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POSLOVNIK
Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih
služb (PoKNOVS)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja način dela Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (v nadaljnjem besedilu:
komisija).
2. člen
Komisija deluje na podlagi Zakona o parlamentarnem
nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb (Uradni list RS, št.
26/03, v nadaljnjem besedilu: ZPNOVS), Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04, v nadaljnjem
besedilu: PoDZ-1) in tega poslovnika.
3. člen
Če ni s tem poslovnikom drugače določeno, veljajo za
delo komisije določbe PoDZ-1.
4. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem poslovniku, imajo enak pomen kot izrazi v ZPNOVS.
(2) Izraz »tajni podatek«, uporabljen v tem poslovniku,
ima enak pomen kot v Zakonu o tajnih podatkih (Uradni list
RS, št. 87/01 in 101/03, v nadaljnjem besedilu: ZTP).
(3) Izraz »operater«, uporabljen v tem poslovniku, ima
enak pomen kot v Zakonu o elektronskih komunikacijah
(Uradni list RS, št. 43/04).
II. VODENJE KOMISIJE
5. člen
(1) Komisijo vodi predsednik oziroma predsednica
komisije (v nadaljnjem besedilu: predsednik). V primeru
njegove odsotnosti ali zadržanosti, vodi komisijo podpredsednik oziroma podpredsednica (v nadaljnjem besedilu:
podpredsednik).
(2) V primerih, kadar je obravnava določene problematike zaradi preprečitve škodljivih posledic za nacionalno

varnost neodložljiva, lahko v primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika in podpredsednika sejo komisije vodi eden
izmed članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: člani)
komisije, po pooblastilu predsednika komisije.
(3) Predsednik komisije:
– vodi in usklajuje delo komisije ter
– sodeluje in koordinira delo s pristojnimi v nadzorovanih službah v zvezi s pripravo sej in gradiv, ki jih morajo
službe posredovati komisiji v skladu z določili ZPNOVS.
6. člen
(1) Komisija ima sekretarja oziroma sekretarko (v nadaljnjem besedilu: sekretar).
(2) Sekretar komisije:
– pomaga predsedniku pri pripravi sej komisije, organizira in opravlja strokovna dela za potrebe komisije ter skrbi za
vsa administrativna in tehnična opravila v komisiji ter
– opravlja druga dela, ki jih določi predsednik komisije
ali komisija.
III. SEJE KOMISIJE
1. Način dela komisije
7. člen
(1) Seje komisije so zaprte za javnost.
(2) Komisija se z glasovanjem na zaprti seji odloči, ali
bo posamezna vprašanja oziroma področja svojega dela obravnavala na javni seji.
8. člen
Seje komisije, ki je zaprta za javnost, se ne more udeležiti poslanec oziroma poslanka, ki ni član komisije.
9. člen
(1) Seje komisije, ki so zaprte za javnost, potekajo v
prostorih državnega zbora, kjer so zagotovljeni ustrezni tehnični pogoji za varovanje tajnih podatkov.
(2) Seja komisije se lahko opravi zunaj sedeža državnega zbora samo, če so izpolnjeni pogoji, pod katerimi se
seja lahko opravi.
10. člen
(1) Predsednik komisije sklicuje in vodi seje, določa
poročevalce oziroma poročevalke za obravnavo posameznih zadev na seji ter skrbi za pripravo poročil in sklepov
komisije.
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(2) V nujnih primerih lahko predsednik skliče sejo pisno
ali ustno po telefonu, dnevni red pa lahko predloži tudi na
sami seji komisije.
(3) V izjemnih primerih, če bi to lahko ogrozilo potek posamezne dejavnosti nadzorovane službe, lahko predsednik
komisije odloči, da se vsebina točke dnevnega reda na sklicu
ne navede.
(4) Gradiva z oznako stopnje tajnosti so članom komisije dostopna po postopku, določenem v 39. členu tega
poslovnika.
(5) V nujnih primerih mora predsednik komisije sklicati
sejo v krajšem roku tudi na zahtevo tretjine članov komisije.
11. člen
(1) Seje komisije se lahko udeležijo samo njeni člani,
sekretar komisije in strokovno-tehnično osebje, ki je nujno
potrebno za izvedbo seje, vabljeni pa samo k točki dnevnega
reda, na katero so vabljeni, razen če je seja javna.
(2) Na sejo komisije lahko predsednik k obravnavi določene točke dnevnega reda poleg predstojnika oziroma
predstojnice (v nadaljnjem besedilu: predstojnik) nadzorovane službe povabi predstavnike oziroma predstavnice (v
nadaljnjem besedilu: predstavniki) institucij, katerih delo je
neposredno povezano z vsebino obravnavanih vprašanj ter
posamezne strokovnjake oziroma strokovnjakinje, ki lahko
na seji podajo in obrazložijo svoja mnenja in stališča o obravnavani zadevi.
2. Odločanje
12. člen
(1) Seja komisije je sklepčna, če se je udeleži več kot
polovica njenih članov.
(2) Komisija sprejema sklepe, stališča in mnenja o vprašanjih, ki jih obravnava.
(3) Svoje odločitve komisija sprejme z večino glasov
navzočih članov.
(4) Poročilo, ki ga komisija v skladu z 32. členom
ZPNOVS pošlje državnemu zboru, sprejme z večino glasov
vseh njenih članov.
3. Zapisnik
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IV. POSTOPEK IZVRŠEVANJA NADZORA
1. Programi in poročila
15. člen
Vlada komisiji predloži v obravnavo program dela iz
15. in 20. člena ZPNOVS v mesecu januarju tekočega leta.
16. člen
Vlada komisiji predloži v obravnavo poročilo o delu
in o finančnem poslovanju iz 16. člena in prvega odstavka
21. člena ZPNOVS v mesecu februarju tekočega leta za
preteklo leto.
17. člen
(1) Nadzorovana obveščevalna služba je dolžna poročilo iz prvega odstavka 17. člena ter prvega, drugega, tretjega
in četrtega odstavka 19. člena ZPNOVS predložiti v tekočem
mesecu za pretekle štiri mesece.
(2) Nadzorovana varnostna služba je dolžna poročilo
iz prvega, drugega in tretjega odstavka 22. člena ZPNOVS
predložiti v tekočem mesecu za pretekle štiri mesece.
18. člen
Operaterji so dolžni obvestila iz drugega odstavka
29. člena ZPNOVS komisiji predložiti v tekočem mesecu za
pretekle tri mesece.
19. člen
Izvajalci poštnih storitev po zakonu, ki ureja poštne
storitve, so dolžni obvestila iz 30. člena ZPNOVS komisiji
predložiti v tekočem mesecu za pretekle tri mesece.
20. člen
Šteje se, da je predložitev programa, poročila oziroma
obvestila iz 15. do 19. člena tega poslovnika pravočasna, če
je izvedena do zadnjega dne v mesecu, v katerem mora biti
opravljena.
21. člen
Operaterji so dolžni obvestila iz prvega odstavka
29. člena ZPNOVS komisiji predložiti v 30 dneh od vsake
spremembe programske opreme ali vmesnikov.

