacijami ter društvi in posamezniki bo pripravljala 

in izvajala prireditve in razstave ter razvijala raznovrstno dejav-
nost z namenom širjenja bralne kulture oziroma vseživljenjske-
ga učenja, študijske krožke in druge oblike, ki razvijajo interes 
za knjižnično gradivo in knjižničarsko stroko ter knjižnično 
dejavnost. Knjižnica bo tudi v letu 2013 z namenskimi sredstvi 
občine in Ministrstva za kulturo nabavila ustrezno število enot 
knjižničnega gradiva. Poleg knjig nakupuje knjižnica za potrebe 
uporabnikov še serijske publikacije (časopise, časnike, revije, 
zbornike …), multimedijsko gradivo, elektronske publikacije in 
zagotavlja dostop do različnih baz podatkov.

2. Ljubiteljska kulturna dejavnost
Pomembno vlogo pri izvajanju ljubiteljskih kulturnih de-

javnosti na območju občine imajo društva. Ljubiteljsko ustvar-
janje in poustvarjanje na področju kulture se v pretežni meri 
uresničuje v kulturnih društvih. V interesu občine je finančno 
podpreti dejavnost vseh aktivnih kulturnih društev, ki delujejo 
na kulturnih področjih, kakor tudi kulturne dejavnosti tistih dru-
gih društev, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi 
kulturno dejavnost.

Sredstva se na podlagi javnega razpisa dodeljujejo v 
skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju 
družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen. Ljubiteljsko 
kulturno dejavnost za občino izvaja tudi Javni sklad Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti – območna enota Sežana.

2.1 Dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti 
– območna enota Sežana

Z Zakonom o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske 
kulturne dejavnosti leta 1996 je bil ustanovljen javni sklad z 
namenom, da se nanj prenese izvajanje nacionalnega kultur-
nega programa v delu, ki pokriva ljubiteljske kulturne dejavno-
sti. Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, 
zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim 
kulturnim dejavnostim, omogočati dostopnost kulturnih vsebin 
v celotnem slovenskem kulturnem prostoru, vključevanje vseh 
dejavnikov na področju kulture v kulturno mrežo, ustvarjati 
pogoje za medkulturni dialog in vključevanje v mednarodno 
sodelovanje v evropskem in svetovnem prostoru. Pod okriljem 
sklada deluje 59 območnih izpostav, ki s kulturnim posredni-
štvom omogočajo dostop do pomembnejših kulturno ume-
tniških dosežkov tudi zunaj večjih urbanih središč. Področje 
Občine Komen pokriva Območna izpostava v Sežani, ki skrbi 
za izvedbo kulturnih programov, ki se izvajajo za področje in na 
področju Občine Komen. Območna izpostava je nosilka in po-
vezovalka neinstitucionalnih kulturnih projektov in ustanov ter 
predstavlja organizirano prireditveno, kulturno-izobraževalno 
in posredniško mrežo. Organizira različna pregledna srečanja 
in izobraževanja.

Občina Komen podpira delovanje sklada, skupno sodelo-
vanje in zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti območne 
enote. V letu 2013 bo občina finančno podprla izvedbo nasled-
njih aktivnosti: Podelitev Štrekljeve nagrade, Štrekljevi večeri, 
Literarni festival Urška, Srečanje odraslih gledaliških skupin, 
Srečanje otroških gledaliških skupin, izobraževanje za člane 
kulturnih društev, Primorska poje, Revija otroških in mladinskih 
pevskih zborov Naša pomlad, Medobčinsko srečanje odraslih 
pevskih zborov, Kresni noči, 19. srečanje Kraških godb 2013, 
Državno srečanje odraslih folklornih skupin, Regijsko srečanje 
literatov seniorjev, Kulturni kolaž, Srečanje plesnih skupin, Sre-
čanje ljudskih pevcev in godcev, Medregijska likovna razstava, 
Festival Brinjevka.

Občina Komen bo v skladu s sklepom Občinskega sve-
ta Občine Komen območni izpostavi Sežana zagotovila tudi 
sredstva za sofinanciranje polovične zaposlitve koordinatorja 
ter sredstva za kritje stroškov tekočega vzdrževanja pisarne 
ter obratovalne stroške pisarne.

