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MINISTRSTVA
191.

Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o identifikaciji
in registraciji prašičev

Na podlagi 114. in v zvezi s 109. in 110. členom zakona
o kmetijstvu (Uradi list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02
– ZMR-1), ter na podlagi petega odstavka 16. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 110/02 – ZGO-1),
petega odstavka 23. člena in četrtega odstavka 24. člena
zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02) izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o dopolnitvi pravilnika o identifikaciji in
registraciji prašičev
1. člen
V 21. členu pravilnika o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 97/03) se za besedilom »z ušesno
znamko iz 4. člena« doda besedilo »ali na način iz 2. člena«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-20-243/2002-1
Ljubljana, dne 8. januarja 2004.
EVA 2004-2311-0107

Cena 1320 SIT

Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati zaposleni v Zavodu za
gozdove Slovenije

Leto XIV

1. člen
V pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni v Zavodu za gozdove Slovenije (Uradni list RS, št. 5/94,
55/94, 22/99 in 106/01) se doda 1.a člen, ki se glasi:
''1.a člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena se za delovna
mesta revirni gozdar, revirni lovec, informatik v oddelku za
računalništvo, vodja krajevne enote in vodja gojitvenega
lovišča šteje, da kandidat izpolnjuje pogoj izobrazbe za
sklenitev pogodbe o zaposlitvi, če ima za eno stopnjo nižjo
izobrazbo, kot se zahteva, in če v roku največ 6 let od sklenitve pogodbe o zaposlitvi pridobi zahtevano izobrazbo. Če
delavec v navedenem roku ne pridobi zahtevane izobrazbe,
pogodba o zaposlitvi preneha veljati z redno odpovedjo s
strani delodajalca iz razloga nesposobnosti zaradi neizpolnjevanja pogojev v skladu z zakonom.
Pogodba o zaposlitvi na podlagi prejšnjega odstavka
se lahko sklene, če se na objavo prostega delovnega mesta ne prijavi kandidat, ki izpolnjuje pogoje, ki so določeni v
prejšnjem členu.''.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-13/99-2
Ljubljana, dne 12. januarja 2004.
EVA 2003-2311-0311
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

192.
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BANKA SLOVENIJE
193.

Sklep o spremembi sklepa o tarifi, po kateri
se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih
opravlja Banka Slovenije

Na podlagi 52. člena zakona o gozdovih (Uradni list
RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02
– ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in 53. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02)
izdaja Svet Banke Slovenije

PRAVILNIK
o dopolnitvi pravilnika o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati zaposleni v Zavodu
za gozdove Slovenije

SKLEP
o spremembi sklepa o tarifi, po kateri se
zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih
opravlja Banka Slovenije
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1. člen
V sklepu o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila
za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije (Uradni list RS, št.
66/02, 83/02, 94/02 in 64/03), se v 1. členu, v poglavju »II.
TOLARSKI POSLI DOMAČI PLAČILNI PROMET«, spremeni
tarifna številka 6 tako, da se glasi:
»6. Plačila v bruto poravnavah

220 SIT«

3. člen
Tarifna številka 11 se spremeni tako, da se glasi:
»11. Mastercard International
– pristopnina
– izvršitev poravnave
– letna članarina po letnem obračunu,
v skladu z veljavnimi pravili«

2. člen
Tarifna številka 8 se spremeni tako, da se glasi:

450.000 SIT
460 SIT

4. člen
Ta sklep začne veljati 1. februarja 2004.

»8. Žiro kliring:
a) nalog, zajet v kliring
5 SIT
b) izvršitev poravnave neto pozicij udeleženk 210 SIT
c) aktiviranje poravnalne jamstvene sheme:
– črpanje sredstev pozitivnega limita
zaradi kritja lastne izgube izpadle udeleženke 100.000 SIT
– povzročitev aktiviranja delitve izgube
med ostale udeleženke
200.000 SIT«

Ljubljana, dne 8. januarja 2004.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

OBČINE

SEVNICA
194.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje Občine Sevnica

Na podlagi 12., 17. in 175. člena zakona o urejanju
prostora (ZUreP-1), (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03
– popr.), zakona o graditvi objektov (ZGO-1), (Uradni list RS,
št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 39/99, 91/00, 102/00 in 65/03) je Občinski svet občine
Sevnica na 9. seji dne 17. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Sevnica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorsko ureditveni pogoji (v nadaljevanju: PUP) za območja naselij, zaselkov in odprtega prostora v občini Sevnica, ki jih je izdelal Savaprojekt
Krško, d.d., pod številko PUP-111/02, marec 2003.
2. člen
Prostorsko ureditveni pogoji so izdelani ob upoštevanju
usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega
plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje občine Sevnica – dopolnjene 2002 (Uradni list
RS, št. 36/02).

3. člen
PUP sestavlja:
tekstualni del:
– odlok o PUP;
– pogoji za načrtovanje;
– mnenja nosilcev urejanja prostora in
grafični del:
– ureditvena območja naselij po KS
– zasnova namenske rabe prostora
– zasnova infrastrukturnih omrežij
– zasnova varovanih in zavarovanih
območij

M 1: 5 000;
M 1: 25 000;
M 1: 25 000;
M 1: 25 000.

4. člen
Prostorsko ureditveni pogoji vsebujejo:
I. UVODNE DOLOČBE
II. OBMOČJE UREJANJA IN VELJAVNOST
III. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE GRADNJE
OBJEKTOV
1. Ureditvena območja naselij in razpršena gradnja
1.1 Gradnja v ureditvenih območjih naselij
1.2 Gradnja izven ureditvenih območij, razpršena
gradnja
1.3 Splošna merila in pogoji za posamezne vrste posegov
2. Območja odprtega prostora
2.1 Kmetijska zemljišča
2.2 Gozdna zemljišča
2.3 Šport in rekreacija
2.4 Pridobivanje rudnin
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2.5 Sekundarna bivališča
2.6 Komunalne dejavnosti
2.7 Pokopališča
2.8 Vodna zemljišča
IV. MERILA IN POGOJI GLEDE OBLIKOVANJA OBMOČIJ IN ARHITEKTONSKEGA OBLIKOVANJA OBJEKTOV
Kriteriji za urbanistično oblikovanje naselij in razpršene
gradnje
Krajinsko oblikovanje odprtega prostora
Arhitektonsko oblikovanje objektov v naseljih in razpršeni gradnji
Oblikovanje zunanjih in drugih ureditev
V. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH
PARCEL
VI. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE NARAVE IN
KULTURNE DEDIŠČINE
VII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE TER ZVEZE
VIII. MERILA IN POGOJI ZA VODNOGOSPODARSKO
UREJANJE
IX. PODROBNEJŠA MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV
X. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO IN IZBOLJŠANJE
OKOLJA
XI. KONČNE DOLOČBE
5. člen
Ta odlok določa pravila za urejanje prostora in graditev
vseh vrst objektov.
II. OBMOČJE UREJANJA IN VELJAVNOST
6. člen
Meja ureditvenega območja PUP poteka po meji Občine Sevnica in velja neomejeno za celotno območje občine,
razen za območja, ki se urejajo z izvedbenimi prostorskimi
akti. PUP veljajo tudi za del območja urbanistične zasnove
Sevnica ter začasno in s posebnimi pogoji za območja, za
katera je predvidena izdelava izvedbenih aktov.
Za dele stanovanjskih območij v naseljih Blanca, Dolnje
Brezovo, Log, Sevnica – območje Florjanske ulice (Škouc)
in območje Pečje ter del območja namenjen obrti v naselju
Boštanj veljajo podrobnejša merila in pogoji za gradnjo objektov.
PUP veljajo pogojno tudi za stavbna zemljišča na območju lokacijskega načrta HE Boštanj.
III. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE GRADNJE
OBJEKTOV
1. Ureditvena območja naselij in razpršena gradnja
7. člen
Skladno s pogoji in določili tega odloka so na stanovanjskih območjih, območjih oskrbnih in storitvenih dejavnosti,
obrti, proizvodnih in servisnih dejavnosti, športnih in rekreacijskih površinah in pokopališčih dovoljene nadomestne gradnje, nadzidave, dozidave, rekonstrukcije in adaptacije zakonito zgrajenih objektov ter komunalne in prometne ureditve in
vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah.
8. člen
1.1 Gradnja v ureditvenih območjih naselij
V meji ureditvenega območja naselja je možna:
– gradnja stanovanjskih objektov in poslovno-stanovanjskih objektov,
– gradnja objektov, ki služijo kmetijski proizvodnji in dopolnilnim dejavnostim na kmetiji (kmečki turizem, predelava
kmetijskih izdelkov, umetna obrt in podobno...),
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– gradnja objektov za centralne dejavnosti – trgovino,
gostinstvo in turizem ter druge – storitvene dejavnosti na za
to določenih območjih,
– gradnja proizvodnih in obrtnih objektov na za to določenih območjih,
– sprememba namembnosti objektov za obrtno in
storitveno dejavnost pod pogojem, da se ne spreminja pretežne rabe območja in da dejavnost nima negativnih vplivov
na okolje in na bivalne pogoje sosednjih objektov,
– sprememba namembnosti objektov v sekundarna
bivališča,
– gradnja objektov in naprav namenjenih športu in rekreaciji na za to določenih površinah,
– širitev pokopališč in gradnja poslovilnih objektov,
– gradnja enostavnih objektov.
9. člen
Na območjih, za katera je plansko predvidena izdelava
izvedbenih načrtov ter na večjih prostih površinah, kjer je
potrebno izdelati zasnovo lociranja objektov s parcelacijo in
zasnovo prometne in komunalne ureditve, so do izdelave izvedbenega prostorskega akta dovoljene nadomestne gradnje, vzdrževalna dela na objektih in napravah in tisti posegi,
ki ne bodo ovirali realizacije izvedbenih aktov.
10. člen
1.2 Gradnja izven ureditvenih območij, razpršena gradnja
Na območju razpršene gradnje, zaselkov in posameznih
stavbnih zemljišč je možna:
– gradnja objektov, ki služijo kmetijski proizvodnji in
dopolnilnim dejavnostim na kmetiji ter gradnja enostavnih
objektov,
– sprememba namembnosti obstoječih objektov kmetij
ali delov objektov za potrebe turistične dejavnosti, stanovanj
in potrebe kmetijstva,
– gradnja stanovanjskih objektov v območju stavbnega
zemljišča v primeru, da gre za zgoščevanje, zapolnjevanje
vrzeli oziroma zaselka ali za zaokroževanje gručastih oblik
zazidave, če obstoječa komunalna in prometna infrastruktura
to omogoča.
11. člen
Za območje poselitve, ki se nahaja v meji lokacijskega
načrta HE Boštanj veljajo določila tega odloka, pod pogojem
da niso v nasprotju z ureditvami in pogoji odloka o lokacijskem načrtu HE Boštanj.
Za območje proizvodnih in obrtnih dejavnosti ob objektu
HE Boštanj je potrebno izdelati občinski lokacijski načrt.
1.3 Splošna merila in pogoji za posamezne vrste objektov
12. člen
Novogradnje:
Oblikovanje novih objektov in posegov mora ohranjati
arhitekturno ali oblikovno identiteto območja in upoštevati
značilnosti zazidave v svoji neposredni okolici ali širšem območju. Obliko, barvo ter velikost streh in orientacijo slemen
je treba prilagoditi splošni podobi naselja ali njegovega posameznega dela.
Gradnja stanovanjskih objektov, ki predstavljajo oblikovno posebnost (sončna hiša, atrijska hiša, terasna hiša itd.)
v pretežno vaških naseljih ni dovoljena, v urbanih naseljih
pa le pod pogojem, da se zgradijo kot zazidalni kompleks s
svojstveno oblikovno zasnovo in se ustrezno zazelenijo.
Nadomestne gradnje:
Nadomestni objekti se praviloma zgradijo na mestu starih ali v njegovi neposredni bližini, vendar znotraj gradbene
parcele.
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Stari objekt se po izgradnji novega odstrani.
V primeru arhitektonsko kvalitetnega oblikovanja se
lahko stari objekt ohrani in vključi v novo stavbno celoto.
Nadomestni objekt mora ohranjati arhitekturne in urbanistične kvalitete obstoječega objekta ter kvalitetne ambientalne
značilnosti prostora. V primeru gradnje nadomestne hiše v
sklopu kmetije, je možno staro hišo spremeniti v gospodarsko poslopje.
Dozidave, nadzidave ter adaptacije:
Dograditev in prenavljanje objektov mora biti v skladu z
oblikovalskimi določili za gradnjo novih objektov. Možne so
nadzidave do višine gabarita sosednjih objektov, če se s tem
ne poruši kompozicijsko razmerje do celote.
Dozidave in obnove so možne le pri objektih, ki so
zgrajeni v skladu s predpisi. Dozidave objektov so možne do
intenzivnosti izrabe, ki ne presega razmerja 40% pozidave
napram 60% nepozidane površine gradbene parcele. Dozidava praviloma ne sme presegati bruto etažne površine
pritličja obstoječega objekta.
Enostavni objekti:
Locirajo se tako, da ne ovirajo ostalih objektov in gradijo skladno s pogoji in na način, ki ga določajo podzakonski
akti.
Gradnja drugih objektov:
Oblikovanje tehnoloških objektov ali naprav z višino, ki
bistveno odstopa od povprečnega gabarita njihovega okolja,
mora težiti za tem, da ti objekti ne dominirajo v prostoru.
Oblikovanje teh objektov se prilagodi tehnologiji, pa tudi
značilnostim prostora.
Oblikovanje manjših objektov komunalnega značaja
(transformatorske postaje...) v posameznem naselju mora
biti enotno in ne smejo postati dominanta.
Območja s cerkvijo in pokopališčem se ohranjajo. Ob
širitvi pokopališča ali gradnji poslovilnih objektov je treba
upoštevati tipiko obstoječe zasnove in se prilagajati značilnostim terena.
Javne ureditve:
Pri urejanju javnih površin je v največji možni meri uporabljati naravne materiale in oblikovno poenoteno ozelenitev
s tradicionalno prevladujočim zelenjem.
Urbana oprema (svetilke, koši za smeti, klopi) naj bo v
naselju enotno oblikovana.
Ostale ureditve:
Nasipavanje in dvigovanje terena napram sosednji parceli ni dovoljeno. Odvečni material od izkopov je potrebno
deponirati in poravnati na zato določenih deponijah. Višinske
razlike na zemljiščih je potrebno premostiti s travnimi brežinami, le izjemoma z opornimi zidovi ali z za to namenjenimi
betonskimi elementi.
2. Območja odprtega prostora
2.1 Kmetijska zemljišča
13. člen
Kmetijska zemljišča se urejajo na podlagi plansko načrtovanih agrooperacij.
Na najboljših kmetijskih zemljiščih so dovoljene
agrooperacije. Za izvajanje načrtovanih agrooperacij, ki so
opredeljena na območjih varovane kulturne dediščine ali
naravnih vrednot, je potrebno upoštevati strokovne podlage,
ki so sestavni del tega odloka in pridobiti projektne pogoje
pooblaščene strokovne institucije.
Lokacija in gradnja enostavnih objektov je dovoljena
skladno s pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih
in enostavnih objektov, ob pogojih za gradnjo enostavnih
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objektov brez gradbenega dovoljena in o vrstah del, ki so v
zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči.
14. člen
Na najboljših kmetijskih zemljiščih so poleg primarne
rabe dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja nadomestnih kmetij, gradnja nadomestnih
objektov in dogradnja obstoječih objektov, ki so zgrajeni v
skladu s predpisi,
– gradnja zidanih gospodarskih poslopij izven gradbene
parcele kmetije je dovoljena le, če je urbanistično sprejemljiva in če je mogoče uporabiti zemljišča, ki so manj primerna
za kmetijsko pridelavo,
– gradnja podzemnih komunalnih naprav in objektov,
cest ter poljskih poti. Izjemoma je dopustna gradnja nadzemnih vodov in naprav, če niso možne alternativne rešitve,
– postavitev naprav za potrebe raziskovalne ali študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
– gradnja pomožnih objektov, začasnih objektov, vadbenih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme,
– gradnja namakalnih sistemov in vodnih zadrževalnikov.
15. člen
Na drugih kmetijskih zemljiščih je, poleg posegov
iz prejšnjih dveh členov, dovoljena ureditev zelenih površin, gradnja in ureditev za šport in rekreacijo in gradnja
spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjuje rekreacijsko
dejavnost v območjih pod pogojem, da ni okrnjena osnovna
namembnost prostora.
16. člen
Na drugih kmetijskih zemljiščih z vinogradi in sadovnjaki
je dovoljena:
– gradnja in obnova zidanic na vinogradniških območjih
in gradnja gospodarskih objektov za spravilo sadja ob pogoju, da je investitor za gradnjo zidanic lastnik najmanj 20 ara
zemljišča s tem, da je vinograd zasajen velikosti najmanj
15 ara, oziroma za gradnjo gospodarskega objekta za spravilo sadja, če je investitor lastnik najmanj 25 ara zemljišča
s tem, da je intenzivni sadovnjak zasajen velikosti najmanj
20 ara,
– adaptacije, rekonstrukcije ali nadomestne gradnje
pri legalno zgrajenih objektih na ostalih območjih, pri čemer
je lahko velikost zemljišča 15 arov, vinograda pa minimalno
10 arov,
– gradnja zidanic, v katerih je možno urediti prostore za
vinotoč ali preureditev obstoječih objektov za te dejavnosti ob
pogoju, da ima prosilec najmanj 40 ara vinograda in da se
lokacija nahaja v območju vinsko turistične ceste in ob pogoju, da lokacija zagotavlja ureditev vseh potrebnih zunanjih
površin brez večjih posegov v teren (večjih odkopov ali zasutij, izpostavljenih opornih zidov) ter ob pogoju zagotovitve
ustrezne infrastrukturne opreme.
Posegi morajo biti načrtovani tako, da se ohranja značilna krajinska slika z vinogradi, podolžno po pobočju ter z
gozdnimi robovi in pogozdenimi severnimi pobočji hribov.
Novi objekti se lahko postavljajo le ob poteh, ob upoštevanju smeri postavitve obstoječih objektov in dominantnosti
lokacije.
Gradnja pomožnih objektov v sklopu gradbene parcele
zidanice ali objekta za spravilo sadja ni možna. V primeru,
da je pomožni objekt v sklopu vinograda že zgrajen, ga je
po končani gradnji zidanice ali objekta za spravilo sadja potrebno porušiti.
Priporočljiva je ohranitev vinogradov in sadovnjakov v
tradicionalni obliki.
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2.2 Gozdna zemljišča
17. člen
Na območjih gozdnih zemljišč je poleg primarne rabe
dovoljena gradnja objektov in naprav skladno s pravilnikom
o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov,
ob pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega
dovoljena in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči.
Soglasje Zavoda za gozdove RS se mora pridobiti za
poseg v prostor za graditev objektov tudi zunaj gozda, če je iz
poročila o vplivih na okolje razvidno, da bi objekt ali posledice
delovanja objekta negativno vplivale na gozdni ekosistem in
funkcije gozdov.
Pri načrtovanju posegov v gozd in v gozdni prostor je
potrebno upoštevati v planu prikazana področja posebno poudarjenih ekoloških in socialnih funkcij.
Negozdna zemljišča v gozdu je prepovedano pogozdovati, razen če je to predvideno v gozdnogospodarskem
načrtu.
Ograditev posameznih delov gozda ni dovoljena, razen
v primerih, ki so določeni z zakonom o gozdovih.
Pri načrtovanju novogradenj, ki mejijo na gozd, je potrebno upoštevati oddaljenost objektov od gozdnega roba.
Odmiki objektov od gozdnega roba ne smejo biti manjši od povprečne višine dreves, izjemoma je ta odmik lahko
manjši, vendar ne manj od 10 m.
2.3 Šport in rekreacija
18. člen
Na območju površin namenjenih športu in rekreaciji je
možna gradnja objektov in naprav namenjenih potrebam
posameznega športnega območja ob upoštevanju in ohranjanju krajinske slike in brez večjih posegov v teren (odkopi,
zasutja, oporni zidovi).
Ureditve trim stez, tekaških prog in konjeniških poti naj
se usmerjajo in uredijo na obstoječih poljskih in gozdnih poteh.
Spremljajoča oprema (oznake smeri ipd.) naj bo iz
naravnih materialov.
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gradnja objektov in ureditev površin namenjenih zbiranju in
sortiranju komunalnih odpadkov.
Predelavo in recikliranje gradbenih odpadkov je mogoče opravljati le na območju komunalnih dejavnosti v objektih
ali/in z napravami postavljenimi v ta namen.
2.7 Pokopališča
22. člen
Za vsa nova območja pokopališč, ki so predvidena izven naselij, je potrebna izdelava izvedbenega prostorskega
akta.
2.8 Vodna zemljišča
23. člen
Na vodnem in obvodnem zemljišču je možna gradnja
objektov javne infrastrukture, gradnja objektov javnega dobra, gradnja objektov za rabo voda za varstvo voda pred
onesnaženjem, gradnja objektov namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi živali in premoženja.
Možno je tudi izvajati ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave ter izboljšanje hidromorfoloških in bioloških
lastnosti površinskih voda.
Za premostitve preko potokov je treba zgraditi ploščate
prepuste, ki bodo prevajali stoletne visoke vode z varnostno
višino 0,5 m. Za ureditve premostitve je treba pripraviti projekt ureditve potoka, ki bo prikazal ureditev struge ob cesti
in premostitvi.
Za vse posege na vodnem in obvodnem zemljišču si
mora investitor pridobiti informacijo o predpisanih pogojih, ki
jih mora izpolnjevati nameravani poseg ter vodno soglasje.
Na vodotokih, ki so opredeljeni kot naravna vrednota,
je potrebno vse posege izvajati v skladu z naravovarstvenimi
smernicami.
Za zagotavljanje novih vodnih virov je možno izvajati
hidrološke raziskave.
IV. MERILA IN POGOJI GLEDE OBLIKOVANJA OBMOČIJ
IN ARHITEKTONSKEGA OBLIKOVANJA OBJEKTOV