13. člen
(1) O sejah komisije se vodi zapisnik in dobesedni zapis
(magnetogram).
(2) Zapisnik vodi sekretar komisije, podpiše pa ga predsednik komisije.
(3) Zapisnik vsebuje: kraj, čas seje, imena in priimke
predsednika oziroma podpredsednika in navzočih članov komisije, imena in priimke drugih oseb, ki so sodelovali na seji,
podatek, ali je bila seja ali del seje javen, ter bistvene podatke
o poteku seje in sklepe, ki jih je komisija sprejela.
(4) Dobesedni zapis (magnetogram) seje je sestavni
del zapisnika.

22. člen
(1) Kadar komisija zahteva predložitev poročil iz tretjega
odstavka 17. člena, 18. člena, petega odstavka 19. člena in
prvega ter četrtega odstavka 22. člena oziroma podatkov iz
tretjega odstavka 21. člena ZPNOVS, svojo zahtevo obrazloži in določi rok, v katerem ji je vlada oziroma nadzorovana obveščevalna ali varnostna služba dolžna predložiti zahtevano
poročilo oziroma podatke.
(2) Kadar komisija sklene zahtevati dopolnitev predloženih poročil iz prejšnjega odstavka in poročila iz 16. člena
ZPNOVS, svojo zahtevo obrazloži in določi rok, v katerem ji
je vlada oziroma nadzorovana obveščevalna ali varnostna
služba dolžna predložiti dopolnjeno poročilo.

4. Obvestilo za javnost

2. Začasen odlog nadzora

14. člen
(1) O seji komisije, o zadevah, ki jih je obravnavala ter
o sklepih, stališčih in mnenjih, ki jih je sprejela, komisija lahko obvesti javnost. Obvestilo javnosti posreduje predsednik
komisije oziroma član, ki ga določi predsednik.
(2) O vprašanjih in zadevah, ki so bistvenega pomena
za nacionalno varnost ali za delovanje nadzorovanih služb,
komisija oblikuje uradno obvestilo za javnost v pisni obliki,
ki jo sprejme z večino glasov navzočih članov komisije. Obvestilo javnosti posreduje predsednik komisije oziroma član,
ki ga določi predsednik.