2.2 Dejavnost društev s področja kulture
V interesu občine je podpreti dejavnost vseh aktivnih dru-

štev, ki delujejo na področju kulture. Občina zagotavlja sofinan-
ciranje dejavnosti ljubiteljskih društev, sredstva se dodeljujejo 
skladno s pravilnikom o sofinanciranju programov na področju 
družbenih dejavnosti in turizma ter na podlagi javnega razpisa.
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2.3 Podelitev Štrekljeve nagrade
Štrekljeva nagrada se podeljuje posameznikom in skupi-

nam za življenjsko delo ali izjemne dosežke na področju zbiranja 
in ohranjanja slovenskega ljudskega blaga v besedi in pesmi. V 
letošnjem letu bo potekala že 13. podelitev Štrekljeve nagrade. 
Zaključna prireditev, na kateri se na podlagi razpisa podeli nagra-
do za izredne dosežke na področju zbiranja ljudskega blaga, se 
tradicionalno izvaja na Štrekljevi domačiji v Gorjanskem.

3. Nepredvideni programi in projekti
Program, ki ga ne določa letni program kulture, se lahko 

izjemoma sprejme v sofinanciranje, če je v izvedbo programa 
vključena občina in je ta program za občino velikega javnega 

pomena. V takem primeru se glede sofinanciranja iz proračuna 
za vsak posamezni program oziroma projekt predhodno prouči 
finančne možnosti.

4. Javna infrastruktura in oprema na področju kulture
Javno infrastrukturo na področju kulture predstavljajo 

objekti in oprema, namenjena izvajanju kulturnih dejavnosti. 
Občina posredno in neposredno skrbi za obnovo objektov, 
vzdrževanje, nabavo opreme. V letu 2013 občina načrtuje 
naslednja investicijska dela na področju kulturnih objektov in 
nepremične kulturne dediščine: vzdrževanje grobov, grobišč, 
spominskih obeležij, vzdrževalna dela v Galeriji Lojzeta Spaca-
la, obnova spodnjega palacija Štanjelskega gradu.

FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO PROGRAMA KULTURE V LETU 2013
PODROČJE/IZVAJALEC PRORAČUNSKA  

SREDSTVA V EUR
1. Knjižnična dejavnost – Kosovelova knjižnica Sežana 68.707

– sofinanciranje osebnih dohodkov
– materialni stroški
– sredstva za nabavo knjižničnega gradiva
– investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

44.463
12.744
7.000
4.500

2. Ljubiteljska kultura 44.193
– dejavnost JSKD-območna izpostava Sežana (plača, materialni stroški, program)
– dejavnost društev s področja kulture-javni razpis
– Štrekljeva nagrada
– Drugi odhodki iz kulturnih dejavnosti (akcije v kulturi, občinske prireditve)

4.193
30.000
4.500
5.500

3. Javna infrastruktura in oprema na področju kulture 41.100
– vzdrževanje grobov, grobišč, postavitev spominskih obeležij
– zavarovalna premija za opremo-Grad Štanjel
– najemnina-Kraška hiša
– vzdrževalna dela-Galerija Lojzeta Spacala
– obnova spodnjega palacija Štanjelskega gradu

1.000
1.500
1.800
1.100

35.700

SKUPAJ SREDSTVA ZA KULTURO 154.000,00

Št. 61003-01/13
Komen, dne 17. aprila 2013

Župan
Občine Komen

Danijel Božič l.r.

1426. Letni program športa Občine Komen za leto 
2013

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 24/00) in 16. člena Statuta Občine Komen 
(Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 
18. seji dne 17. 4. 2013 sprejel

L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A
Občine Komen za leto 2013

I. UVOD

Letni program športa (v nadaljevanju: LPŠ) predstavlja 
dokument, s katerim so opredeljene naloge in smernice, ki 
prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa. V njem so zajeti 
posamezni programi, njihov obseg in potrebna finančna sred-
stva. Z njim lokalna skupnost omogoča in soustvarja pogoje 
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za razvoj športa, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz 
javnih sredstev.

II. OBSEG SREDSTEV

V proračunu Občine Komen za leto 2013 je za de-
javnosti izvajalcev letnega programa športa zagotovljenih 
30.000 EUR.