2.4 Pridobivanje rudnin

1. Kriteriji za oblikovanje naselij in razpršene gradnje

19. člen
Na območjih obstoječih površinskih kopov so dopustna
le tekoča vzdrževalna dela na obstoječih legalno zgrajenih
objektih in napravah ter raziskovalna vrtanja.
Za nadaljnje posege na območju Loga je plansko predvidena izdelava UN Kamnolom Log.
Na območjih opuščenih površinskih kopov so mogoča
sanacijska dela na podlagi ustreznih projektov in dovoljenj po
predpisih o graditvi objektov.

24. člen
Naselja
Jedra vasi se ohranjajo in opremijo z urbano opremo,
dovoljena je dopolnilna gradnja objektov z javnimi programi,
ki se mora oblikovno in urbanistično prilagajati obstoječim
gradbenim linijam in urbanistični kompoziciji obstoječih dominantnih objektov.
Ohranja se tipična zasnova naselja (gručasta, vrstna,
obcestna...) in varujejo gradbene linije objektov, značilne
razporeditve objektov v naselju ali v sklopu domačije. Pri
posegih v zunanje robove naselij ali zaselkov je potrebno na
novo oblikovati zeleni rob naselja, sadovnjak itd.
Ohraniti je potrebno obstoječo kmetijsko rabo zemljišč
na območju vedute na cerkev sv. Marije, travnik med cesto
za Rovišče in cerkvijo, v naselju Studenec.
Ob glavni prometnici v naselju je dovoljena sprememba
stanovanjskih objektov v javne, storitvene, servisne in obrtne
dejavnosti.
Na novih površinah, namenjenih pozidavi v naseljih, je
možno oblikovanje novega naselitvenega vzorca ob upoštevanju krajinske podobe in sledenju avtohtonim naselbinskim
strukturam, materialih in oblikah.
Nova območja v naselju je od starih zaželeno ločevati
z zelenimi barierami.
Za območje urbanistične zasnove Sevnica veljajo
merila in pogoji tega PUP le za posamične objekte, in sicer
novogradnje, ki pomenijo zapolnitve, nadomestne gradnje,
dozidave in gradnje pomožnih objektov.