23. člen
(1) Če predstojnik nadzorovane službe v skladu s prvim
odstavkom 27. člena ZPNOVS predlaga vladi začasen odlog dajanja podatkov komisiji ali začasen odlog posamičnega
nadzora, mora o tem takoj pisno obvestiti komisijo. Obvestilu
mora biti priložen predlog za začasen odlog nadzora, ki je bil
poslan pristojnemu ministru oziroma vladi.
(2) Če se predstojnik odloči za začasen odlog nadzora
v času ogleda prostorov ali vpogleda v dokumentacijo, o tem
ustno obvesti vodjo pooblaščene skupine, ki ogled oziroma
vpogled izvaja, nato pa mora najkasneje v eni uri pripraviti
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predlog vladi za začasen odlog nadzora in pisno obvestilo
komisiji ter oboje vročiti vodji pooblaščene skupine. Če predstojnik tega ne stori v eni uri, pooblaščena skupina nadaljuje
ogled.
(3) Od trenutka prejema obvestila predstojnika nadzorovane službe, vendar največ osem dni od dneva prejema
tega obvestila, komisija ne izvaja nadzora v obsegu, kot je
bil predlagan začasen odlog.
24. člen
(1) Ko prejme sklep vlade o začasnem odlogu nadzora,
predsednik komisije skliče sejo komisije, na kateri se odloča
o morebitnem izvajanju nadzora kljub sklepu vlade o začasnem odlogu nadzora.
(2) Komisija glasuje o pisnem predlogu sklepa za nadaljevanje nadzora, ki mora biti obrazložen. V obrazložitvi
sklepa je treba navesti, s čim komisija utemeljuje, da razlogi
za začasno odložitev nadzora, ki so navedeni v sklepu vlade,
niso izpolnjeni. Sklep komisija sprejme z dvotretjinsko večino
vseh članov komisije.
(3) Če je sklep o nadaljevanju nadzora sprejet, se vroči
vladi, pristojnemu ministru in predstojniku nadzorovane službe, po potrebi pa komisija o njegovi vsebini obvesti osebe iz
petega odstavka 28. člena ZPNOVS, ki jih je vlada obvestila
o začasnem odlogu nadzora.
25. člen
(1) Če pred iztekom roka za začasen odlog nadzora
predsednik komisije prejme predlog vlade, da rok začasne
odložitve nadzora podaljša, nemudoma skliče sejo komisije.
Po potrebi lahko komisija od vlade s sklepom zahteva dopolnitev predloga. V zahtevi za dopolnitev je treba določiti
primeren rok, v katerem mora biti predlog vlade dopolnjen,
sicer se po preteku roka za dopolnitev predloga vlade nadzor nadaljuje.
(2) O predlogu vlade za podaljšanje roka sprejme komisija pisni sklep, ki mora biti obrazložen. Sklep komisija
sprejme z dvotretjinsko večino vseh članov komisije.
(3) Sklep iz prejšnjega odstavka se vroči vladi, pristojnemu ministru in predstojniku nadzorovane službe, če pa je
rok začasnega odloga nadzora s sklepom komisije podaljšan,
pa komisija o njegovi vsebini obvesti osebe iz petega odstavka 28. člena ZPNOVS, ki jih je vlada obvestila o začasnem
odlogu nadzora.
26. člen
Če v času začasnega odloga nadzora komisija prejme
dokumentacijo, ki je povezana z nadzorom, ki je začasno
odložen, se neodprta zapečati in shrani. Če je dokumentacija
prispela odprta, ali je bila po naključju odprta, se jo brez pregleda zapečati in shrani.
3. Pridobivanje dokumentacije
27. člen
(1) Za vsako pridobivanje dokumentacije v okviru izvajanja nadzora sprejme komisija poseben sklep, v katerem
mora biti najmanj naveden organ ali organizacija, od katere
se zahteva dokumentacija, katera dokumentacija se zahteva
in v katerem roku ter v kakšni obliki mora biti predložena
komisiji.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko najmanj tretjina
članov komisije zahteva dokumentacijo v skladu z drugim
odstavkom 45. člena PoDZ-1. Zahteva mora imeti najmanj
enako vsebino kot sklep iz prejšnjega odstavka.
(3) Predsednik komisije pošlje sklep komisije oziroma
zahtevo iz prejšnjega odstavka navedenemu organu oziroma
organizaciji, skupaj z navedbo pravne podlage za zahtevo po
dokumentaciji.
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28. člen
Predsednik komisije lahko v okviru priprave seje pridobiva v skladu s prvim odstavkom 45. člena PoDZ-1 tisto dokumentacijo, ki jo je mogoče pridobiti brez uporabe nadzornih
pooblastil komisije po ZPNOVS.
4. Ustno poročanje in razgovor pred komisijo
29. člen
(1) Komisija pozove zaposleno oziroma zaposlenega
(v nadaljnjem besedilu: zaposleni) v nadzorovani službi na
razgovor na sejo komisije, predstojnika nadzorovane službe
pa tudi na ustno poročanje v skladu z zakonom, s pisno zahtevo, ki mora vsebovati najmanj ime in priimek vabljene
osebe, delovno mesto, ki ga zaseda, nadzor, na katerega
se razgovor ali ustno poročanje nanaša, kraj in datum, če je
mogoče pa tudi uro prihoda, ter opozorilo, da se je v skladu z
zakonom dolžan udeležiti seje komisije. Zahteva se pošlje na
sedež nadzorovane službe. Vabljena oseba mora v primeru,
če se vabilu iz opravičljivih razlogov ne bi mogla odzvati, to
nemudoma sporočiti komisiji.
(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za
pooblaščene predstavnike operaterja oziroma izvajalca
poštnih storitev, kot tudi za zaposlenega v državnih organih,
razen sodišč in tožilstev, upravnih organih in organih lokalnih
skupnosti.
(3) Druge osebe se vabi na sejo komisije s pisnim
vabilom.
(4) O vsaki zahtevi ali vabilu sprejme komisija poseben
sklep.
30. člen
Če želi komisija na sejo povabiti zaposlenega v nadzorovani službi, pri operaterju ali pri izvajalcu poštnih storitev,
pa ne pozna njegovega imena in priimka, lahko od predstojnika nadzorovane službe oziroma pristojnih organov
operaterja ali izvajalca poštnih storitev zahteva, da določijo
uradno osebo, ki bo članom komisije v okviru pooblastil, ki
jih ima na delovnem mestu ali položaju, dajala pojasnila ter
odgovarjala na vprašanja. Predstojnik nadzorovane službe
oziroma pristojni organi operaterja ali izvajalca poštnih storitev sporočijo komisiji ime in priimek zaposlenega v osmih
dneh, v primeru, da je seja sklicana v krajšem roku, pa takoj
po prejemu pisne zahteve, v kateri mora biti opredeljeno področje, ki komisijo zanima.
31. člen
(1) Zaposlenega v nadzorovani službi, pri operaterju
ali pri izvajalcu poštnih storitev, vključno z njenim predstojnikom, pooblaščenega predstavnika operaterja oziroma
izvajalca poštnih storitev in zaposlenega v državnih organih,
razen sodišč in tožilstev, upravnih organih in organih lokalnih
skupnosti se na začetku razgovora oziroma ustnega poročanja predstojnika opozori na pravico iz drugega odstavka
23. člena, drugega odstavka 26. člena, 31. člena in drugega
odstavka 32. člena ZPNOVS.
(2) O razgovoru oziroma ustnem poročanju se vodi zapisnik in zvočni posnetek, na kar se vse udeležene opozori.
Zapisnik razgovora oziroma ustnega poročanja podpiše tudi
oseba, ki je bila na razgovoru oziroma ustnem poročanju. Če
podpis zavrne, se na zapisnik to navede, vključno z morebitnimi razlogi zavrnitve.
5. Pooblaščena skupina
32. člen
(1) Komisija na predlog predsednika komisije z večino
glasov vseh članov komisije imenuje pooblaščeno skupino iz
12. člena ZPNOVS za vsak nadzor posebej.
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(2) Pooblaščeno skupino vodi vodja pooblaščene skupine, ki ga oziroma jo določi komisija v sklepu o imenovanju
pooblaščene skupine.
(3) Sklep o imenovanju pooblaščene skupine mora vsebovati: ime in priimek članov pooblaščene skupine, predmet
nadzora ter kraj oziroma lokacijo nadzora.
(4) Komisija mora pri določanju sestave članov pooblaščene skupine slediti določbi 12. člena ZPNOVS, tako da je
v njej uravnotežena zastopanost pozicije in opozicije.
33. člen
(1) Pooblaščena skupina opravi posamezen ogled
naprav in prostorov oziroma vpogled v dokumentacijo na
podlagi pisne odredbe, ki jo izda predsednik komisije. Pisna
odredba mora vsebovati:
– navedbo, da gre za odredbo komisije, njeno številko
in datum izdaje,
– ime in priimek članov pooblaščene skupine,
– ime in priimek sekretarja komisije, če se udeleži ogleda oziroma vpogleda,
– navedbo pravne podlage odredbe,
– navedbo sklepa komisije ali zahteve najmanj tretjine
članov komisije, na podlagi katere je bila izdana,
– navedbo prostorov in naprav, kjer se opravi ogled in navedbo dokumentacije, ki jo pooblaščena skupina vpogleda,
– kraj in čas ogleda oziroma vpogleda ali navedbo, da
gre za nenapovedan ogled oziroma vpogled,
– podpis predsednika komisije,
– pečat.
(2) Predsednik komisije izda odredbo na podlagi sklepa
komisije, v kateri morajo biti določeni prostori in naprave, kjer
se opravi ogled in dokumentacija, ki jo pooblaščena skupina
vpogleda ali na podlagi pisne zahteve najmanj tretjine članov
komisije, ki mora imeti enako vsebino kot sklep komisije o
izvedbi ogleda oziroma vpogleda. Odredbo izda predsednik
komisije nemudoma po sprejemu sklepa ali prejemu zahteve
tretjine članov komisije.
(3) Če za določen nadzor ni bila imenovana pooblaščena skupina, pa tretjina članov komisije pošlje zahtevo iz
prejšnjega odstavka za ogled prostorov in naprav oziroma
vpogled v dokumentacijo, izda predsednik komisije odredbo
za zahtevani ogled oziroma vpogled zadnji imenovani pooblaščeni skupini.
(4) Odredba se pošlje vodji pooblaščene skupine in sekretarju komisije, če je v njej naveden. Če je ogled ali vpogled
napovedan, se odredba pošlje predstojniku nadzorovane
službe ali operaterju, kjer bo ogled oziroma vpogled opravljen
najmanj tri dni pred izvedbo ogleda oziroma vpogleda.
34. člen
(1) Pri ogledu oziroma vpogledu vodja pooblaščene
skupine predloži osebi v prostorih, kjer naj se izvede ogled
oziroma vpogled, odredbo in zahteva, da se ogled oziroma
vpogled omogoči.
(2) Vodja pooblaščene skupine, vsak njen član ter sekretar komisije se morajo identificirati s posebno izkaznico
komisije, katere oblika in vsebina sta predpisani v 37. členu
tega poslovnika.
(3) Če v primeru nenapovedanega ogleda oziroma vpogleda oseba v prostorih, kjer naj se izvede ogled oziroma
vpogled, predlaga, da se z ogledom ali vpogledom počaka
do prihoda predstojnika nadzorovane službe, pooblaščena
skupina to stori, vendar ne dlje kot eno uro.
(4) Pooblaščena skupina ne sme slikovno ali zvočno
snemati ogleda oziroma vpogleda, razen v primerih, ko se ji
to na njeno zahtevo izrecno dovoli.
(5) Slikovnega ali zvočnega snemanja prav tako brez
soglasja pooblaščene skupine ne sme izvajati nadzorovana
služba oziroma operater.
(6) O ugotovitvah in rezultatih ogleda oziroma vpogleda
se sproti piše zapisnik.
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(7) Če pisnega odpravka zapisnika ni mogoče dostaviti
že med ogledom, se ga v roku šestih delovnih dni po opravljenem ogledu oziroma vpogledu pripravi in posreduje vodji
pooblaščene skupine in predstojniku nadzorovane službe
v potrditev. Morebitne pisne pripombe so sestavni del zapisnika.
35. člen
(1) Zapisnik o ugotovitvah in rezultatih ogleda oziroma
vpogleda vodja pooblaščene skupine izroči predsedniku komisije, če ta v pooblaščeni skupini ni sodeloval.
(2) Komisija se seznani z zapisnikom na naslednji
seji. Vodja ali vsak član pooblaščene skupine lahko komisiji
predloži oziroma predstavi svoje ugotovitve in rezultate o
opravljenem nadzoru.
V. TEHNIČNI POGOJI ZA DELOVANJE KOMISIJE
36. člen
(1) Državni zbor za nemoteno delovanje komisije v
skladu z določili zakona, ki določa varovanje in dostop do
tajnih podatkov in določb mednarodnih organizacij, komisiji
zagotavlja:
– logistično podporo,
– posebno sobo za zasedanja komisije,
– za predsednika, člane ter sekretarja komisije prostore
ter opremo za varno obravnavanje tajnih podatkov stopnje
tajnosti »STROGO TAJNO«.
(2) Državni zbor mora v okviru svojih služb komisiji za
izvajanje nadzora pooblaščene skupine v vsakem trenutku
zagotoviti prevozno sredstvo z voznikom oziroma voznico
(v nadaljnjem besedilu: voznik), ki mora imeti dovoljenje za
dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti »TAJNO«.