Po proračunskih postavkah se v letnem programu 
športa v Občini Komen za leto 2013 sofinancira naslednje 
vsebine:

1. Proračunska postavka 180519
SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 

PO RAZPISU (30.000 EUR)

III. OBSEG IN VRSTA DEJAVNOSTI  
ZA SOFINANCIRANJE

V skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki 
Sloveniji obsega Letni program športa v Občini Komen na-
slednje vsebine:

1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTU-
DENTOV

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Zajema sofinanciranje naslednjih programov:
– »Zlati sonček« v vzgojno varstvenih zavodih, za iz-

vedbo katerega se zagotovi propagandno gradivo (knjižice 
z nalepkami, priročniki, diplome, medalje),

– »Naučimo se plavati« – sofinancira se strokovni kader 
in objekt v obsegu po 10 ur na skupino z največ 10 otrok,

– »Ciciban planinec« – sofinancira se strokovni kader 
za 5 pohodov in propagandno gradivo (knjižice, priznanja),

– za izvajanje »drugih programov«, ki jih izvajajo špor-
tna društva in drugi izvajalci, se sofinancira objekt in stro-
kovni kader za največ 60 ur na skupino od 8 do 20 otrok.

1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Zajema sofinanciranje naslednjih programov:
– "Zlati sonček" in "Krpan" za izvedbo katerih se za-

gotovi propagandno gradivo (knjižice z nalepkami, diplome, 
medalje),

– "Naučimo se plavati" – sofinancira se strokovni ka-
der in objekt v obsegu po 20 ur na skupino z največ 10 in 
najmanj 5 otroki – neplavalci. Ne sofinancira se učenja pla-
vanja, ki je del šolskega programa v okviru šole v naravi in 
je že financiran iz javnih sredstev,

– »Učenje smučanja« – sofinancira se strokovni kader 
20 ur na skupino 10 otrok,

– za izvajanje »drugih programov«, ki jih izvajajo špor-
tna društva in drugi izvajalci, se sofinancira objekt in strokov-
ni kader za največ 80 ur vadbe na skupino od 8 do 20 otrok,

– za izvajanje dejavnosti »tabornikov in planincev« se 
sofinancira strokovni kader za največ 10-dnevnih aktivnosti 
na skupino oziroma za največ 10 pohodov na skupino,

– iz občinskega proračuna se sofinancirajo tudi šolska 
športna tekmovanja.

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

V letu 2013 se sofinancira delo strokovnega kadra, na-
jem objekta ter materialni stroški tistim izvajalcem, ki zago-
tavljajo prostorske, kadrovske ter druge zahteve za izpeljavo 
programov, ki jih določi panožna Športna zveza v dogovoru 
z Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem 
Slovenije – Združenje športnih zvez.

1.4. Športna zveza šoloobveznih otrok s posebnimi 
potrebami

V letu 2013 se sofinancira delo strokovnega kadra ter 
najem objekta za izvedbo do 80-urnih programov.

1.5. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih 

od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v 

športne do 80-urne programe za skupine z največ 20 mla-
dimi. V letu 2013 se sofinancira delo strokovnega kadra ter 
najem objekta za izvedbo do 80-urnih programov na skupino 
z največ 20 udeleženci.

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

V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih 
udeleženci so športniki registrirani pri panožni športni zvezi, 
ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 4-krat tedensko, 10 me-
secev v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih orga-
nizira panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.

V letu 2013 se sofinancira delo strokovnega kadra ter 
najem objekta ter dodelijo bonus točke za kategorizirane 
športnike mladinskega razreda.

1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
V letu 2013 se sofinancira delo strokovnega kadra ter 

najem objekta za izvedbo do 80-urnih programov na skupino 
z največ 10 udeleženci.

1.8. Interesna športna dejavnost študentov
V letu 2013 se sofinancira delo strokovnega kadra ter 

najem objekta za izvedbo do 80-urnih programov na skupino 
z največ 20 študenti.

2. ŠPORTNA REKREACIJA
V letu 2013 se sofinancira najem objekta za izvedbo do 

80-urnih programov. Za socialno ogrožene ter starejše od 
65 let se sofinancira tudi delo strokovnega kadra za izvedbo 
do 80-urnih programov.

Sofinancira se tudi organizacija prireditev občinskega 
pomena ter organizacija rekreacijskih tekmovanj.