2.5 Sekundarna bivališča
20. člen
Za območja načrtovane gradnje sekundarnih bivališč je
potrebna izdelava zasnove razporeditve objektov s parcelacijo in zasnovo prometne in komunalne ureditve.
Za območja sekundarnih bivališč na območju predvidene razširitve Regijskega parka Kozjanski park (*RP
2), je pred pripravo podrobnejših aktov potrebno pridobiti
varstvene usmeritve.
2.6 Komunalne dejavnosti
21. člen
Na območju komunalnih dejavnosti na desnem bregu
Save ob naselju Log je možna gradnja čistilne naprave ter
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Razpršena gradnja
Pri dovoljevanju posegov na stavbna zemljišča je
treba težiti k zaokroževanju poselitve ob upoštevanju načina sestavljanja posameznih objektov v skupine. V primeru
gradnje v okviru nekvalitetnih območij je potrebno z novimi
posegi vplivati na večjo urejenost in izboljšanje stanja. V
vseh primerih je potrebno ob objektih predvideti zasaditev
avtohtonega drevja.
Kmetije je potrebno oblikovati glede na tipologijo poselitve in upoštevajoč značilni parcelni vzorec. Novi objekti ne
smejo rušiti kvalitetnih prostorskih odnosov.
Na dvorišču kmetij naj se zasadijo večja drevesa, ob
zunanjem robu pa sadno drevje.
2. Oblikovanje odprtega prostora
25. člen
Kmetijska zemljišča
Posegi na območjih kmetijskih površin morajo ohranjati
značilnosti krajinskega vzorca, naravne elemente kot so sistem parcelacije, komunikacije, relief, strukturo vegetacije,
vodotoke in značilne krajinske poglede.
Gozdna zemljišča
Posegi v območju gozdov morajo upoštevati značilnosti
kulturno krajinskega vzorca in ohranjati značilno razporeditev gozdnih mas, značilnosti oblikovanja gozdnega roba in
vzorec gozdnih poti.
Pokopališča
Območja s cerkvijo in pokopališčem se ohranjajo. Pri
širitvah pokopališč upoštevati obstoječe zasnove in se z
ureditvami prilagajati terenu.
Vodna zemljišča
Ohranjati obvodno vegetacijo in urejati ter utrjevati brežine z naravnimi materiali.
3. Arhitektonsko oblikovanje objektov
26. člen
V območju varovane kulturne dediščine se urbanistični
in arhitekturni pogoji podrejajo pogojem spomeniško-varstvene službe.
Stanovanjski in gospodarski objekti:
– tlorisna zasnova objektov v naseljih in območjih razpršene gradnje mora biti podolgovata, z razmerjem stranic vsaj
1: 1,4. Na območjih naselbinske dediščine se tlorisni gabarit
podreja določilom pristojne spomeniške službe,
– višina objektov se prilagodi obstoječim objektom in
dominantam naselja (cerkev, grad, drevo). Praviloma vkopana klet, pritličje in mansarda, kolenčni zid je skrit pod kapjo
strehe. Objekti na izpostavljenih legah in grebenih morajo
imeti klet v celoti vkopano, da se zagotovi pritličen gabarit,
– streha mora biti simetrična dvokapnica s slemenom
po dolžini objekta, naklon 35 do 45 stopinj. Kritina mora biti
temne barve; opečna, betonska – sive ali opečne barve ali
druga temna kritina, ki je kompatibilna s tradicionalno. Dovoljeni so čopi in strešna okna, frčade pa dvokapne in le centralno na fasadi, nad glavnim vhodom. Na območjih strnjene
pozidave so dovoljene tudi drugačne oblike frčad,
– fasade naj bodo ometane, omet je lahko tudi dvo- ali
tribarven s poudarjenimi dekorativnimi elementi (obrobe okoli
odprtin ipd.) in v kombinaciji z lesom. Omet naj bo v svetlih
odtenkih toplih barv. Razporeditev in oblikovanje okenskih in
vratnih odprtin, ki so praviloma vertikalno podolgovatih oblik
naj se prilagaja značilnostim oblikovanja v arhitekturni krajini.
Zatrepi gospodarskih objektov naj bodo leseni, ograje balkonov naj bodo v vertikalnem lesenem opažu,
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– sušilnice in prostostoječi silosi so dovoljeni, za potrebe kmetijskih dejavnosti ob obstoječih kmetijskih objektih.
Poslovni in poslovno-stanovanjski objekti:
– tlorisna zasnova objektov mora biti podolgovata, z
razmerjem stranic vsaj 1: 1,4,
– objekti imajo klet, pritličje in mansardo ali klet, pritličje, nadstropje in mansardo. Kolenčni zid je skrit pod kapjo.
Višina objekta se prilagodi višini obstoječih objektov in dominantam v naselju,
– strehe so simetrične dvokapnice s slemenom po dolžini objekta in kolenčnim zidom, skritim pod kapjo strehe ter
naklonom 35–45 stopinj.
Manjši naklon se dovoli v primerih, ko je potrebna širina
objekta prevelika in bi bila s tem porušena osnovna kompozicija objekta.Tak objekt mora biti še posebej usklajen s
splošno podobo naselja ali njegovega dela.
Za kritino veljajo enaki pogoji, kot za stanovanjske
hiše.
Dovoljena je po ena centralna dvokapna frčada v osi
objekta. Sicer se za osvetljevanje mansarde uporabljajo
strešna okna in odprtine na zatrepih. Izjemoma se, glede
na značaj lokacije, dovoli več frčad – vendar največ tri na
strešini. Naklon strešin frčade je enak osnovnemu naklonu
strehe. Na območjih strnjene pozidave so dovoljene tudi
druge oblike frčad,
– omet naj bo v svetlih odtenkih toplih barv, lahko v
kombinaciji z lesom. Na novih površinah v naselju so dovoljene tudi sodobno koncipirane fasade,
– poslovno-stanovanjski objekti imajo lahko dejavnost le
v pritličju in izjemoma v nadstropju, v tem primeru mora biti
vsaj ena etaža stanovanjska.
Zidanice in gospodarska poslopja za spravilo sadja:
– tlorisna površina zidanic je največ 50 m2, objekt mora
imeti podolžni tloris, pri čemer je razmerje med daljšo in krajšo stranico 3: 2 (npr. 6,0 x 4,0 m, 8,0 x 5,30 m) z odstopanjem
do ± 10%. Za tlorisno zasnovo gospodarskih poslopij veljajo
enaki pogoji kot za zidanice ob upoštevanju minimalne velikosti sadovnjaka,
– za vinograd nad zahtevano minimalno velikostjo je
možna gradnja zidanice z vinogradniško kletjo večje tlorisne
površine, kolikor je investitor vpisan v register pridelovalcev
grozdja in vina ter izpolnjuje zakonsko določene pogoje po
veljavnem pravilniku,
– objekt ima vkopano klet in pritličje,
– streha mora biti simetrična dvokapnica s slemenom
po dolžini objekta in vzdolžno s pobočjem oziroma vzporedno
z značilnimi bližnjimi objekti (lahko tudi prečno na pobočje).
Naklon strešin mora biti 40 do 45 stopinj, lahko s čopi. Kritina
mora biti opečno rdeče barve (praviloma opečna) in usklajena z bližnjimi kvalitetnimi objekti,
– pri oblikovanju naj se upoštevajo elementi tradicionalne arhitekture,
– kleti naj bodo praviloma zidane iz kamna ali v betonskem oplesku, fasade naj bodo ometane in beljene v svetlih
barvnih tonih.
Še ohranjene stare zidanice se varujejo kot arhitekturna
kvaliteta.
Pri obnovi je potrebno ohraniti njihovo identiteto.
Sekundarna bivališča:
– tlorisna zasnova objektov je največ 70 m2, objekt mora
imeti podolžni tloris,
– možni so le pritlični objekti z mansardo, kolenčni zid
skrit v kapi strehe.
Streha in oblikovanje objektov enako kot za zidanice.
Vinotoči in objekti za kmečki turizem:
– tlorisna zasnova objektov lahko presega za zidanice predpisane gabarite, pri čemer morajo biti tlorisni in
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višinski gabariti prilagojeni terenskim pogojem in izpostavljenosti leg,
– pogoji za oblikovanje streh, kritine in uporabo materialov veljajo enaki kot za zidanice.
Arhitektonsko oblikovanje objektov na območju UZ
Sevnica
V urbanem delu mesta Sevnica (v meji UZ) se tlorisni
gabariti, etažnost objektov, strehe in kritine objektov, podrejajo obstoječi pozidavi posameznega območja ali na novo
oblikujejo na novih zazidalnih površinah.
Posebnosti pri oblikovanju objektov so izjemoma možne
v primerih, ko se želi poudariti vsebinsko, funkcionalno ali
lokacijsko različnost objekta glede na okolje in doseči večjo razpoznavnost območja, zlasti na prometnih vozliščih in
mestnih vpadnicah ali na zaključkih stavbnega niza.
Tovrstno oblikovanje v bližini kulturnega spomenika ali
historičnega jedra je dovoljeno le v soglasju s pooblaščeno
institucijo.
Za oblikovanje objektov v naselju Log in delu naselja
Radna (ob cesti za Lukovec) veljajo enaki pogoji kot za naselja in razpršeno gradnjo.
4. Oblikovanje zunanjih in drugih ureditev
27. člen
Vrtovi, sadovnjaki, brežine:
Vrtovi med objekti in sadovnjaki naj se oblikujejo in obdelujejo na tradicionalen način.
Nasipi, brežine po izkopu in druga izpostavljena pobočja morajo biti izvedeni z blagimi in ozelenjenimi brežinami ter
zavarovani pred erozijo.
Podporni zidovi so dovoljeni le izjemoma, kjer brežine
ni možno drugače zavarovati. Zidani morajo biti s kamnom
in maksimalno zazelenjeni.
Javne zelene površine, parki:
Vzpostavljajo se na predvidenih javnih mestih, ki so neurejena ali nepravilno urejena. Za nove zasaditve se lahko
uporabijo le avtohtone drevesne vrste. Dovoljeno je formiranje linijskih ali nepravilnih zasaditev ob pomembnejših cestah
ali poteh v naseljih ali kot poudarek prostorske dominante
(cerkve, kapelice) v soglasju s pristojno službo za varstvo
naravne in kulturne dediščine.
Dostopi do objektov, parkirišča, razmejitve med parcelami:
Dostopi do objektov morajo biti izvedeni po najkrajši
možni poti z javne ceste in so utrjeni (s peskom, kamnom,
tlakovci, asfaltom oziroma z drugimi avtohtonimi materiali).
Meteorno vodo z dostopnih poti in dvorišč je potrebno
speljati v lastno ponikovalnico preko lovilcev olj ali v javno
meteorno kanalizacijo, na javne ceste pa odvod ni dovoljen.
Parkirišča naj bodo utrjena in protiprašno zaščitena
(veljajo materiali kot pri prejšnjem odstavku), odvod meteorne vode s parkirišč se izvede preko lovilcev olj in maščob,
ki omogočajo očiščenje do stopnje, ki ustreza predpisanim
parametrom za odpadno vodo, ki se sme izpuščati neposredno v vode.
Razmejitve med parcelami v naseljih se izvedejo z
lesenimi plotovi po vzoru tradicionalnih.
V mestnem območju se ograjevanje parcel praviloma
izvede z zasaditvijo avtohtonih grmovnic.
Ograjevanje parcel izven strnjeno pozidanih območij
ni dovoljena, razen ograd potrebnih za izvajanje kmetijske
dejavnosti.
Višina ograje v strnjeno pozidanih območjih ob občinskih kategoriziranih cestah je maksimalno 0,7 m, ob drugih
nekategoriziranih cestah pa 1,0 m, ob mejah s sosednjimi
dvorišči kot dvorišča ograja, ki ne meji na javno površino pa
max. 1,80 m.
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Za odmike od lokalnih cest oziroma poti je potrebno
pridobiti soglasje upravljavca ceste.
Pri ograjevanju objektov in kompleksov, ki zahtevajo
posebno varnost, je upoštevati izvedbo in višino ograje, ki je
določena z drugimi predpisi.
Posegi pri javnih objektih in na javnih površinah morajo
biti načrtovani tako, da zagotavljajo funkcionalno oviranim
osebam dostop, vstop in uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir.
V. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH
PARCEL
28. člen
Velikost gradbene parcele se določi glede na:
– namembnost in velikost objekta, potrebnih pomožnih
objektov in funkcionalnih površin,
– oblikovanosti zemljišča, obstoječih parcelnih mej in
lastništva,
– lege sosednjih objektov, dostopov z javne ceste oziroma poti, poteka komunalnih in energetskih vodov in
– sanitarno-tehnične zahteve.
Pri določanju gradbene parcele kmetije se mora upoštevati tudi razporeditev objektov, vrsta kmetijske proizvodnje ter
potreben manipulacijski prostor za kmetijsko mehanizacijo.
Primerljiva velikost gradbene parcele enostanovanjske
hiše je od 800–1000 m2, lahko pa je tudi manjša glede na
posebni del projekta oziroma določene gradbene parcele v
njem. Enako velja tudi za samostojni gospodarski objekt za
potrebe kmetijstva (hlev). Velikost gradbene parcele za poslovni objekt ali kmetijo kot celoto pa je odvisna od velikosti
objektov in potrebne ureditve gradbene parcele, ki se določi
v posebnem delu projekta z načrtom gradbene parcele.
Gradbena parcela je lahko pozidana 40% pozidane napram 60% nepozidane, kar vključuje glavni objekt in pomožne objekte. Pri določanju razmerja se upošteva bruto etažna
površina pritličja. Najmanj 10% gradbene parcele mora biti
ozelenjene, kar se prikaže v ureditveni situaciji.
29. člen
Zemljišče znotraj gradbene parcele se določa glede na
velikost in namembnost objekta ter obliko zemljišča. Omogočati mora normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi
spremljajočimi prostorskimi potrebami razen, če je del teh
potreb zagotovljen na drugem zemljišču.
Predvideni objekt mora biti odmaknjen minimalno 2,0
m od parcelne meje sosednjega zemljišča. V primeru manjšega odmika mora investitor pridobiti pisno soglasje lastnika
sosednjega zemljišča.
Odmiki novih objektov od sosednjih obstoječih objektov
morajo biti najmanj toliko, da so zagotovljeni higiensko-zdravstveni in požarno-varstveni pogoji.
Novograjeni objekti morajo biti od meje vodnega zemljišča odmaknjeni najmanj 5,0 m, da bodo omogočena nemotena vzdrževalna ali ureditvena dela na potokih.
VI. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE NARAVE
IN KULTURNE DEDIŠČINE
30. člen
Na območju občine so opredeljena območja in objekti
naravnih vrednot in objekti kulturne dediščine, ki so prikazani
v grafičnem delu PUP.
31. člen
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki
so navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smer-
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nice za prostorsko ureditvene pogoje za podeželje Občine
Sevnica«, št. 01-III-461/2-O-02/03, z dne 6. februar 2003, ki
so sestavni del tega odloka in se hranijo na sedežu Občine
Sevnica.
32. člen
Pogoji in usmeritve za gradnje na območju določenih
varstvenih režimov in varstvenih usmeritev za posamezne
zvrsti naravnih vrednot so podani v tekstualnem delu dokumenta.
Pri posegih in gradnjah na območjih in objektih kulturne
dediščine je potrebno upoštevati varstvene usmeritve/režime
iz odloka o razglasitvi spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 96/02).
Prav tako je potrebno v vplivnih območjih zavarovanih
kulturnih spomenikov pridobiti kulturnovarstvene pogoje in
soglasja.
33. člen
Za vse gradnje na območjih opredeljene naravne dediščine in objektih naravnih vrednot si je potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in soglasja od ministrstva pristojnega
za ohranjanje narave.
Za vse posege in gradnje na varovanih objektih in območjih kulturne dediščine ter na njihovih vplivnih območjih
opredeljene kulturne dediščine si je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasja od krajevno pristojne organizacijske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
VII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO
IN ENERGETSKO UREJANJE TER ZVEZE
34. člen
Na območju veljavnosti PUP je predvideno komunalno
urejanje v smislu dograjevanja in vzdrževanja prometnih površin, vodovodnega, kanalizacijskega, nizkonapetostnega
elektro omrežja, telekomunikacijskega omrežja in omrežja
zvez, plinovodnega omrežja in daljnovodov s pripadajočimi
transformatorskimi postajami za priključitev vseh obstoječih
in predvidenih objektov.
Za gradnjo vodov in naprav državnega in regionalnega
pomena, in sicer nove prometnice, mostove, komunalne in
energetske vode, telekomunikacijskega omrežja in omrežja
zvez, plinovodna omrežja je potrebno izdelati lokacijske načrte.
Ceste (cestni priključki, pločniki, kolesarske steze,
bencinske črpalke), komunalne ureditve (vodovodi, zajetja,
vodohrami, kanalizacije, čistilne naprave), energetski vodi
napetosti do vključno 20kV, telefonsko omrežje, informacijski sistemi, mestni plinovodi se gradijo na podlagi določil
tega odloka.
35. člen
Pri infrastrukturnem urejanju se morajo upoštevati naslednji pogoji:
Prometno urejanje:
– načrtovane posege na občinskih cestah v varovalnem
pasu državnih cest je potrebno uskladiti s pogoji in soglasji
Direkcije RS za ceste,
– rekonstrukcije in novogradnje cest in poti z večjim odstopanjem od obstoječih tras niso dovoljene brez ustrezne
prostorske in projektne dokumentacije. Pri urejanju cest je
treba urediti, zavarovati in sanirati brežine ter ohraniti oporne
zidove in obcestne kamne oziroma jih praviloma nadomestiti
z novimi ali z odbojnimi ograjami. Posegi v varovalnem pasu
in rezervatu so dovoljeni le s soglasjem upravljavca ceste,
– vsak objekt mora imeti zagotovljen dostop z javne
ceste. Dostop mora biti urejen tako, da zagotavlja ustrezno
preglednost in omogoča pristop z urgentnimi vozili neposredno s ceste ali preko sosednjih dvorišč,
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– če se v objektu opravlja dejavnost, se morajo urediti
parkirišča. Njihovo število je odvisno od vrste dejavnosti in
števila zaposlenih. Praviloma morajo biti zagotovljena na
gradbeni parceli objekta,
– gradnja javnih parkirišč za osebna vozila je možna v
mejah večjih naselij,
– gradnja parkirišč za tovornjake v naseljih ni možna,
razen v Orešju pri Sevnici in v naselju Blanca ter na območjih
namenjenih obrtnim in proizvodnim dejavnostim,
– za posamezne nove objekte v 200-metrskem varovalnem pasu železniške proge Dobova–Ljubljana in Trebnje–Sevnica (merjeno od osi tira na vsako stran železniške
proge) je potrebno upoštevati zakon o varnosti v železniškem
prometu (Uradni list RS, št. 85/00) in pravilnik o graditvi gradbenih objektov in drugih objektov v varovalnem progovnem
pasu (Uradni list SRS, št. 2/87), glede minimalnih odmikov
vseh bodočih objektov od osi skrajnega tira, gradnje protihrupne zaščite, če se pokaže za potrebno in zaščito vseh
morebitnih kovinskih delov v zemlji, proti vplivu blodečih
tokov zaradi elektrificirane železniške proge.
Projektno dokumentacijo za posamezne objekte je potrebno poslati v soglasje na naslov Slovenske železnice d.d.,
Služba za nepremičnine,
– gradnja bencinskih servisov je možna ob glavnih in
regionalnih cestah v sklopu stavbnih zemljišč. Pri oblikovanju objektov so možne izjeme glede na tehnološke zahteve
objekta.
36. člen
Vodovod
Vsi obstoječi in bodoči objekti morajo biti priključeni
na javno vodovodno omrežje v skladu s pogoji in soglasjem
upravljavca. Za oskrbo gospodarskih objektov s pitno vodo
je možno zgraditi higienske kapnice ali vodnjake.
V naseljih mora biti zagotovljena zadostna količina požarne vode.
37. člen
Kanalizacija
Za potrebe naselij je možna gradnja javne kanalizacije
in čistilnih naprav skladno s študijo odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Sevnica (avgust 2003, št.
projekta 6K – K93, izdelal Institut za ekološki inženiring Maribor). Po izgradnji kanalizacije morajo na njo biti priključeni vsi
objekti v katerih nastaja komunalna odpadna voda.
Kanalizacija z objekti mora biti grajena vodotesno in
projektirana v skladu s predpisi. Za izpust vode v potok je
potrebno pridobiti vodno dovoljenje.
Do izgradnje kanalizacije morajo obstoječi in predvideni
objekti imeti zgrajeno nepropustno, nepretočno greznico na
praznjenje.
Greznice na območjih, kjer je predvidena izgradnja kanalizacije, morajo biti locirane tako, da bo možna kasnejša
priključitev na kanalizacijsko omrežje.
Tehnološke odpadne vode se morajo pred izpustom v
kanalizacijo, ponikalnico ali vodotok očistiti do predpisane
stopnje za izpust.
Meteorno vodo s streh in ostalih površin se mora odvajati v ponikovalnico ali vodotok, s cestišč, parkirišč in ostalih
utrjenih površin pa le preko lovilcev olj in maščob.
Za odvajanje odplak iz gospodarskih poslopij je treba
izvesti nepropustno gnojišče z gnojno jamo na praznjenje.
Gnoj mora biti skladiščen tako, da bo preprečeno onesnaževanje vod.
38. člen
Ravnanje z odpadki
Komunalne odpadke je treba zbirati v posebnih zabojnikih, postavljenih na utrjeno površino, praviloma z nadstrešnico na prometno dostopnem mestu.
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Možno je urediti ekološke otoke pod pogojem, da ne
ovirajo drugih rab in infrastrukture.
Odpadke je treba sortirati in odstranjevati skladno s
predpisi s področja ravnanja z odpadki.
39. člen