co.

37. člen
(1) Člani komisije ter sekretar imajo službeno izkazni(2) Sestavni deli izkaznice:
1. Naslovna stran:

Republika Slovenija
DRŽAVNI ZBOR
Komisija za nadzor
obveščevalnih in varnostnih
služb

SLUŽBENA IZKAZNICA
2. Notranja leva stran:
– registrska številka,
– fotografija,
– ime in priimek,
– funkcija: predsednik, podpredsednik, član komisije,
sekretar komisije,
– datum izdaje,
– veljavnost,
– pečat državnega zbora,
– podpis izdajatelja.

Uradni list Republike Slovenije
3. Notranja desna stran:
POOBLASTILO:
Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v skladu z zakonom, ki ureja parlamentarni nadzor obveščevalnih in
varnostnih služb:
– opravi kot član pooblaščene skupine napovedani ali
nenapovedani ogled naprav in prostorov, ki jih uporablja nadzorovana služba v zvezi z nadzorovanjem in s snemanjem
elektronskih komunikacij ter vpogleda v dokumente, drugo
gradivo in podatke, ki se nanašajo na pristojnosti in naloge
komisije;
– zahteva kot član pooblaščene skupine gradivo in podatke nadzorovane službe, ki se nanašajo na pristojnosti in
naloge komisije.
Službena izkaznica se uporablja hkrati s priloženo odredbo za izvedbo navedenega nadzora pooblaščene skupine.
4. Zunanja hrbtna stran
Nadzorovane službe iz 3. člena ZPNOVS:
– Slovenska obveščevalno-varnostna agencija vključno
z operativnimi izpostavami,
– Ministrstvo za notranje zadeve vključno s policijskimi
upravami,
– Ministrstvo za obrambo vključno z Obveščevalno varnostno služb in Generalštabom Slovenske vojske,
– Pošta Slovenije,
– Operaterji.
38. člen
Predstojnik nadzorovane službe mora komisiji sporočiti seznam lokacij, v katerih ima nadzorovana služba dokumentacijo, ki jo lahko komisija vpogleda v skladu z določili
25. člena ZPNOVS ter prostore in naprave, ki jih uporablja
nadzorovana služba v zvezi z nadzorovanjem in snemanjem
elektronskih komunikacij.
VI. RAVNANJE Z GRADIVI KOMISIJE
39. člen
(1) Gradiva za sejo komisije z oznako stopnje tajnosti so
pred sejo članom na vpogled v pisarni predsednika komisije
oziroma v prostorih, ki jih za delovanje komisije v skladu z
določbami ZTP določi državni zbor.
(2) Predsednik komisije pravočasno pred sejo komisije
obvesti člane komisije, kje in kdaj je gradivo iz prejšnjega
odstavka dostopno za vpogled.
(3) Gradivo za sejo komisije iz prvega odstavka tega
člena se razmnoži za vse člane komisije. Vsak izvod gradiva
mora biti posebej označen na način, ki omogoča identifikacijo
kopije, z navedbo člana komisije, ki mu je gradivo namenjeno. Gradivo se na seji vroči samo navzočim članom komisije.
Po zaključeni obravnavi na seji morajo člani gradivo vrniti.
VII. POROČANJE KOMISIJE DRŽAVNEMU ZBORU
40. člen
Komisija predloži državnemu zboru poročilo iz 34. člena
ZPNOVS do vključno 30. aprila v tekočem letu za preteklo
leto.
41. člen
Komisija lahko posreduje mnenje o posameznih pojavih
in vprašanjih iz svoje pristojnosti državnemu zboru oziroma
delovnim telesom državnega zbora, če presodi, da gre za
pomembne nacionalne interese države.
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VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
42. člen
(1) Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Določbe V. poglavja tega poslovnika se začnejo
uporabljati po ustanovitvi komisije po ZPNOVS.
Št. 020-02/04-44/1
Ljubljana, dne 13. julija 2004.
EPA 1321-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

3470.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju Univerze v Ljubljani
(OdPUL-1B)

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 134/03 – ZViS-UPB1 in 63/04) in tretjega odstavka
108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št.
35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 13. julija 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1B)
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni
list RS, št. 28/2000 in 33/03) se v 6. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti, tako
da prek fakultet, umetniških akademij ali visokih strokovnih
šol opravlja, v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji
dejavnosti, naslednje dejavnosti:
– izobraževalno dejavnost:
– M 80.302 visoko strokovno izobraževanje,
– M 80.303 univerzitetno izobraževanje,
– M 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.,
– znanstvenoraziskovalno dejavnost:
– K 73 raziskovanje in razvoj,
– umetniško dejavnost:
– O 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– druge dejavnosti:
– K 70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– O 92.511 dejavnost knjižnic ter
– druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s
soglasjem ustanovitelja določi v statutu.«.
V štirinajsti alinei četrtega odstavka se pri Fakulteti za
šport na koncu za besedilom v oklepaju doda vejica in besedilo »(81) osebne storitve«.
2. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima devet
članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji,
znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev,
– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika delodajalcev.«.
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V petem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo »predstavnika delodajalcev pa univerza prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije,
Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije,
Združenje delodajalcev OGISTTA, Združenje managerjev
Slovenije in Vlada Republike Slovenije.«
3. člen
Univerza mora najpozneje do 11. decembra 2004
uskladiti statut.
4. člen
Upravni odbor univerze se oblikuje v skladu s tem odlokom najpozneje do 15. decembra 2004.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/94-15/7
Ljubljana, dne 13. julija 2004.
EPA 1398-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