3. ŠPORT INVALIDOV
V letu 2013 se sofinancira strokovni kader in najem 

objekta za 80-urne programe na skupino z največ 10 ude-
leženci.

4. KAKOVOSTNI ŠPORT
Programi vključujejo priprave in športna tekmovanja 

ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo 
objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih mo-
žnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih 
program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben 
dejavnik razvoja športa.

V letu 2013 se sofinancira najem objekta za do 320 ur 
programa ter dodelijo bonus točke za kategorizirane športni-
ke državnega razreda, in sicer tistim izvajalcem, ki imajo za-
gotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostor-
ske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti.

5. VRHUNSKI ŠPORT
Programi vključujejo priprave in tekmovanje športnikov, 

ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivne-
ga razreda. Občina v letu 2013 sofinancira najem objekta 
za do 1200 ur programa. Izvajalci pa lahko pridobijo bonus 
točke za kategorizirane športnike svetovnega, mednarodne-
ga ali perspektivnega razreda.

6. IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STRO-
KOVNIH KADROV TER RAZVOJNE IN STROKOVNE NA-
LOGE V ŠPORTU

V letu 2013 se sofinancira izobraževanje, usposabljanje 
in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu preko tistih 
nosilcev usposabljanja, ki jih določi strokovni svet RS za 
šport. Posebej se podpira usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov za pridobitve ustrezne usposobljenosti 
in licence. Sofinancira se tudi stroške usposabljanja ter 
izpopolnjevanja strokovnih kadrov, stroške usposabljanja 
za pridobitev licence ter stroške izobraževanja za pridobitev 
strokovnega naziva.

7. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
V letu 2013 se sofinancirajo množične športne priredi-

tve, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je prireditev primerna za vse starostne kategorije,
– da prireditev poteka na dostopnem terenu,
– da na njej sodeluje najmanj 20 udeležencev.
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IV. CILJI IN NALOGE NA PODROČJU ŠPORTA  
V LETU 2013

Občina Komen z letnim programom športa za leto 2013 
zasleduje zlasti naslednje cilje:

1. Na področju športne vzgoje:
– zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne 

športne vzgoje od predšolskih otrok do srednješolske mladine 
in dvigniti nivo ponudbe na tem področju.

2. Na področju športne rekreacije
– povečati število sodelujočih v programih športne re-

kreacije,
– omogočiti dostopnost športnih programov čim širšemu 

krogu občanov.
3. Na področju kakovostnega športa
– vsem klubom, društvom in posameznikom, ki izpol-

njujejo pogoje, omogočiti sodelovanje v tekmovalnih sistemih 
panožnih športnih zvez,

– dodatno podpirati kakovost s tem, da del sredstev prido-
bijo klubi za svoje člane s kategorizacijo športnika državnega 
ali mladinskega razreda.

4. Na področju vrhunskega športa
– pomagati klubom in društvom, ki imajo v svojih vrstah 

vrhunske športnike, pri sofinanciranju njihovih programov in s 
tem vrhunskim športnikom omogočiti čim boljše pogoje za delo.

5. Pri razvojnih in strokovnih nalogah
– omogočiti izobraževanje kadrov za delo v športu.
6. Na področju delovanja športnih društev
– zagotoviti sofinanciranje pomembnejših športnih prire-

ditev in programov.

V. DRUGE DOLOČBE

Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v Občini 
Komen za leto 2013 bo župan objavil javni razpis za sofinanci-
ranje programov športa v Občini Komen za leto 2013.

Št. 67102-01/13-3
Komen, dne 17. aprila 2013

Župan
Občine Komen

Danijel Božič l.r.

POPRAVKI

1427. Popravek Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Obrtnega zakona (ObrZ-E)

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona 
(ObrZ-E), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 30/13 z dne 
12. 4. 2013, je bila ugotovljena napaka, zato na podlagi prvega 
odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) dajem

P O P R A V E K
Zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega 

zakona (ObrZ-E)
V drugem odstavku 35. člena se besedilo "19. člena" 

pravilno glasi "18. člena".

Št. 331-01/12-4/40
Ljubljana, dne 26. aprila 2013
EPA 711-VI

Generalna sekretarka
Državnega zbora

Republike Slovenije
Mojca Prelesnik l.r.
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