Elektrika in zveze
Priključitve na nizkonapetostno električno omrežje in
telekomunikacijsko omrežje morajo biti predvidene in izvedene po pogojih upravljavcev v skladu s soglasjem.
Vse novo ali rekonstruirano elektro omrežje in omrežje
zvez se v območju naselja zgradi v kabelski izvedbi.
Za sprejem TV programov preko satelita se zgradi kabelski razdelilni sistem in se ga naveže na skupinsko anteno.
Samostojne satelitske antene je dovoljeno locirati zgolj na
vizualno neizpostavljene lokacije.
Posamezne prostostoječe kabelske omarice se locirajo na vizualno neizpostavljena mesta, kar naj velja tudi za
omarice na fasadah.
Objekte in naprave mobilne telefonije se gradi na skupnih lokacijah že obstoječih objektov in naprav in v sklopu že
obstoječih ali načrtovanih sistemih infrastrukture. Na druga
zemljišča pa jih je dopustno umeščati na lokacije le pod
pogojem, da se zagotavlja najmanjši vpliv na zdravje ljudi,
naravo, okolje in kulturno dediščino.
Oblikovanje mora biti čim bolj prilagojeno prevladujoči
urbani ali krajinski tipiki ter naravnim danostim prostora (npr.
barve, obliko stebrov in anten).
Na najboljša kmetijska zemljišča jih ni dopustno umeščati.
Obvezno je pri umeščanju objektov mobilne telefonije
preveriti več lokacij in izbrano lokacijo uskladiti s strokovno
službo za prostorske zadeve Občine Sevnica.
40. člen
Plinovod
Za vsak poseg v varnostni pas plinovodov je potrebno
predhodno pridobiti soglasje upravljavca:
– za največji delovni tlak od vključno 5 barov, 2,0 m na
vsako stran plinovoda,
– za delovni tlak nad 5 barov do 16 barov, 5,0 m na
vsako stran plinovoda.
Za delovni tlak plinovoda nad 16 barov je nadzorovani
pas širine 100 m na vsako stran od osi plinovoda, v katerem ima upravljavec plinovoda pravico nadzirati dejavnosti
uporabnikov prostora ter načrtovanje in gradnjo objektov. Za
gradnje znotraj nadzorovalnega pasu je potrebno pridobiti
soglasje upravljavca.
41. člen
Komunalni in energetski vodi se praviloma izvedejo
podzemno. Nadzemne objekte je treba postavljati neupadljivo, izven osrednjih prostorov naselja ter objektov in območij
varstva naravne in kulturne dediščine. Oblikovani morajo biti
podrejeno oblikovanju sosednjih, krajevno značilnih objektov.
Zračni vodi morajo upoštevati smeri značilnih pogledov.
Prečkanje potoka z energetskimi vodi je potrebno izvesti tako, da bo teme zaščitne cevi najmanj 1,20 m pod obstoječim dnom potoka. Brežini in dno prečkane struge potoka je
potrebno urediti tako, da je ob nastopu visokih voda preprečeno rušenje, spodjedanje ali poglabljanje dna. Za utrditev
dna in brežin se morajo uporabljati naravni materiali.
V varovalnih koridorjih obstoječih in predvidenih energetskih, komunalnih vodov, plinovodnega omrežja ni dovoljena gradnja novih objektov in naprav, prizidav in nadzidav
razen izjemoma ob soglasju upravljavca posameznega voda.
Na obstoječih objektih je dovoljeno samo redno vzdrževanje.
Za vse objekte, ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov je potrebno
pridobiti soglasje upravljavca in pridobiti dokazilo pooblašče-
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ne organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti veličin
elektromagnetnega polja.
VIII. MERILA IN POGOJI ZA VODNOGOSPODARSKO
UREJANJE
42. člen
Vodnogospodarske ureditve kot posledica energetskih
ureditev oziroma zaščite pred vplivi visokih voda so možne
ob soglasju pristojne institucije za urejanje voda.
Posegi v območju varstvenih pasovih zajetij, črpališč,
površinskih zbiralnikov za oskrbo s pitno vodo so možni le
ob upoštevanju predpisanih varstvenih ukrepov.
Za potrebe bodočih potreb po novih vodnih virih je dovoljeno izvajati hidrološke raziskave. Možna je gradnja in
obnova vodohramov in črpališč.
IX. PODROBNEJŠA MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO
OBJEKTOV
43. člen
Poleg skupnih meril in pogojev tega odloka se podrobnejša merila in pogoji nanašajo na dele ureditvenih območij
naselij namenjene stanovanjski gradnji v naseljih BlancaCenter, Dolnje Brezovo, Log, Sevnica – območje Florjanske
ulice (Škouc) in območje Pečje ter del območja namenjen
obrti v naselju Boštanj.
Lociranje objektov, parcelacija in prometne ureditve na
teh območjih so razvidne v grafičnih prilogah.
1. Podrobnejša merila in pogoji za stanovanjski del naselja
Blanca–Center
44. člen
Podrobnejša merila se nanašajo na del naselja Blanca–Center na zemljišča parc št. 429/1, 434/1, 430, 59, k.o.
Blanca in so:
– na območju je možna gradnja šest stanovanjskih objektov in stanovanjske ceste,
– objekti morajo imeti podolgovate tlorise, velikost objektov 9,0 x 12,0 m (± 10% odstopanja), pod pogojem, da se
ohranja podolgovati tloris objektov, objekti naj bodo dvoetažni
z možnostjo ureditve mansarde,
– strehe objektov so simetrične strme dvokapnice, naklona 35–45 stopinj, možnost izvedbe strešnih oken ali dvokapnih oziroma trikotnih frčad,
– cestni priključki se izvedejo iz predvidene stanovanjske ulice,
– garaže je možno urediti v objektih, dozidati ob objekte
ali zgraditi nadstrešnice v sklopu gradbene parcele,
– parkiranje in obračanje vozil mora biti urejeno v sklopu
gradbene parcele,
– med predvideno pozidavo in kompleksom šole se
uredi zeleni pas, ki se zasadi z avtohtonim drevjem,
– nova stanovanjska ulica se uredi s priključkom iz regionalne ceste Radeče–Breg–Sevnica–Brestanica. Cesta se
uredi širine 5,0 m. Ob cesti in iz smeri potoka se do šole uredi
pešpot. Priključek na R3 – 679 je potrebno prikazati s situacijo v merilu 1:500 tako, da bodo razvidni elementi priključka v
tlorisu, niveletno in razvidne dimenzije prečnega profila regionalne in priključne ceste. Upoštevati je treba priključne radije
za merodajno vozilo (komunalno vozilo). Prikazati in preveriti
je treba dostop pešcev do bližnje lokacije avtobusnega postajališča. Zaradi prometne varnosti je primerno predvideti
osvetlitev priključka z javno razsvetljavo,
– fekalne vode se do izgradnje fekalnega kanala spelje
v nepropustno, nepretočno greznico na praznenje,
– meteorne vode iz streh objektov se spelje v obstoječo
kanalizacijo. Z manipulativnih površin pa preko predvidenih
lovilcev olj in maščob v omenjeno kanalizacijo.
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2. Podrobnejša merila in pogoji za stanovanjski del naselja
Dolnje Brezovo
45. člen
Podrobnejša merila se nanašajo na del naselja Dolnje
Brezovo na zemljišča parc št. 129, 196, 197, 198/3, 199, 200/
1, 200/2, 991/1, 203/1, 202/1, 233/2, k.o. Brezovo kot sledi:
– predvidena je gradnja osem stanovanjskih objektov
v dveh višinsko različnih terasah. Na prvi – nižji terasi je
predvidena izgradnja štirih pritličnih objektov z mansardo
in zunanjo garažo. Na drugi – višji terasi pa izgradnja štirih
nadstropnih objektov (K + P + Po) z zunanjo garažo, ki bo
popolnoma vkopana v teren in bo ca. 1,00 m nižja od kote
kleti stanovanjske hiše,
– stanovanjski objekti so predvideni velikosti 15,0 x
12,0 m, 15,0 x 11,0 m in 12,0 x 9,0 m (+10% odstopanja),
garaže pa velikosti 5,0 x 6,0 m (+10% odstopanja),
– strehe so predvidene simetrične dvokapnice s čopi,
smer glavnega slemena vzporeden s stanovanjsko cesto,
na delu objekta je možna izvedba strehe s slemenom pravokotno na glavno cesto, naklon strehe 35–40 stopinj, kritina
opečni zareznik rdeče ali rjave barve. Za osvetlitev podstrešja je možna izvedba dvokapnih frčad, naklon na frčadah mora
biti enak naklonu strehe,
– obstoječ izvir z zajetjem se pred pričetkom izvedbe
komunalne ureditve območja, izgradnje stanovanjske ceste
oziroma pred izgradnjo stanovanjskega objekta na gradbeni
parceli št. 4 prestavi na podlagi predhodnega hidrogeološkega mnenja,
– obstoječ cestni priključek na regionalni cesti se rekonstruira na širino 6,0 m s priključnimi radiji najmanj 6,0
m. Cestni priključek mora biti izveden v niveleti vozišča, na
katerega se priključuje in mora biti čimbolj pravokoten na os
ceste. Tlorisna rešitev priključka na regionalno cesto mora
biti prikazana na situaciji v merilu 1:500 tako, da bodo razvidni elementi priključka v tlorisu, niveletno in razvidne dimenzije
prečnega profila regionalne in priključne ceste. Upoštevati je
treba priključne radije za merodajno vozilo (komunalno vozilo). Zaradi prometne varnosti je primerno predvideti osvetlitev
priključka z javno razsvetljavo
– nova stanovanjska cesta je predvidena dolžine ca.
240 m in se konča z obračališčem. Cestišče na delu priključka regionalne ceste se izvede širine 6,0 m in naprej širine
5,50 m (2 x 2,75 m) predvidena je izgradnja opornih zidov, in
sicer med predvidenim cestnim priključkom in stanovanjsko
pozidavo, ob zgornjem robu cestišča. Izvedba opornega zidu
je predvidena tudi ob stanovanjski cesti na zgornji terasi na
severni strani. Oporni zidovi morajo biti reliefno obdelani in
zasajeni s plezajočimi grmovnicami,
– pred pričetkom gradnje objektov je potrebna ojačitev
oziroma položitev novega NN kablovoda od obstoječe transformatorske postaje Lisca SP Brezovo do stanovanjske hiše
Prosenik,
– potrebna je rekonstrukcija obstoječega vodovoda
dolžine ca. 200 m na profil PEHD 90,
– fekalne vode se do izgradnje fekalnega kanala spelje
v nepropustno, nepretočno greznico na praznenje. Meteorne vode s streh in z dvorišča preko lovilca olj in maščob se
speljejo v ponikovalnico na lastnem zemljišču,
– zaradi gradenj v strmem terenu je potreben pregled
terena s strani geomehanika ter upoštevanje njegovega
mnenja.
3. Podrobnejša merila in pogoji za stanovanjski del naselja
Log
46. člen
Podrobnejša merila se nanašajo na del naselja Log
na zemljišča parc št. ? 132, 1675, 1673, ? 128,? 131,?130,
1672, 1671/2, 1671/1, k.o. Log in so:
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– na območju je možna gradnja novih stanovanjskih
objektov, nadomestna gradnja stanovanjskega objekta in
rušitev gospodarskega poslopja,
– objekti so predvideni velikosti 13,0 x 9,0 m in 11,50 x
8,0 m (± 5% odstopanja), višina objektov je pritličje z mansardo,
– strehe objektov, simetrične strme dvokapnice, naklona 38–40 stopinj, kritina opečne ali rjave barve,
– cestni priključki se izvedejo iz predvidene stanovanjske ulice,
– garaže so predvidene v objektih,
– parkiranje in obračanje vozil mora biti urejeno v sklopu
gradbene parcele,
– za potrebe novih objektov je potrebno zgraditi novo
dovozno cesto širine 4,0 m, dolžine ca. 37,0 m s priključkom
na javno pot.
Priključek dovozne ceste na G1–5/0334 je potrebno
uskladiti s sosednjimi priključki in ga prikazati s situacijo v
merilu 1:500 tako, da bodo razvidni elementi priključka v tlorisu, niveletno in razvidne dimenzije prečnega profila glavne
in priključne ceste. Upoštevati je treba priključne radije za
merodajno vozilo (komunalno vozilo),
– gradbene parcele za nove objekte se določijo na podlagi načrta gradbenih parcel,
– fekalne vode se do izgradnje fekalnega kanala spelje
v nepropustno, nepretočno greznico na praznenje,
– meteorne vode iz streh objektov se spelje v obstoječo
kanalizacijo. Z manipulativnih površin pa preko predvidenih
lovilcev olj in maščob v omenjeno kanalizacijo.
4. Podrobnejša merila in pogoji za stanovanjski del naselja
Sevnica – Florjanska ulica (Škouc)
47. člen
Podrobnejša merila se nanašajo na del naselja vzhodno
od Florjanske ulice na zemljišča parc št. 1447/2, 1447/29,
1447/30, 1501/5, 1430/5, 1430/2, 1429, 1370/1, 1370/2,
1501/4, 1403/1, 1403/2, 1373, 1405, 1401, 1374, 1501/1
k.o. Sevnica:
– na območju je možna gradnja štiri do pet stanovanjskih objektov in izgradnja,
– stanovanjske ceste,
– objekti so predvideni velikosti 13,0 x 9,0 m (± 10% odstopanja), višina objektov na nagnjenem terenu naj bo klet,
vkopana v pobočje, pritličje in možnost ureditve mansarde.
Višina objektov na ravnem terenu je pritličje in mansarda
(možna gradnja tudi kleti, pod pogojem, da je klet vkopana
v zemljo),
– strehe objektov, simetrične strme dvokapnice, smer
slemena vzporedno s plastnicami terena, naklon 35–40 stopinj, kritina opečne ali rjave barve. Za osvetlitev podstrešja
možna izgradnja frčad, strehe na frčadah enakega naklona
kot streha objekta,
– višinske razlike terena je potrebno v največji možni
meri izvajati z zalenjenimi in utrjenimi brežinami,
– cestni priključki se izvedejo iz predvidene stanovanjske ceste. Parkiranje in obračanje vozil mora biti urejeno v
sklopu gradbene parcele,
– garaže je možno urediti v objektu ali v sklopu gradbene parcele. Za potrebe vozil je možno urediti lesene nadstrešnice,
– za potrebe novih objektov je potrebno zgraditi novo
stanovanjsko cesto širine 4,0 m, dolžine cca 130 m s priključkom na lokalno cesto. Ob ureditvi ceste je potrebno urediti
premostitev struge Florjanskega potoka. Oporni zid, ki ga bo
potrebno zgraditi ob cesti se reliefno obdela,
– gradbene parcele za nove objekte se določijo na podlagi načrta gradbenih parcel,