3471.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o preoblikovanju Univerze v Mariboru
(OdPUM-1B)

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 134/03 – ZViS-UPB1 in 63/04) in tretjega odstavka
108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št.
35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 13. julija 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1B)
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Univerze v Mariboru (Uradni
list RS, št. 28/2000 in 98/03) se v 3. členu za članico Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo, doda nova članica:
»Univerza v Mariboru
Fakulteta za logistiko
Skrajšano ime: UM FL
Sedež: Celje, Mariborska cesta 2«.
2. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti, tako
da prek fakultet ali visokih strokovnih šol opravlja, v skladu
s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti, naslednje
dejavnosti:
– izobraževalno dejavnost:
– M 80.302 visoko strokovno izobraževanje,
– M 80.303 univerzitetno izobraževanje,
– M 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.,
– znanstvenoraziskovalno dejavnost:
– K 73 raziskovanje in razvoj,
– umetniško dejavnost:
– O 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– druge dejavnosti:
– K 70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem ter
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– druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s
soglasjem ustanovitelja določi v statutu.«.
V četrtem odstavku se doda nova šesta alinea, ki se
glasi:
»– Fakulteta za logistiko: (84) transportne storitve;«.
Dosedanje šesta do dvanajsta alinea postanejo sedma
do trinajsta alinea.
V enajsti alinei se na koncu za besedilom »(46) matematika in statistika« doda vejica in besedilo »(81) osebne
storitve«.
3. člen
V petem odstavku 7. člena se prva alinea spremeni
tako, da se glasi:
»– H 55.234 dejavnost dijaških, študentskih domov,
internatov ter«.
4. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima devet
članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji,
znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev,
– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika delodajalcev.«.
V petem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo »predstavnika delodajalcev pa univerza prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije,
Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije,
Združenje delodajalcev OGISTTA, Združenje managerjev
Slovenije in Vlada Republike Slovenije.«
5. člen
Univerza mora najpozneje do 11. decembra 2004
uskladiti statut.
6. člen
Upravni odbor univerze se oblikuje v skladu s tem odlokom najpozneje do 15. decembra 2004.
7. člen
Organi Fakultete za logistiko se oblikujejo v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka v skladu z zakonom, odlokom
in statutom.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/94-16/10
Ljubljana, dne 13. julija 2004.
EPA 1399-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

3472.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Univerze na Primorskem
(OdUUP-A)

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 134/03 – ZViS-UPB1 in 63/04) in tretjega odstavka
108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št.
35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji
dne 13. julija 2004 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-A)
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni
list RS, št. 13/03) se v 2. členu spremeni ime Univerze na Primorskem v italijanskem jeziku tako, da se glasi: »Universita
del Litorale«.
2. člen
V 3. členu se pri članici Univerza na Primorskem, Turistica – Visoka šola za turizem Portorož, spremeni ime v
italijanskem jeziku tako, da se glasi:
»Ime v italijanskem jeziku: Istituto universitario di studi
turistici di Portorose«.
Pri članici Univerza na Primorskem, Visoka šola za
zdravstvo Izola, se spremenijo skrajšano ime, ime v italijanskem jeziku in sedež tako, da se glasijo:
»Skrajšano ime: UP VŠZI
Ime v italijanskem jeziku: Istituto universitario di sanita
Isola
Sedež: Izola, Polje 42«.
Pri članici Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, se spremeni sedež tako,
da se glasi:
Sedež: Koper, Garibaldijeva1«.
Za članico Univerza na Primorskem, Primorski inštitut
za naravoslovne in tehnične vede Koper, se doda nova
članica:
»Univerza na Primorskem
Študentski domovi
Skrajšano ime: UP ŠD
Ime v italijanskem jeziku: Case dello studente
Sedež: Koper, Muzejski trg 2«.
3. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti, tako da
prek svojih članic opravlja, v skladu s predpisom o standardni
klasifikaciji dejavnosti, naslednje dejavnosti:
– izobraževalno dejavnost:
– M 80.302 visoko strokovno izobraževanje,
– M 80.303 univerzitetno izobraževanje,
– M 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d.n.,
– znanstvenoraziskovalno dejavnost:
– K 73 raziskovanje in razvoj,
– umetniško dejavnost:
– O 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– druge dejavnosti:
– H 55.234 dejavnost dijaških, študentskih domov,
internatov,
– K 70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– O 92.511 dejavnost knjižnic ter
– druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s
soglasjem ustanovitelja določi v statutu.«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»V študentskih domovih univerze lahko pod enakimi
pogoji bivajo tudi študenti drugih visokošolskih zavodov iz
občin Koper, Izola in Piran.«.
4. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima devet
članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji,
znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev,
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– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika delodajalcev.«.
V petem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo »predstavnika delodajalcev pa univerza prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije,
Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije,
Združenje delodajalcev OGISTTA, Združenje managerjev
Slovenije in Vlada Republike Slovenije.«
5. člen
V 18. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki
se glasita:
»Ustanovitelj prenese na univerzo lastninsko pravico na
naslednjih nepremičninah: parcele št. 1087, 1088, 1093/1,
1098/7, 1099/2, 1100 in 1101, vložna številka 127, katastrska
občina Portorož.
Republika Slovenija zagotovi univerzi uporabo prostorov
na Cankarjevi 5 v Kopru, ki jih za svojo dejavnost uporablja
na dan uveljavitve tega odloka, brez najemnine. Medsebojna
razmerja se dogovorijo s pogodbo, ki jo skleneta Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport v imenu Vlade Republike Slovenije in univerza.«.
6. člen
Univerza mora najpozneje do 11. decembra 2004
uskladiti statut.
7. člen
Upravni odbor univerze se oblikuje v skladu s tem odlokom najpozneje do 15. decembra 2004.
Univerza uskladi vse uradne dokumente s spremembo
imena v italijanskem jeziku v skladu s tem odlokom v enem
letu po uveljavitvi tega odloka.
8. člen
Člani Študentskega sveta stanovalcev Študentskega
doma v Portorožu opravljajo funkcijo do konstituiranja novega v skladu s statutom.
Rektorica imenuje vršilca dolžnosti direktorja Študentskih domov s 1. avgustom 2004.
9. člen
Visokošolsko središče v Kopru, ki so ga ustanovile Občina Izola, Mestna občina Koper in Občina Piran, se 1. avgusta 2004 pripoji univerzi. Univerza postane njegov pravni
naslednik in prevzame vse njegovo premoženje ter pravice
in obveznosti.
Univerza s 1. avgustom 2004 prevzame vse delavce,
zaposlene na Visokošolskem središču v Kopru.
Visokošolsko središče v Kopru 31. julija 2004, v skladu
s četrto alineo 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96 in 36/2000 – ZPDZC), preneha.
10. člen
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in univerza do
30. septembra 2004 zapisniško ugotovita, katere prostore iz
5. člena tega odloka je za svojo dejavnost uporabljala univerza na dan uveljavitve tega odloka.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/02-18/4
Ljubljana, dne 13. julija 2004.
EPA 1400-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.
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VLADA
3473.