– pred gradnjo objektov je potrebno izdelati geotehnično poročilo,
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– fekalne vode se do izgradnje fekalnega kanala spelje
v nepropustno, nepretočno greznico na praznenje,
– meteorne vode iz streh objektov se spelje v predvideno meteorno kanalizacijo z izpustom v Florjanski potok.
Meteorne vode iz parkirišč in ostalih urejenih površin se v
meteorno kanalizacijo spelje preko lovilcev olj in maščob,
– za potrebe ogrevanja objektov se zgradi plinovodno
omrežje. Trasa priključnega voda se zgradi vzporedno z novo
cesto. Ogrevanje objektov je možno tudi na kurilno olje,
– pred izgradnjo ceste je potrebno zaščititi KTV
omrežje.
5. Podrobnejša merila in pogoji za stanovanjski del naselja
Sevnica–Pečje
48. člen
Podrobnejša merila se nanašajo na del naselja vzhodno
od Florjanske ulice – Pečje, na zemljišča parc št. 1354/1,
1355, 1358/1,1360, 1452/6, 1362, 1381, 1382/1, 1383, 1382/
2, 1384, 1452/1, 1386, 1385, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392,
1393, 1398, 1395, 1396, 1452/2, 1452/7,? 261,? 262,? 327,?
314, 1397, 1452/3, 1358/3, 1375, 1376, 1380, 1363/1, 260,
1501/1 k.o. Sevnica so:
– na območju je možna gradnja devet stanovanjskih
hiš in ureditev stanovanjskih cest. Na območju obstoječih
gradbenih parcel obstoječih objektov je možna gradnja objektov za potrebe razvoja kmetije in nadomestnih ter enostavnih objektov po enakih oblikovnih pogojih, kot veljajo za
novogradnje,
– objekti so predvideni velikosti 12,0 x 9,0 m (možnost
tudi razgibanega gabarita), višina objektov na nagnjenem
terenu naj bo klet, vkopana v pobočje, pritličje in možnost
ureditve mansarde. Višina objektov na ravnem terenu je pritličje in mansarda (možna gradnja tudi kleti, pod pogojem, da
je klet vkopana v zemljo,
– strehe objektov, simetrične strme dvokapnice, smer
slemena vzporedno s plastnicami terena, naklon 35–45 stopinj, kritina opečne ali rjave barve. Za osvetlitev podstrešja
možna izgradnja dvokapnih ali trikotnih frčad, strehe na frčadah enakega naklona kot streha objekta,
– tolerance so zaradi zahtevnega in specifično strmega
terena možne večje, vendar pod pogojem, da se spoštuje
načelo podolgovatega tlorisa in da se objekti maksimalno
prilagajajo terenu, kar pomeni minimalne posege v obstoječ
teren,
– višinske razlike terena je potrebno v največji možni
meri izvajati z zelenjenimi in utrjenimi brežinami,
– cestni priključki se izvedejo iz predvidenih stanovanjskih cest,
– garaže je možno urediti v objektu ali v sklopu gradbene parcele. Za potrebe vozil je možno urediti nadstrešnice,
– parkiranje in obračanje vozil mora biti urejeno v sklopu
gradbene parcele; potrebno je delno rekonstruirati obstoječo
javno pot, od načrtovane rekonstrukcije za potrebe stanovanjskega dela Florjanska–Škouc na širino 5,0 m, in jo delno
urediti na novo. Za dovoz do gradbenih parcel ob javni poti
Florjanska–Vrtača–Pečje se na mestu makadamskega dovoza do obstoječih objektov uredi javna pot, dolžine ca. 60 m,
– pred gradnjo objektov je potrebno izdelati geotehnično poročilo,
– fekalne vode se do izgradnje fekalnega kanala spelje
v nepropustno, nepretočno greznico na praznenje,
– meteorne vode iz streh objektov se spelje v predvideno meteorno kanalizacijo z izpustom v Florjanski potok.
Meteorne vode iz parkirišč in ostalih urejenih površin se v
meteorno kanalizacijo spelje preko lovilcev olj in maščob,
– ogrevanja objektov je možno na mestni plin ali na
olje. Trasa priključnega plinovoda se zgradi vzporedno z
dovozno cesto,
– gradbene parcele se določajo na podlagi grafične priloge. Tolerance za določitev gradbenih parcel so dopustne v
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taki meri, da se s tem ne onemogoči izgradnja načrtovanega
števila objektov.
6. Podrobnejša merila in pogoji za obrtno cono Boštanj
49. člen
Območje urejanja obsega naslednje parcelne številke:
297/1, 297/4, 297/6, 297/9, 297/10, 297/11, 1016, 282/
2, 283/1, 283/8, 283/9, 283/11, 283/9, 283/10, 281/3, 235/3,
161/4, 158/2, 159/3, 159/2, 159/1, 1024/4, 1024/5, 1024/8,
1024/10, 1024/13, 1024/14, 1024/26, 300/8, 1024/15, 1024/
16, 237/1, 159/4, 298/3, 298/13, k. o. Boštanj.
Novi objekti:
– objekti se praviloma umeščajo na lokacijo vzdolžno
– z daljšo stranico po daljši stranici gradbene parcele. Objekti morajo biti odprti proti lokalni cesti, posebno pozornost
je potrebno nameniti javnemu programu v obcestnem delu
objektov,
– horizontalni gabariti: širina objekta max. 30 m, dolžina
max. 60 m, dovoljena razmerja širine in dolžina 1:2,
– vertikalni gabarit: pritličje; KP na nivoju končno urejenega terena ±0,00 + 0,50 m, etažna višina 4,50 m, največja
višina vencev pri manjših proizvodnih objektih je 5,0 m, pri
večjih je 7,0 m,
– dovoljeno odstopanje: ± 10% ter manjše dozidave, ki
oblikovno členijo daljšo stranico objekta,
– višina kolenčnega zidu do max. 1,50 m,
– strehe naj bodo položne in izvedene v minimalnih naklonih, ki ustrezajo posameznim kritinam,
– dovozi in vhodi so razporejeni s strani objektov tako,
da zagotavljajo enostaven dostop do različnih funkcionalnih
površin na parceli: parkirišča, manipulacijske površine, odlagalne površine, ipd.,
– v skladu z značilno tipologijo in volumni posameznih
objektov je možna izvedba dvokapnih, ločnih in ravnih streh.
Dovoljena je izvedba svetlobnikov v obliki svetlobnih pasov,
s kupolami ali s tako imenovanimi šedastimi strehami,
– kritina: valovita, profilirana ali ravna pločevina, tegola
ali visokokvalitetni voali pri izvedbi ravnih streh. Na strehi je
dovoljena tudi pritrditev svetlobnih napisov,
– obdelava fasad: dovoljena je uporaba različnih fasadnih oblog v vseh svetlih tonih, pastelnih barv,
– zaradi prepoznavnosti in možnosti preurejanja je
predvidena uporaba prefabrikatov, montažnih plošč ali lahkih oblog iz pločevine. Prednost naj ima uporaba fasadnih
elementov nevtralnih barv in tekstur kot so plošče iz pranega betona (kulir), obešene fasadne plošče, ki ustvarjajo
vtis zadržanosti in urejenosti celotne cone. Vidni poudarki
naj bi bili bolj izraziti le na vhodih v poslovne dele in pri
napisih oziroma napisnih tablah grafičnega označevanja v
coni. Fasade poslovnih in trgovskih objektov, ki zahtevajo
večje površine stekla naj bodo zasenčene s senčili iz lahkih
kovinskih mrež,
– potrebno je upoštevati zunanje gradbene črte in odmike od parcelne meje, dovoljena so le odstopanja od začrtanih gradbenih linij navznoter pri poznejših prezidavah ali
dozidavah objektov vendar do meje dovoljenih odmikov od
robov parcele (min. 4,0 m),
– dostopi do lokacij so predvideni z lokalne ceste, javne
poti ob in prečne ceste,
– izhodišča za zakoličbo objektov visokogradenj in
nizkogradenj so obstoječi objekti visokogradenj, obstoječe
parcelne meje, osi novoprojektiranih cest in nove parcelne
meje, po podanem vrstnem redu na osnovi obstoječe poligonske mreže. Varovalni pas lokalnih cest je 8,0 m, javnih
poti 6,0 m. Toleranc pri obveznih odmikih ni,
– možno je združevanje več parcel v eno, z ustrezno
prilagoditvijo infrastrukture. Na povečani parceli je možno
zgraditi večji poslovni objekt na podlagi aditivnega združevanja osnovnega elementa gradnje,
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– urejanje odprtega prostora ob robovih območja, ob
cestah in dovozih ter na območjih gradbenih parcel (neprimerne površine za pozidavo in druge ureditve) je potrebno
celovito oblikovati in enotno urejati. Ob osrednji cesti se predvidi (dvojni) drevored visokoraslih dreves (javor),
– pri realizaciji tega projekta so dopustna manjša odstopanja, če se na podlagi tehnoloških, okolje varstvenih in
drugih ugotovitev poiščejo ekonomsko in tehnično utemeljene rešitve.
Obstoječi objekti:
Dozidave se prilagajo obstoječi gradnji z upoštevanjem
oblikovnih značilnosti posameznih sklopov obstoječih objektov: velikosti objektov, smeri pozidave, gradbene linije in z
usklajevanjem s sedanjimi uporabniki oziroma lastniki.
Promet:
– obstoječa lokalna cesta LC 372341 Boštanj–Grahovica se prestavi proti severu. V osrednjem delu obrtne cone se
uredi novo križišče. Med stanovanjskim območjem in obrtno
cono se na lokalni cesti lahko uredi krožišče,
– na območju obrtne cone se zgradijo nove dovozne
ceste. Parkirišča za potrebe objektov in manipulativne površine se uredijo v sklopu gradbenih parcel,
– območje obrtne cone Boštanj je potrebno uskladiti s
projektno rešitvijo nivojskega prehoda Glavne ceste z železniško progo Trebnje–Sevnica, oziroma projektom rekonstrukcije glavne ceste G1/5 in krožišča,
– možna je postavitev reklamnih označb v sklopu gradbenih parcel.
Komunalna ureditev:
– objekti se priključujejo na obstoječo komunalno in
energetsko mestno infrastrukturo,
– na območju se varuje koridor magistralnega plinovoda,
– vodovodni priključki se predvidijo iz obstoječega
vodovoda, ki poteka na vzhodni strani območja ob trasi
železnice,
– fekalna kanalizacija tega območja se zbere in se priključi na obstoječo kanalizacijo, ki bo vodena na centralno
čistilno napravo. Meteorne vode se zbirajo ločeno in vodijo
do obstoječega meteornega kanala z izpustom v Savo. Meteorne vode iz platojev in parkirišč se pred priključkom na
meteorni kanal spelje preko lovilcev olj in maščob,
– tehnološko vodo je prepovedano spuščati v kanalizacijo. Tehnološko vodo v večjih količinah je potrebno čistiti
na lastnih sistemih čiščenja in nato preko kontrolnih jaškov
spuščati v meteorno kanalizacijo,
– na območju je zgrajena nova transformatorska postaja. Nizko napetostno in visokonapetostno omrežje se izvede
v elektro kabelski kanalizaciji,
– na območju se uredi javna razsvetljava,
– telefonsko omrežje se napelje od obstoječega razvoda, ki poteka ob lokalni cesti,
– ogrevanje objektov je predvideno preko lastnih kurilnic, možno je na plin ali na kurilno olje,
– plinovodno omrežje se zgradi delovnega tlaka 1 bar
od trase obstoječega omrežja Sevnica,
– odpadki se zbirajo po vrstah, in sicer se predvidijo
za nadaljnjo uporabo kot sekundarne surovine. Komunalne
odpadke se zbira v posebnih zabojnikih in se jih odvaža
na komunalno deponijo. Lokacija zabojnikov mora imeti
zagotovljen kamionski dostop. Odpadke, ki imajo značaj
sekundarnih surovin se zbira ločeno v okviru funkcionalnih
zemljišč v posebnih zabojnikih in se redno odvažajo v nadaljnjo predelavo. Kolikor bodo pri posameznih dejavnostih
nastopili nevarni odpadki, se ravnanje z njimi rešuje skladno
z veljavno zakonodajo. Ravnanje s posebnimi odpadki mora
biti projektno obdelano skladno s predpisi.
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X. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO IN IZBOLJŠANJE
OKOLJA
50. člen
Pri umestitvi dejavnosti v prostor je treba poleg splošnih
pogojev upoštevati, da dejavnost ne povzroča prekomernih
emisij v zrak, ne presega določenih ravni hrupa, določena za
posamezna območja naravnega in bivalnega okolja.
Za objekte, kjer se odvija dejavnost, ki povzroča večje
motnje v prostoru, je treba izvesti ustrezno zaščito pred vplivi
na bivalno in delovno okolje z ustrezno prostorsko organizacijo objektov in oblikovno tehničnimi rešitvami.
Potrebno je zagotoviti ustrezno protipožarno zaščito in
zagotoviti dostope do objektov.
Ob gradnji objektov je obvezno pridobiti pogoje gradnje
od strokovne geološke službe in upoštevati predpisane ukrepe v zvezi s sanacijo terena in gradnjo objektov.
Na območjih varstva vodnih virov, podtalnice, obvodnih
zemljišč v smislu varovanja pred poplavami in onesnaženjem
je potrebno, pred posegi vanje, pridobiti soglasje upravljalca.
Investitor je v času gradnje dolžan poskrbeti za zavarovanje plodne zemlje pred uničenjem, deponirati jo mora na
določeno lokacijo za njeno začasno shranjevanje in nadaljnjo
uporabo.
Objekti morajo biti dimenzionirani in projektirani za potresno območje VIII. stopnje po lestvici MCS.
Pri gradnji objektov upoštevati določila uredbe o graditvi
in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS 57/96) glede gradnje zaklonišč osnovne zaščite ter pri objektih, kjer mora biti
stropna konstrukcija nad kletjo grajena tako, da zdrži rušenje
objektov nanjo.
XI. KONČNE DOLOČBE
51. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha na prostoru
Občine Sevnica veljati:
– odlok o zazidavi novega naselja v Loki pri Zidanem
mostu (Uradni vestnik Celje, št. 35/66)
52. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem teh prostorskih
ureditvenih pogojev opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
53. člen
Dokumentacija o prostorskih ureditvenih pogojih za
območje občine Sevnica je stalno na vpogled na oddelku za
okolje in prostor Občine Sevnica.
54. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-0002/2002
Sevnica, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

195.

Pravilnik o postopku in merilih za vrednotenje
kulturnih programov in projektov, ki se
sofinancirajo iz proračuna Občine Sevnica

Na podlagi 100. in 106. člena zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in
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16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99,
91/00, 102/00 in 65/03) je Občinski svet občine Sevnica na
9. redni seji dne 17. 12. 2003, sprejel

PRAVILNIK
o postopku in merilih za vrednotenje kulturnih
programov in projektov, ki se sofinancirajo iz
proračuna Občine Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, kriteriji in postopki
za razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti
na področju kulture v Občini Sevnica.
2. člen
Izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v občini so:
– društva in zveze, registrirana za izvajanje programov
na področju kulture,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih
ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti
v kulturi in so neprofitne,
– zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije,
registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi, vse v organiziranju nekomercialnih programov in projektov,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za
obseg dejavnosti, ki presega šolski program.
3. člen
Izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne
dejavnosti ter ostalih kulturnih projektov v občini morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Sevnica,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje kulturnih
aktivnosti,
– da imajo zagotovljene redne vaje,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti za prihodnje leto
in poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in
državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid samostojnih
ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo je pogoj,
da imajo stalno prebivališče v Občini Sevnica.
4. člen
Po tem pravilniku se sofinancirajo vsebine kulturnih
programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, javne
kulturne dobrine širšega pomena (uprizoritvene umetnosti,
vizualne umetnosti, novi mediji ipd.), pokriva tudi druge kulturne potrebe občanov, ki jih Občina Sevnica ugotovi s svojim
lokalnim programom za kulturo.
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje
javnih kulturnih objektov občinskega pomena niso predmet financiranja po tem pravilniku, ampak se zagotavljajo
v vsakoletnem proračunu občine na posebnih proračunskih
postavkah.
II. POSTOPEK
5. člen
Občina Sevnica vsako leto objavi javni razpis ali javni
poziv za zbiranje ponudb programov in projektov ljubiteljske
kulturne dejavnosti ter ostalih projektov na področju kulture,
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ki se sofinancirajo iz proračuna občine. Postopek javnega
razpisa vodi občinska uprava ter za posamezne dele postopka imenovane strokovne komisije, in sicer po postopku, ki ga
določa pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 6/03).
6. člen
Postopek odpiranja vlog prispelih na javni poziv, odpira
pristojni uslužbenec občinske uprave po vrstnem redu prispetja. Postopek odpiranja vlog, prispelih na javni razpis pa
odpira strokovna komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje
župan, praviloma za vsa razpisna področja.
7. člen
Postopek strokovne presoje in ocenjevanja vlog izvede
strokovna komisija, ki jo imenuje župan na predlog odbora za
kulturo. Župan odloči o izbiri izvajalcev in vrednosti posameznih programov in projektov na predlog strokovne komisije.
Strokovna komisija šteje sedem članov in je sestavljena iz članov, ki s svojim večletnim delovanjem aktivno
soustvarjajo ljubiteljsko kulturo na posameznih področjih v
Občini Sevnica:
– področje instrumentalno, vokalno, plesno dejavnost
(1 član),
– gledališko, literarno dejavnost (1 član),
– likovno, fotografsko in filmsko (1 član),
– ZKD (1 član),
– OI JSKD Sevnica (1 član) in
– Strokovna služba občine Sevnica (2 člana).
8. člen
Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznano sofinanciranje, župan občine sklene pogodbo, s katero se uredijo vsa
medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem občinskih
sredstev za financiranje predmeta pogodbe.
Pogodba vsebuje naslednje sestavine oziroma navedbe:
– pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka,
številka računa...),
– opredelitev javnega interesa, zaradi katerega se dodeljujejo sredstva,
– trajanje pogodbe,
– rok, do katerega lahko izvajalec črpa finančna sredstva,
– elemente zahtevkov za izplačila v primeru, da so
potrebni,
– navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko,
– pravico sprememb večletnih pogodb,
– obveznost navajanja Občine Sevnica kot financerja,
– obveznost poročanja izvajalca Občini Sevnica,
– obveznost v skladu s 63. členom ZUJIK,
– način nadzora nad zakonito in namensko porabo
sredstev,
– določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi
dodeljena sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe,
– določilo, da mora izvajalec sproti obveščati občino
o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih
obveznosti,
– datum podpisa, podpis in, če je izvajalec pravna
oseba, tudi žig.
Pristojni občinski uslužbenec je praviloma tudi skrbnik
pogodb. Vodi evidence o izvajanih kulturnih programih,
opravlja nadzor nad izvajanjem programov po sklenjenih
pogodbah ter enkrat letno poroča odboru za kulturo in občinskemu svetu o realizaciji programov.
III. MERILA
9. člen
Strokovna komisija za presojo in ocenjevanje vlog
ovrednoti kulturne programe in projekte, ki izpolnjujejo po-
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goje javnega razpisa ali javnega poziva. Osnovna merila za
vrednotenje projektov na področju kulture so:
– kakovost in zahtevnost predlaganega programa,
– realna možnost izvedbe programa (kadrovski, finančni, prostorski, časovni pogoji),
– neprofitnost programa,
– delež lastnih prihodkov,
– delež sofinancerjev,
– odmevnost programov izvedenih v preteklem letu
(število obiskovalcev, strokovna kritika).

12. člen
Občina Sevnica zbira predloge za sofinanciranje naslednjih področij kulturnih dejavnosti:
– glasbena dejavnost,
– uprizoritvena dejavnost,
– likovna, fotografska in filmska dejavnost,
– literarna dejavnost in multimedialni projekti,
– mladinska kultura,
– novi mediji in nove pobude.

10. člen
Programe in projekte s področja ljubiteljske kulturne
dejavnosti strokovna komisija ocenjuje na podlagi meril in
kriterijev za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske
kulturne dejavnosti, ki so navedeni v 13. in 14. členu tega
pravilnika.
Vrednost posameznih programov in projektov po
merilih in kriterijih je izražena v točkah. Vrednost točke po
posameznih programih in projektih se izračuna kot razmerje
med obsegom sredstev, predvidenih za ljubiteljske kulturne
dejavnosti, in skupnim številom točk vseh na javni poziv ali
javni razpis prijavljenih programov in projektov.

13. člen
Osnovna dejavnost ljubiteljskih kulturnih skupin se sofinancira le pod pogojem, da rezultate svojega dela vsaj enkrat
letno predstavijo publiki. Vrednotenje se opravi tako, da se
točkuje naslednje elemente:
1. Organizacija kulturnih prireditev,
2. Študij oziroma priprava programa,
3. Izvedbo programa,
4. Dodatki za opremo, številčnost, kakovost, meddržavno sodelovanje in visoko obletnico delovanja,
5. Založništvo,
6. Izobraževanje kadrov.

11. člen
Temeljna pravila za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti so:
– kvalitetno in redno delo društva, zveze, zavoda ali
posameznika,
– množičnost članstva in število nastopov,
– udeležba na predstavah, proslavah in prireditvah v
Občini Sevnica in izven nje.

1. ORGANIZACIJA KULTURNIH PRIREDITEV (upravičenec je organizator prireditve v občini; podlaga za izplačilo
je poročilo o izvedbi s potrdilom JSKD, ZKD, ali druge zveze, ki deluje na področju kulture). Najvišje možno doseženo
število je 500 točk.
Komisija bo izbrala in točkovala kulturne prireditve v
širšem javnem interesu, ki se bodo sofinancirale, na podlagi
naslednjih kriterijev oziroma meril:

– nivo prireditve

do 200 točk

20 – društveni; do 50 – krajevni; do 75 – občinski, do 80 – območni;
do 120 – medobmočni;
do 150 – državni, do 200 – meddržavni
2 – na vsakega izvajalca/skupino, itd.

– število nastopajočih izvajalcev

do 40 točk

– število obiskovalcev na prireditvi

do 100 točk

– čas-trajanje izvedbe prireditve

do 60 točk

– delež lastnih sredstev in drugih
neproračunskih virov za izvedbo prireditve
– tradicionalnost prireditve

do 40 točk

50- do 50 obisk.; 75- do 100 obisk., 100- nad 100 obisk. oziroma
ustrezni sorazmer. delež točk
30 – nad 45min; 60 – nad 90min;…
oziroma ustr. sor. delež točk
5 – na vsakih 5% lastnih sredstev, itd.

do 10 točk

1 – na vsako leto izvedene v preteklosti, itd

– kadrovsko in organizacijsko tehnična
struktura izvajalca pri izvedbi prireditve

do 50 točk

10 – za vsak posamezni organizacijsko-tehnični sklop z ustrezno
kadrovsko zasedbo, pomemben za izvedbo
(prevoz, ozvočenje notranje, zunanje, redar. služba, čiščenje…)

2. ŠTUDIJ OZIROMA PRIPRAVA PROGRAMA se glede
na zahtevnost programa prizna različno število vaj oziroma
delovnih srečanj, ki se jih pomnoži s številom točk, priznanih
za dejansko izobrazbo, ki jo ima umetniški vodja na ustreznem področju, in sicer:
– za visoko izobrazbo
– za višjo izobrazbo
– za srednjo izobrazbo
– za nižjo izobrazbo ter 6 do 10 let delovnih
izkušenj

6 točk,
5 točk,
4 točke,
4 točke.