Uredba o državnem lokacijskem načrtu
za avtocesto na odseku Lendava–Pince z
odcepom hitre ceste na Dolgo vas

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v zvezi s tretjim
odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na
odseku Lendava–Pince z odcepom hitre ceste
na Dolgo vas
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za državni lokacijski načrt)
S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin
Dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta
1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89
ter Uradni list RS, št. 39/90, 27/91, 72/95, 13/96, 11/99 in
4/03) in prostorskih sestavin Družbenega plana Republike
Slovenije za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 2/86,
41/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 72/95, 13/96, 11/99 in
4/03) sprejme državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Lendava–Pince z odsekom hitre ceste na Dolgo vas
(v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt). Državni
lokacijski načrt je izdelal LUZ, d.d., Ljubljana, pod številko
projekta 5439, julija 2004.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto
na odseku Lendava–Pince z odsekom hitre ceste na Dolgo
vas (v nadaljnjem besedilu: uredba) določa: ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev prometne infrastrukture,
zasnovo projektnih rešitev za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje, zasnovo projektnih rešitev energetske,
vodovodne in druge komunalne infrastrukture, rešitve in
ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in kulturne
dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, tolerance ter nadzor
nad izvajanjem te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene
in grafično prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je
skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za
okolje, prostor in energijo, Uradu za prostorski razvoj, in na
Občini Lendava.
(3) Oznake, navedene v 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.,
13., 14., 15., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26.,
29., 31., 32., 34. in 42. členu te uredbe, so oznake objektov
in ureditev iz grafičnega dela državnega lokacijskega načrta.
Oznake deviacij in objektov se navezujejo na oznake odsekov avtoceste Lendava–Pince in hitre ceste na Dolgo vas.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta
obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtova-

ni trajni objekti (območje trase avtoceste Lendava–Pince in
hitre ceste na Dolgo vas) ter parcele oziroma dele parcel, na
katerih so načrtovani objekti, potrebni za izvedbo državnega
lokacijskega načrta, po izvedbi le tega pa se na njih vzpostavi
prejšnje stanje (območje sanacije melioracijskih območij ter
območje prestavitve, novogradnje, rekonstrukcije komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih zahteva gradnja trase avtoceste Lendava–Pince in hitre ceste
na Dolgo vas).
(2) Območje trase avtoceste Lendava–Pince in hitre
ceste na Dolgo vas obsega naslednje parcele oziroma dele
parcel po naslednjih katastrskih občinah:
– k.o. Banuta:
453/1;
– k.o. Čentiba:
4331, 4335, 4338, 4341, 4342/1, 4342/2, 4342/3,
4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350/2, 4353/2,
4358, 4360, 4361, 4363, 4364, 4365, 4366, 4368, 4369,
4370, 4371, 4374, 4375/2, 4376/2, 4377, 4378, 4379, 4576,
4577/1, 4577/2, 4585, 4586, 4590/1, 4595, 4596, 4597/1,
4597/2, 4603, 4659, 4660, 4671/1, 4671/2, 4671/3, 4671/4,
4671/7, 4675/2, 4675/3;
– k.o. Dolga vas:
222, 289, 293/1, 293/2, 293/3, 293/4, 293/5, 293/6,
293/7, 294/2, 294/3, 295/2, 295/3, 296/2, 296/3, 297/2, 297/3,
298/2, 298/3, 299/2, 299/3, 300/2, 300/3, 301/2, 301/3, 302/2,
302/3, 303/2, 303/3, 304/2, 304/3, 305/2, 305/3, 306/2, 306/3,
307/2, 307/3, 308/2, 308/3, 309/2, 309/3, 310/2, 310/3, 311/2,
311/3, 312/2, 312/3, 313/2, 340/1, 340/2, 340/3, 340/4, 364/2,
364/3, 386/2, 387/2, 399, 400, 688/2, 689/1, 690/1, 690/2,
691/1, 691/3, 691/5, 692/1, 692/2, 692/3, 693/1, 693/2, 693/3,
694/1, 694/2, 824/2, 825/1, 825/2, 826/1, 826/2, 827/2, 828/1,
828/2, 829/1, 829/2, 830/1, 830/2, 831/1, 831/2, 832/1, 832/2,
833/1, 833/2, 834/1, 834/2, 835/1, 835/2, 836/2, 837/1, 837/2,
838/1, 838/2, 839/1, 839/2, 840/2, 841/1, 841/2, 842/1, 842/2,
843/1, 843/2, 844/1, 844/2, 845/1, 845/2, 846/1, 846/2, 847/1,
847/2, 848/1, 848/2, 849/2, 850/1, 850/2, 851/1, 851/2, 852/1,
852/2, 853/1, 853/2, 854/1, 854/2, 855/1, 855/2, 856/1, 856/2,
857/1, 857/2, 858/1, 858/2, 859/1, 859/2, 860/1, 860/2, 861/2,
862/2, 863/2, 864/2, 865/1, 865/2, 866/1, 866/2, 867/2, 868,
919, 922, 923, 925/1, 925/2, 947, 948, 949, 950, 951, 952,
953, 954, 955, 956/1, 956/2, 957, 958, 959, 960, 961, 962,
963, 964, 965, 966, 967/1, 967/2, 968, 969, 970, 984, 985,
986, 989, 990/1, 991/1, 999, 1297, 1318, 1319, 1320,
1321, 1322/1, 1322/2, 1323/1, 1323/2, 1324/2, 1324/3,
1325/4, 1325/5, 1325/6, 1325/7, 1325/8, 1325/9, 1326/3,
1326/4, 1326/5, 1327/2, 1327/3, 1328/2, 1328/3, 1329/2,
1329/3, 1330/2, 1330/3, 1331/2, 1331/3, 1332/2, 1332/3,
1333/2, 1333/3, 1334/2, 1334/3, 1335/2, 1335/3, 1336/2,
1336/3, 1337/2, 1337/3, 1338/2, 1338/3, 1339/2, 1339/3,
1340/2, 1340/3, 1341/2, 1341/3, 1342/2, 1342/3, 1343/2,
1343/3, 1344/2, 1344/3, 1345/3, 1346/2, 1347/2, 1348/2,
1350/2, 1351/3, 1353/2, 1355/2, 1357, 1358, 1359, 1360,
1361, 1374/2, 1375/2, 1376/2, 1377/1, 1377/2, 1378/2,
1379/2, 1380/2, 1381/2, 1382/2, 1383/2, 1384/2, 1385/2,
1386/2, 1387/2, 1388/2, 1388/3, 1389/2, 1389/3, 1390/2,
1390/3, 1391/2, 1391/3, 1391/4, 1392/1, 1393/2, 1394/1,
1394/2, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424,
1425, 1426, 1427/2, 1428/2, 1429/2, 1430/2, 1431/2, 1432/2,
1433/2, 1434/2, 1435/2, 1436/2, 1437/2, 1438/2, 1439/2,
1440/2, 1441/2, 1442/2, 1443/2, 1444/2, 1445/2, 1534, 1535,
1536, 1537, 1538, 1539, 1541/2, 1542/2, 1543, 1549, 1558,
1561, 1562, 2053/2, 2054/2, 2055/2, 2056/2, 2057/2, 2058/2,
2059/1, 2059/2, 2061/2, 2062/2, 2063/2, 2063/3, 2064/2,
2065/1, 2065/2, 2066/2, 2067/2, 2068/2, 2069/2, 2070/2,
2071/1, 2071/2, 2073/2, 2074/2, 2074/3, 2074/4, 2075/1,
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2075/3, 2075/4, 2076/1, 2076/2, 2077/1, 2077/2, 2078, 2150,
2153, 2154/2, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161,
2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170,
2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180,
2181, 2182/1, 2182/2, 2182/3, 2183, 2184, 2185, 2186/1,
2186/2, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194,
2195, 2196, 2197, 2198/2, 2199/2, 2200/2, 2201/2, 2201/3,
2202/2, 2203/2, 2204/2, 2205/2, 2206/2, 2207/2, 2207/3,
2208/1, 2208/2, 2208/3, 2211/1, 2211/2, 2211/3, 2212/1,
2212/2, 2212/3, 2213/1, 2213/2, 2213/3, 2214/2, 2214/3,
2215/1, 2215/2, 2215/3, 2216/2, 2216/3, 2217/2, 2217/3,
2218/2, 2218/3, 2219/2, 2219/3, 2220/2, 2220/3, 2221/2,
2221/3, 2222/2, 2222/3, 2223/3, 2223/4, 2223/5, 2223/6,
2224/1, 2224/2, 2224/3, 2225/2, 2225/3, 2226/2, 2226/3,
2227/2, 2227/3, 2228/2, 2228/3, 2229/2, 2229/3, 2230/2,
2230/3, 2231/2, 2231/3, 2232/1, 2232/2, 2232/3, 2233/1,
2233/3, 2233/4, 2233/5, 2233/6, 2234/1, 2234/2, 2235/2,
2236/1, 2236/2, 2237/1, 2237/2, 2238/1, 2238/2, 2239/1,
2239/2, 2240/1, 2240/2, 2241/2, 2242/2, 2243/2, 2244/2,
2245/2, 2246/2, 2247/2, 2248/2, 2249/3, 2249/4, 2250/2,
2251/2, 2252/2, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259,
2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2267, 2269, 2270, 2271,
2274, 2275, 2281/2, 2282/2, 2284/2, 2285/2, 2286, 2287/2,
2288/2, 2288/3, 2289/2, 2289/3, 2290/2, 2290/3, 2291/2,
2291/3, 2292/2, 2292/3, 2293/2, 2294/2, 2295/2, 2296/2,
2297/2, 2298/2, 2299/2, 2323, 2351/1, 2352/1, 2355/2, 2362,
2363, 2371/3, 2372, 2420, 2421, 2422/3, 2422/4, 2423/2,
2424/2, 2425/2,2426, 2427, 2593/2, 2594/1, 2595, 5449/1,
5449/2, 5449/3, 5450/1, 5450/2, 5454/1, 5454/2, 5454/3,
5461/1, 5461/2, 5462/1, 5462/2, 5462/3, 5463/1, 5463/2,
5463/3, 5463/4, 5463/5, 5463/6, 5466/1, 5466/2, 25467/1,
5467/3, 5469/1, 5469/2, 5469/3, 5489, 5508/1, 5508/2, 5508/3,
5508/4, 5508/5, 5508/6, 5508/7, 5508/8, 5508/9, 5508/10,
5508/11, 5508/12, 5508/16, 5511/1, 5511/2, 5512/1, 5512/2,
5512/3, 5512/4, 5512/5, 5512/6, 5512/7, 5512/8, 5513/2,
5514/1, 5514/2, 5514/3, 5514/4, 5514/5, 5514/6, 5515/1,
5515/2, 5515/4, 5515/5, 5516, 5520, 5521/1, 5521/2, 5522/1,
5522/2, 5522/3, 5522/4, 5523/1, 5523/2, 5523/3, 5523/4,
5524, 5525, 5527/2, 5555, 5556, 5557, 5558, 5559, 5560,
5561, 5562, 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569,
5570, 5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578,
5579, 5580, 5581, 5582, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587,
5588, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596,
5597, 5598, 5599, 5600, 5601, 5602, 5603, 5604, 5605,
5606, 5607, 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613, 5614,
5615, 5616, 5617, 5618, 5619, 5620, 5621, 5622, 5623,
5624, 5625, 5626, 5627, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632,
5633, 5634, 5635, 5636, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641,
5642, 5643, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648, 5649, 5650,