Pri kulturnih dejavnostih, kjer ne obstajajo možnosti pridobivanja redne izobrazbe na ustreznih šolah, se za umetniškega vodjo zahtevajo opravljeni tečaji in izobraževanja, ki jih
organizira ZKD in JSKD RS ter 4 do 6 let delovnih izkušenj.
Takšnega umetniškega vodjo se ocenjuje s 3. točkami.
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Točkuje se le študij oziroma priprava na enega izmed treh možnih programov oziroma projektov. Število priznanih vaj
ali srečanj je naslednje:
a) Pihalni in simfonični orkestri – od 30 do 45 instrumentalistov: (1 vaja = 2 šolski uri)
– samostojni premierni letni koncert
– samostojni celovečerni letni koncert
– sodelovanje na koncertu z drugimi izvajalci

120 vaj
90 vaj
60 vaj

b) Instrumentalne skupine od 18 do 30 instrumentalistov
– samostojni premierni letni koncert
– samostojni celovečerni letni koncert
– sodelovanje na koncertu z drugimi izvajalci

90 vaj
60 vaj
40 vaj

c) Instrumentalne skupine pod 18 instrumentalistov
– samostojni premierni letni koncert
– samostojni celovečerni letni koncert
– polovični letni koncert

70 vaj
50 vaj
30 vaj

d) Pevski zbori od 16 do 45 pevcev (1 vaja = 2 šolski uri)
– samostojni premierni letni koncert
– samostojni celovečerni letni koncert
– polovični letni koncert

90 vaj
60 vaj
30 vaj

e) Okteti in pevski sestavi do 16 pevcev
– samostojni premierni letni koncert
– samostojni celovečerni letni koncert
– polovični letni koncert

90 vaj
60 vaj
30 vaj

e) Ljudski pevci
– samostojni premierni koncert
– samostojni celovečerni koncert
– polovični letni koncert

15 vaj
10 vaj
5 vaj

f) Otroški pevski zbori
– samostojni premierni koncert
– samostojni celovečerni koncert
– polovični letni koncert

50 vaj
30 vaj
20 vaj

g) Folklorne skupine do 20 članov (1 vaja = 2 šolski uri)
– samostojni premierni letni nastop
– samostojni celovečerni letni nastop
– polovični letni koncert

90 vaj
60 vaj
40 vaj

h) Plesne skupine do 10 članov (1vaja = 2 šolski uri)
– samostojni premierni letni nastop
– samostojni celovečerni letni nastop
– polovični letni koncert

60 vaj
40 vaj
20 vaj

i) Gledališke in lutkovne skupine do 10 članov (1vaja = 3 šolske ure)
– za delo s tremi ali več dejanji
– za delo z dvemi dejanji
– za enodejanko

90 vaj
70 vaj
30 vaj

Za priredbo scenarija se prizna še 50 točk, za avtorsko delo pa 80 točk.
j) Literarna dejavnost – 3 do 10 avtorjev (delovno srečanje = 2 šolski uri)
– organizacija celovečernih prireditev z lastnimi novimi teksti
organizacija celovečerne prireditve z lastnimi že objavljenimi teksti 20 delovnih srečanj
polovični nastop
k) Likovne, fotografske in kiparske skupine – do 10 avtorjev (delovno srečanje = 3 šolske ure)
– organizacija ex tempora ali kolonije
– priprava skupinske razstave z lastnimi novimi deli
– organizacija likovne oziroma fotografske delavnice
l) Video in filmska dejavnost (delovno srečanje = 3 šolske ure)
– priprava lastne celovečerne video oziroma filmske produkcije
– priprava dokumentarne kratkometražne video produkcije (do 20 min.) 40 delovnih srečanj
organizacija video in filmskih delavnic

40 delovnih srečanj
10 delovnih srečanj
50 delovnih srečanj
40 delovnih srečanj
40 delovnih srečanj
60 delovnih srečanj
30 delovnih srečanj
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3. IZVEDBA PROGRAMA
Za samostojni premierni letni koncert oziroma predstavo se šteje samo izvedba novih del, ki jih izvajalec še ni izvajal. Za
samostojni celovečerni letni koncert oziroma predstavo, je potrebno izvesti vsaj eno tretjino novih del in dve tretjini starih del
iz minulih let. Za polovični letni koncert oziroma prireditev (sodelovanje z drugimi izvajalci) pa mora izvajalec izvesti vsaj 15
do 20 minutni program iz minulih let. Občini Sevnica je potrebno poslati ustrezna dokazila o izvedenem programu.
3a) Pihalni in simfonični orkestri – od 30 do 45 instrumentalistov:
– samostojni premierni letni koncert
– samostojni celovečerni letni koncert
– ponovitev samostojnega letnega celovečernega koncerta
– polovični letni koncert
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi

do 3000 točk
do 1800 točk
do 500 točk
do 400 točk
do 100 točk

3b) Instrumentalne skupine od 18 do 30 instrumentalistov
– samostojni premierni letni koncert
– samostojni celovečerni letni koncert
– ponovitev samostojnega letnega celovečernega koncerta
– polovični letni koncert

do 3000 točk
do 1800 točk
do 500 točk
do 400 točk

– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi

do 80 točk

3c) Instrumentalne skupine pod 18 instrumentalistov
– samostojni premierni letni koncert
– samostojni celovečerni letni koncert
– ponovitev samostojnega letnega celovečernega koncerta
– polovični letni koncert
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi

do 3000 točk
do 1500 točk
do 500 točk
do 300 točk
do 80 točk

3d) Pevski zbori nad 16 do 45 pevcev
– samostojni premierni letni koncert
– samostojni celovečerni letni koncert
– ponovitev samostojnega letnega celovečernega koncerta
– polovični letni koncert
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi

do 3000 točk
do 1800 točk
do 500 točk
do 300 točk
do 80 točk

3e) Okteti in pevski sestavi do 16 pevcev
– samostojni premierni letni koncert
– samostojni celovečerni letni koncert
– ponovitev samostojnega letnega celovečernega koncerta
– polovični letni koncert
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi

do 3000 točk
do 1800 točk
do 500 točk
do 300 točk
do 80 točk

3f) Ljudski pevci
– samostojni premierni koncert
– samostojni celovečerni koncert
– polovični letni koncert
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi

do 500 točk
do 300 točk
do 100 točk
do 80 točk

3g) Otroški pevski zbori nad 16 pevcev
– samostojni premierni koncert
– samostojni celovečerni koncert
– polovični letni koncert
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi

do 1000 točk
do 500 točk
do 200 točk
do 80 točk

3h) Folklorne skupine do 20 članov
– samostojni premierni letni nastop
– samostojni celovečerni letni nastop
– polovični letni koncert
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi

do 2000 točk
do 800 točk
do 300 točk
do 80 točk

3i) Plesne skupine do 10 članov
– samostojni premierni letni nastop
– samostojni celovečerni letni nastop
– polovični letni koncert
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi

do 1000 točk
do 500 točk
do 200 točk
do 80 točk

3j) Gledališke in lutkovne skupine do 10 članov
– za delo s tremi ali več dejanji
– za delo z dvemi dejanji
– za enodejanko

do 3000 točk
do 1500 točk
do 500 točk
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3k) Literarna dejavnost – 3 do 10 avtorjev
– literarni večer z lastnimi deli
literarni večer z deli drugih avtorjev
– nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi

do 1500 točk
do 800 točk
do 80 točk

3l) Likovne, fotografske in kiparske skupine – do 10 avtorjev
– organizacija kolonije, natečajev
– priprava skupinske razstave z lastnimi novimi deli
– organizacija likovne oziroma fotografske delavnice

do 2000 točk
do 1500 točk
do 500 točk

3m) Video in filmska dejavnost – projekti posameznih ali več avtorjev
– priprava lastne celovečerne video oziroma filmske produkcije
– dokumentarna kratkometražna video produkcija (do 20 min.)
– organizacija video in filmskih delavnic

do 2500 točk
do 1200 točk
do 500 točk

4. DODATKI NA OPREMO, ŠTEVILČNOST, KAKOVOST, MEDDRŽAVNO SODELOVANJE IN VISOKO OBLETNICO DELOVANJA:
1. Za vzdrževanje instrumentov in nakup potrošnega
materiala, se letno prizna orkestru po 40 točk na vsakega
dejavnega instrumentalista, ki je plačal članarino.
2. Folklornim skupinam pripada letno po 40 točk na plesalca in godbenika za vzdrževanje noš in instrumentov.
3. Plesnim skupinam pripada po 30 točk na plesalca za
vzdrževanje kostumov, gledališkim in lutkovnim skupinam pa
glede na zahtevnost od 5 do 40 točk.
4. Za številčnost se skupini, ki presega število članov,
določenim po osnovnem vrednotenju prizna dodatne točke,
in sicer:
– za več kot 100% preseganje
50%,
– za več kot 50% preseganje
30%,
– za več kot 30% preseganje
20%
vseh točk, zbranih za izvedbo programa v preteklem
letu.
5. Za kakovostni nivo, ki ga doseže izvajalec, mu na
podlagi strokovne ocene ustrezne žirije ali ocenjevalca pripada dodatno število točk. Komisija bo predlagala v izbor
sofinanciranje kulturnega društva oziroma kulturne skupine
za udeležbo na občinskih, medobmočnih, državnih, mednarodnih tekmovanjih na podlagi naslednjih kriterijev oziroma
meril:
– izvajalcu, ki uspešno nastopa na
mednarodnih tekmovanjih
50%,
– izvajalcu, ki uspešno nastopa na državnih
tekmovanjih
30%,
– izvajalcu, ki uspešno nastopa
na medobmočnih tekmovanjih
20%,
– izvajalcu, ki uspešno nastopa na občinskih
tekmovanjih
10%
vseh točk, ki jih zbere v preteklem letu za izvedbo programa. Upravičenec je udeleženec tekmovanja; dokazilo
oziroma podlaga za izplačilo je programski list.
6. V primeru, da je kulturno društvo oziroma izvajalec
kulturnih dejavnosti povabljeno na nastop v tujino v cilju
medsebojnega sodelovanja in povezovanja z kulturnimi
društvi in našimi zdomci v tujini, se mu za ta namen določi
enkratno število točk v višini do največ 2000 točk. Kulturno
društvo mora predložiti program in povabilo, da je povabljeno
v tujino.
7. V letu, ko izvajalec kulturnih dejavnosti v Občini
Sevnica praznuje visoko obletnico delovanja, mu pripada
dodatno število točk, in sicer:
a) za 10. obletnico delovanja
b) za 15. obletnico delovanja
c) za 20. obletnico delovanja
d) za 25. obletnico delovanja
e) za 30. obletnico delovanja
f) za 35. obletnico delovanja

10%,
15%,
20%,
25%,
30%,
35%,

g) za 40. obletnico delovanja
40%,
h) za 45. obletnico delovanja
45%,
i) za 50. obletnico in več let delovanja
50%
vseh točk, ki jih je v preteklem letu zbral za vaje in izvedbo programa, vendar pod pogojem, da za to priložnost
pripravi in izvede zahtevnejši jubilejni program.
5. ZALOŽNIŠTVO
Kolikor bo letni program na področju ljubiteljske kulture
predvideval tudi sorazmerni delež sredstev za sofinanciranje založništva (knjige, literarne revije, kasete oziroma CD,
ipd.), se nanj lahko prijavijo kulturna društva in posamezniki,
ki bodo izdajatelj edicije. Prednost pri sofinanciranju bodo
imele avtorske edicije in edicije, ki so povezane z zgodovinsko in kulturno dediščino društva, ki bodo namenjene čim
večjemu številu uporabnikov in tiste, ki bodo s predvideno
finančno konstrukcijo opravičile smotrno namembnost sofinanciranja.
6. IZOBRAŽEVANJE (upravičenec je udeleženec izobraževanja; dokazilo je potrdilo organizatorja o udeležbi na
seminarju)
Pogoj za sofinanciranje je ustrezna pogodba ali dogovor med upravičencem in društvom o delu v skupini oziroma
vodenju skupine najmanj še za eno naslednje leto od sofinanciranja izobraževanja.
Komisija bo predlagala v izbor za sofinanciranje izobraževanja mentorjev in članov kulturnih skupin na medobčinski
in državni ravni prijavljene kandidate na podlagi naslednjih
kriterijev oziroma meril:
– dosedanja strokovna usposobljenost kandidata,
– potrebna strokovna usposobljenost,
– število članov skupine, kjer kandidat deluje,
– interes društva po izobraževanju,
– lastni delež sredstev–soudeležba,
– mnenje JSKD, ZKD ali ustrezne reprezentativne
zveze.
14. člen
REKREATIVNI ORKESTRI, PEVSKI ZBORI IN OKTETI, GLASBENE IN PLESNE SKUPINE.
V to skupino spadajo orkestri, zbori, skupine in drugi,
ki nimajo statusa registriranega kulturnega društva pri pristojnem upravnem organu, in ki zaradi višje starosti članov,
psihosocialnih in drugih razlogov ne morejo pripraviti javnega
koncerta, se pa dejavno vključujejo v svoje bivalno okolje,
njihovo delovanje pa je v javnem interesu, da ga občina financira na primerljiv način. Takšne kulturne aktivnosti morajo
po vsebini predstavljati kulturno celoto.
Tem pripada:
1. za vaje enkrat letno 300 točk,
2. za vsak javni nastop po 50 točk, vendar se prizna
največ 5 nastopov na leto.
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15. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo
po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za
sofinanciranje kulturnih programov v letu 2004.
Št. 67000-0007/2003
Sevnica, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

196.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih
članov delovnih teles občinskega sveta in
članov drugih občinskih organov Občine
Sevnica

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 39/99, 91/00, 102/00 in 65/03) in v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) je
Občinski svet občine Sevnica na 9. redni seji dne 17. 12.
2003 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov
delovnih teles občinskega sveta in članov
drugih občinskih organov Občine Sevnica

Uradni list Republike Slovenije
vsako udeležbo na seji organa nagrada s strani ustanoviteljice Občine Sevnica v višini, ki pripada članom delovnih teles
občinskega sveta za vsako udeležbo na seji.
Predlog za izplačilo nagrade poda vodja organizacije
na podlagi liste prisotnih na naslov Občine Sevnica, ki izvrši
plačilo oziroma refundacijo nagrade.
4. člen
v 11. členu se v vseh štirih odstavkih za besedama »občinski funkcionarji« doda vejica in naslednje besedilo: »člani
delovnih teles, člani nadzornega odbora in drugi predstavniki
imenovani s strani Občine Sevnica v organe javnih zavodov,
javnih podjetji, javnih skladov in agencij, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Občinski svet
občine Sevnica in se objavi v Uradnem listu RS. Pravilnik se
uporablja od 1. 1. 2004.
Št. 11007-0002/2003
Sevnica, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

ŠMARTNO PRI LITIJI
197.

Program priprave lokacijskega načrta deponija
in reciklaža gradbenih odpadkov ter zbiralnica
in sortirnica komunalnih odpadkov Kmetov
pruh

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 29. člena statuta Občine
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03) je župan Občine
Šmartno pri Litiji dne 17. 12. 2003 sprejel

1. člen
V pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles
občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 16/03) se v prvem odstavku 8.
člena višina sejnine iz 35.000 SIT spremeni na 40.000 SIT.

PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta deponija in reciklaža
gradbenih odpadkov ter zbiralnica in sortirnica
komunalnih odpadkov Kmetov pruh

2. člen
V 10. členu se dodata tretji in četrti odstavek, ki se
glasita:
Poročevalcu in poročevalcu zapisnikarju se za izvedbo
neposrednega nadzora pri nadzorovanem organu izplača
nagrada v višini 10.000 SIT neto.
Za udeležbo predsednika ali pooblaščenega člana nadzornega odbora na seji občinskega sveta, na kateri se obravnava vsebina, ki se nanaša na področje dela nadzornega
odbora se izplača nagrada v višini 7.000 SIT neto.

1. člen
S programom za ta lokacijski načrt se določi:
– območje LN (lokacijskega načrta) in vsebina LN
skladno z veljavnimi planskimi dokumenti,
– strokovna gradiva potrebna za izdelavo LN,
– nosilci urejanja prostora, ki bodo podali smernice za
pripravo LN in mnenja o upoštevanju smernic pri izdelavi
LN,
– plan napredovanja del z zakonskimi roki,
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave in izdelave LN,
– financiranje LN.

3. člen
Za desetim členom se doda novo VI. poglavje z naslovom: VIŠINA NAGRADE ZA OPRAVLJANJE NALOG
PREDSTAVNIKOV OBČINE SEVNICA V ORGANIH JAVNIH ZAVODOV, JAVNIH PODJETJI, JAVNIH SKLADOV IN
AGENCIJ, KATERIH USTANOVITELJ JE OBČINA SEVNICA. Vsa naslednja poglavja, ki sledijo novemu VI. poglavju
se v zaporedju preštevilčijo. V novem VI. poglavju se doda
10.a člen, ki se glasi:
Vsem članom organov javnih zavodov, javnih podjetji,
javnih skladov in agencij, ki so v njihove organe imenovani
kot predstavniki ustanoviteljice Občine Sevnica, pripada za

2. člen
LN bo izdelan tako in sprejet v obliki, da bo skladen z
določili zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/
02 in 8/03). Skladen mora biti tudi z dolgoročnim in družbenim planom Občine Litija za obdobje 1986-1990-2000
(Uradni list RS, št. 34/90, 40/92, 20/94 in 63/99) za območje
Občine Šmartno pri Litiji, upoštevati mora smiselne zahteve
iz prostorske konference, ki jo je organiziral izdelovalec LN
skupaj z Občino Šmartno pri Litiji, zahteve iz smernic za
načrtovanje in drugih osnov in podatkov potrebnih za izdelavo LN.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Vsebina LN deponija in reciklaža gradbenih odpadkov
ter zbiralnica in sortirnica komunalnih odpadkov Kmetov
pruh:
Osnutek:
Tekstualni del LN
1. Odlok
– Splošne določbe,
– Vsebina LN,
– Planska podlaga,
– Ureditveno območje LN,
– Načrt parcelacije,
– Umestitev posega v prostor s prikazom vplivov na
okolje,
– Tehnologija,
– Infrastrukturno opremljanje,
– Etapnost izvajanja,
– Ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje kulturne in
naravne dediščine,
– Obramba in zaščita pred naravnimi in drugimi nesrečami – prostorske ureditve in ukrepi;
2. Povzetek za javnost;
3. Izvleček iz DP Občine Litija, za območje Občine
Šmartno pri Litiji;
4. Obrazložitev in utemeljitev LN vključno s pogoji za izdajo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte in naprave;
5. Smernice in končna mnenja
smernice:
– RS, MOPE, Uprava za rudarstvo,
– RS, MOPE, Agencija RS za okolje – vode,
– RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat
RS,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– RS, MOPE, Agencija RS za okolje – obvezna izhodišča,
– Zavod za gozdove RS, OE Ljubljana,
– JP Elektro Ljubljana-Okolica,
– RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
– Zavod za varstvo narave, LRZVND,
– Občina Šmartno pri Litiji, ki upošteva tudi mnenja
krajanov Jablaniške doline in priporočila prostorske konference;

RS,

končna mnenja:
– RS, MOPE, Uprava za rudarstvo,
– RS, MOPE, Agencija RS za okolje – vode,
– RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat

– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– RS, MOPE, Agencija RS za okolje – obvezna izhodišča,
– Zavod za gozdove RS, OE Ljubljana,
– JP Elektro Ljubljana-Okolica,
– RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
– Zavod za varstvo narave, LRZVND,
– Občina Šmartno pri Litiji;
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strokovne podlage:
– PGD za peskokop Kmetov pruh,
– Geološko poročilo,
– Geodetski posnetek dejanskega stanja;
6. Opis postopka priprave in sprejemanja LN
Grafični del LN
1. Izsek iz DP Občine Litija, za območje Občine Šmartno pri Litiji,
2. Katastrski načrt območja,
3. Posnetek dejanskega stanja terena,
4. Ureditvena situacija z prikazom vplivnega območja,
5. Ureditvena situacija z prikazom infrastrukturne opremljenosti,
6. Predlog zakoličbe in parcelacije,
7. Prometna ureditev,
8. Prerezi in profili območja;
– Predlog;
Tekstualni del LN
– k osnutku odloka dopolnjenim z morebitnim vmesnimi
pripombami iz javne obravnave in pripombami pridobljenimi
skozi potekanje javne razgrnitve se pridobijo končna mnenja
iz 5. točke 3. člena;
Grafični del LN
– tudi grafični del se dopolni z morebitnimi vmesnimi
pripombami iz javne obravnave in pripombami pridobljenimi
skozi potekanje javne razgrnitve.
4. člen
Roki priprave, izdelave in sprejemanje LN
– Prostorska konferenca 3. 12. 2003,
– Sprejem programa priprave LN (Župan) 12. 12.
2003,
– Pridobitev smernic do 20. 1. 2004,
– Izdelava osnutka LN do 10. 2. 2004,
– Sprejem osnutka na Občinskem svetu do 25. 2.
2004,
– Javna razgrnitev osnutka 26. 2. – 26. 3. 2004,
– Pridobitev končnih mnenj do 26. 4. 2004,
– Sprejem na občinskem svetu in objava v Uradnem
listu RS 10. 5. 2004.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki bodo vključeni kot dajalci
smernic in končnih mnenj iz 5. točke 3. člena, so:
– RS, MOPE, Uprava za rudarstvo,
– RS, MOPE, Agencija RS za okolje – vode,
– RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat
RS,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– RS, MOPE, Agencija RS za okolje – obvezna izhodišča,
– Zavod za gozdove RS, OE Ljubljana,
– JP Elektro Ljubljana-Okolica,
– RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
– Zavod za varstvo narave, LRZVND,
– Občina Šmartno pri Litiji.
6. člen
Nosilci strokovnih aktivnosti priprave LN so:
– AS d.o.o.- APING p.e. Savska 5, Litija,
– Trgograd d.o.o., Litija,
– Geoplan, geodetske storitve Robi Rovšek s.p.,
– Občina Šmartno pri Litiji,
– Dajalci smernic in končnih mnenj iz prejšnega člena.
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7. člen
Vse stroške priprave, izdelave in vseh mnenj, študij, postopkov, taks in drugih stroškov, ki bodo nastali med izdelavo
in sprejemanjem je investitor Trgograd d.o.o.
8. člen
Program priprave se objavi v uradnem listu RS in začne
veljati naslednji dan po objavi.
Št. 352-08/2003
Šmartno pri Litiji, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

TURNIŠČE
198.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
imenovanju ulic za območje naselja Turnišče

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86 in
19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99,
9/01, 108/01, 65/02 in 78/03) je Občinski svet občine Turnišče na 1. izredni seji dne 29. 12. 2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o imenovanju ulic za območje naselja Turnišče

199.

Uredba o spremembi uredbe o določitvi
zneska trošarine za mineralna olja in plin

Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list
RS, št. 84/98, 52/99, 57/99, 2/01, 33/01, 99/01, 5/02 in
126/03) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine
za mineralna olja in plin
1. člen
V uredbi o določitvi zneska trošarine za mineralna olja
in plin (Uradni list RS, št. 38/01, 47/01, 57/01, 61/01, 81/01,
85/01, 5/02, 1/03, 6/03, 12/03, 16/03, 22/03, 32/03, 39/03,
44/03, 55/03, 71/03, 81/03, 86/03, 90/03, 93/03, 98/03, 104/
03, 109/03, 121/03 in 129/03) se v 1. členu spremeni znesek
trošarine za neosvinčeni bencin iz tarifnih oznak 2710 11 41,
2710 11 45 in 2710 11 49 ter za plinsko olje za pogonski namen in za ogrevanje iz tarifnih oznak 2710 19 41 do 2710 19
49 (za 1.000 litrov), in znaša za:
1.3.

2.1.

neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca
do 0,013 g/l in z oktanskim številom
(RON) do manj kot 98
90.671 tolarjev
neosvinčeni bencin z vsebnostjo
svinca do 0,013 g/l in z oktanskim
številom (RON) 98 ali več
90.671 tolarjev
plinsko olje za pogonski namen
72.221 tolarjev

2.2.

plinsko olje za ogrevanje

1.4.

8.638 tolarjev.

1. člen
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o imenovanju ulic za območje naselja Turnišče, se v 3. členu doda:
»27. NOVA ULICA: obsega območje od hišne številke
Ulica 4. maja 20 do hišne številke Ulica Pod logom 43«.

2. člen
Proizvajalec in uvoznik neosvinčenega motornega bencina in plinskega olja iz prejšnjega člena plačata trošarino v
skladu s prejšnjim členom za trošarinske izdelke, ki jih sprostita v porabo od vključno dneva uveljavitve te uredbe dalje.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu RS.

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 104/1-2003
Turnišče, dne 29. decembra 2003.
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

Št. 421-12/2000-33
Ljubljana, dne 19. januarja 2004.
EVA 2004-1611-0059
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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–
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Popravek navodila o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine

POPRAVEK
V navodilu o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 135-5859/03
z dne 31. 12. 2003, je na koncu akta izpadel obrazec, ki se glasi:

Javni jamstveni in preivninski sklad
Republike Slovenije
Kotnikova 28
1000 Ljubljana

Pred izpolnjevanjem obvezno preberite priloena navodila

ZAHTEVA
za uveljavitev pravice do nadomestila preivnine

Zahtevo izpolnjujte skupaj za vse otroke istega preivninskega zavezanca.
I. Zakoniti zastopnik*

(ime in priimek)

Stalno bivali�e (ulica, hina t.)

.. EMO �������������

���� Kraj

.. Potna tevilka

Pristojni center za socialno delo
Poto bom prejemal na naslov

..
.

..

Morebitna obvestila na telefon t.:

.

..,

..

Otrok

II. Vlagam zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preivnine za otroke:

1

2

3

4

5

6

*

Ime in priimek
EMO

�������������
�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

Dravljanstvo

I

II

A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

1
2
3

Oblika za moki spol je uporabljena izklju�no zaradi ve�je jasnosti in preglednosti zahteve.

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

Zadnja viina
mese�ne preivnine
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III. Javni jamstveni in preivninski sklad Republike Slovenije naj izpla�a priznani znesek na:
��

transakcijski ra�un ali

��

nereziden�ni ra�un tujca.

Opozorilo: Javnemu jamstvenemu in preivninskemu skladu Republike Slovenije ste zaradi zagotavljanja pravilnih mese�nih nakazil
dolni takoj sporo�iti vsako spremembo, ki se nanaa na va ra�un, hranilno knjiico ali banko.

IV. Na podlagi izvrilnega naslova:
��
��
��
��

sem vloil predlog za izvrbo na sodi�u in postopek e te�e.
sem vloil vlogo za izterjavo preivnine iz tujine na pristojnem ministrstvu.
sem sam za�el postopek izterjave pred tujim sodi�em.
je bila izvrba neuspena.

V. Podatki o preivninskem zavezancu:
Ime in priimek
Rojstni datum

..

..

.

.. Kraj rojstva

Naslov (ulica, hina t.)
Drava

.

..
. Potna tevilka

...........................

Drugo

..

Zaposlitev

Kraj

..

..........

.

VI. Preivninski zavezanec je v zadnjih dvanajstih mesecih pla�al preivnino v naslednjih zneskih:
Skupaj

Mesec
Otrok
1
2
3

4

5

6
Vsi
otroci
��

Preivninski zavezanec ne pla�uje preivnine od

VII. Zahtevo vlagam prvi�.

DA

..

NE

VIII. Priloge:
1.
2.
3.
4.

Fotokopija osebnega dokumenta zakonitega zastopnika
Fotokopija transakcijskega ra�una ali nereziden�nega ra�una tujca,
Fotokopija dokumenta, s katerim je bila otrokom dolo�ena preivnina (sodba ali za�asna odredba sodi�a s potrdilom o
pravnomo�nosti ali sklenjen dogovor pri centru za socialno delo),
Obvestilo pristojnega centra za socialno delo o zadnji uskladitvi viine preivnine,

Uradni list Republike Slovenije
5.

6.
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Dokazilo, da je zakoniti zastopnik uveljavljal preivnino:
a) Fotokopija predloga za izvrbo preivnine
b) Fotokopija sklepa sodi�a o izvrbi
c) Fotokopija potrdila pristojnega ministrstva
d) Drugo dokazilo o izvrbi
Drugo

IX. Izjava:
Vlagatelj kot zakoniti zastopnik izjavljam, da so vsi podatki, ki vplivajo na pravico do nadomestila preivnine in njeno viino, ki sem
jih navedel v zahtevi, resni�ni in to�ni. Za svojo izjavo prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost.
Javnemu jamstvenemu in preivninskem skladu Republike Slovenije dovoljujem, da v skladu z dolo�ilom 26. a in 27. d �lena zakona
o Javnem jamstvenem in preivninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, t. 25/97, 10/98, 41/99, 53/99, 119/02 in 26/03 
pre�i�eno besedilo; v nadaljevanju: zakon) pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov pridobiva oziroma preveri vse podatke, ki sem
jih navedel v zahtevi ter na temelju drugega odstavka 26. b �lena posreduje podatke drugim uporabnikom.
Zavezujem se, da bom vsako spremembo, ki ima za posledico prenehanje pravice do nadomestila preivnine ali spremembo viine letega, takoj sporo�il Javnemu jamstvenemu in preivninskemu skladu Republike Slovenije. Zavedam se, da terjatve otroka proti
preivninskemu zavezancu preidejo do viine pravic, zagotovljenih po zakonu, na sklad z dnem izvritve odlo�be o priznanju pravic
po navedenem zakonu.
Seznanjen sem, da ima Javni jamstveni in preivninski sklad Republike Slovenije na temelju 29. �lena zakona pravico zahtevati
vrnitev sredstev, pove�anih za pripadajo�e obresti in stroke postopkov, izpla�anih po tem zakonu, �e so bile pravice pridobljene na
podlagi neresni�nih podatkov oziroma �e upravi�enec skladu ni sporo�il dejstev, ki vplivajo na pridobitev ali prenehanje pravice po
tem zakonu.

V/Na

.., dne

..

Podpis zakonitega zastopnika:

.
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in registraciji prašičev
Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati zaposleni v Zavodu za
gozdove Slovenije
BANKA SLOVENIJE
Sklep o spremembi sklepa o tarifi, po kateri
se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih
opravlja Banka Slovenije
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