5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659,
5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668,
5669, 5670, 5671, 5672, 5673, 5683, 5684, 5685, 5686,
5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5693, 5694, 5695,
5696, 5697, 5698, 5699, 5700, 5701, 5702, 5703, 5704,
5705, 5706, 5707, 5708, 5709, 5710, 5711, 5712, 5713,
5717, 5719, 5722, 5723, 5724, 5725, 5726, 5727, 5728,
5729, 5730, 5731, 5732, 5733, 5734;
– k.o. Dolina:
2372/1, 2372/2, 2373/1, 2373/2, 2749, 2759/1, 2764,
2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 3030, 3031,
3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040,
3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049,
3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3058, 3059, 3062,
3063, 3065, 3112, 3113, 3139, 3151, 3152, 3154/1, 3154/2,
3154/3, 3155, 3162, 3163, 3166/1, 3169, 3172;
– k.o. Lakoš:
570, 603/1, 618, 619/2, 620, 621, 622, 623/1, 623/2,
623/3, 623/6, 623/9, 623/10, 623/12, 623/13, 624/3, 906,
907/1, 907/2, 908/1, 908/3, 908/4, 908/5, 909, 912, 913,
914, 915, 916, 917, 919, 920, 921, 929, 930, 933, 934, 3926,
3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938, 3939, 3940,
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3941, 3943/1, 3943/2, 3944/1, 3944/2, 3945/1, 3945/2, 3951,
3954, 3958, 3959, 3960, 3962, 3964, 3965, 3966, 3967/1,
3967/2, 3967/3, 3967/4, 3967/5, 3967/6, 3968, 3971, 3972,
3973, 3975, 3976, 3977, 3978, 4012, 4314/1, 4314/2, 4330,
4335, 4367/1, 4367/7, 4367/9, 4368/9, 4368/10, 4368/11,
4368/12, 4369/1, 4369/2, 4369/3, 4369/4, 4373/1, 4373/2,
4373/3, 4373/4, 4375;
– k.o. Lendava:
121/2, 121/3, 148/5, 148/6, 148/7, 148/8, 148/10, 148/11,
148/12, 148/13, 148/14, 148/16, 364/2, 366, 707/1, 707/2,
707/3, 707/4, 707/5, 707/6, 707/7, 707/8, 707/9, 707/10,
707/11, 707/12, 707/13, 707/14, 707/15, 707/16, 707/17,
707/18, 707/19, 707/20, 707/21, 707/22, 707/23, 707/24,
707/25, 707/26, 707/27, 708, 709, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4,
711/1, 711/2, 711/3, 711/4, 711/5, 712/1, 712/2, 712/3, 712/4,
712/5, 712/6, 713/1, 713/2, 713/3, 713/4, 713/5, 713/6, 713/7,
713/8, 714/1, 714/2, 714/3, 715/1, 715/2, 715/3, 715/4, 715/5,
715/6, 715/7, 716/1, 716/2, 716/3, 717/1, 717/2, 718/1, 718/2,
718/4, 718/5, 719/1, 719/2, 719/3, 719/4, 720/1, 721/1, 721/2,
722/1, 722/2, 723, 724, 725, 726, 727, 728/1, 729/1, 730/1,
730/2, 731/1, 731/2, 732/1, 732/8, 732/9, 823/2, 823/5, 824/2,
824/3, 829/2, 829/3, 829/4, 829/7, 829/8, 939, 940, 944,
1033/1, 1033/2, 1034, 1035, 1040/1, 1040/2, 1041/1, 1041/2,
1042/2, 1044/1, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737,
1738, 1744, 1746, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 2303/4,
2311, 2312/1, 2312/2, 2312/3, 2312/4, 2312/8, 2344, 2345,
2346, 2372, 2649, 2650, 2653, 2654, 2658, 2660, 2665, 2666,
2667, 2690/1, 2696/2, 2696/3, 2697/2, 2702, 2704, 2705,
2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2713, 6229, 6364/1, 6365,
6366, 6367, 6368, 6369/1, 6369/2, 6370, 6390, 6394, 6395,
6427/1, 6602/1, 6602/2, 6602/4, 6603/1, 6603/2, 6603/3,
6603/5, 6603/6, 6603/7, 6604/1, 6604/2, 6604/3, 6605/2,
6605/3, 6605/4, 6615/1, 6615/2, 6615/3, 6628, 6632, 6633,
6634/1, 6634/2, 6635/1, 6635/2, 6635/3, 6636, 6639, 6640,
6648/1, 6648/2, 6648/3, 6648/4, 6648/5, 6649/1, 6649/2,
6649/3, 6657, 6659, 6672, 6685, 6703, 6706/1, 6724, 6726/1,
6726/2, 6726/3, 6726/5, 6726/6, 6726/7, 6726/8, 6726/9,
6729/1, 6729/2, 6729/3, 6729/4, 6729/5, 6729/6, 6729/7,
6736/2, 6736/4, 6736/5, 6737, 6738/1, 6738/2, 6738/3, 6739/1,
6739/2, 6739/3, 6739/4, 6740, 6744/1, 6744/2, 6744/3, 6744/5,
6744/6, 6744/7, 6744/8, 6745/1, 6746/1, 6746/2, 6746/3,
6746/5, 6746/6, 6746/7, 6752/1, 6752/2, 6752/3, 6752/6,
6752/7, 6752/8, 6753, 6754/3, 6755/1, 6755/2, 6757, 6758,
6759, 6760/1, 6760/2, 6762/1, 6762/2, 6764, 6765, 6766/1,
6766/2, 6766/3, 6767/1, 6767/2, 6768/2, 6768/3, 6768/4,
6768/5, 6769/4, 6769/5, 6778, 6779/1, 6782/2, 6782/3, 6790,
6792, 6794, 6795;
– k.o. Petišovci:
31, 34, 100, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 186, 187, 192,
193, 198, 199, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 213, 214,
215, 216, 217, 218, 225, 226, 234, 235, 239, 240, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254,
255, 256, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267/1, 267/2, 268,
269, 270, 271/1, 271/2, 272, 273, 274/1, 274/2, 274/3, 275,
276, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381,
382, 383, 499/1, 499/2, 501, 502, 503/1, 503/2, 504, 505,
506, 507, 509, 513/2, 525/1, 526, 527, 528, 529, 530, 531,
532, 540, 545, 546, 550, 551, 553, 554, 555, 556/1, 556/2,
556/3, 556/4, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564/1,564/2,
564/3, 564/5, 566, 567, 570, 571, 574, 575, 577/1, 577/2,
578/1, 578/2, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587,
588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 620/1,
620/2, 628, 631, 632, 633, 634, 635, 637, 640, 641, 644,
645, 649, 1550/1, 1550/2, 1550/3, 1550/4, 1551, 1552, 1555,
1574/1, 1576, 1577, 1578/1, 1579/1, 1579/2, 1580/1, 1580/2,
1582, 1583, 1584, 1585/1, 1585/2, 1599, 1600, 1603, 1604,
1606, 1607, 1609, 1618, 1619, 1621, 1688, 1696, 1697,
1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705/4, 1705/5,
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1706/1, 1706/2, 1707, 1739, 1741, 1744, 1745, 1746, 1747,
1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756,
1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 4159, 4160,
4161, 4162, 4163, 4165, 4166/1, 4174, 4176, 4192/1, 4193,
4207, 4212;
– k.o. Pince:
2665/1, 2665/2, 2667, 4522, 4595, 4596, 4597,
4598, 4643, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651,
4652, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660,
4673/1, 4673/2, 4674, 4675, 4676, 4677/1, 4677/2, 4678,
4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4689,
4695, 4696, 4697, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703,
4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4713,
4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723,
4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732,
4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741,
4742, 4743, 4747, 4750, 4753, 4778, 4782, 4783, 4784,
4785, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793,
4794, 4795, 4796, 4800, 4802/1, 4803, 4806/1, 4807, 4810,
4812/1, 4813, 4815/1, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 4821,
4822, 4823, 4824, 4825/2, 4825/4, 4831, 4841, 4842, 4852,
4853, 4854, 4895.
(3) Območje sanacije melioracijskih območij obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih
občinah:
– k.o. Dolga vas:
222, 2351/1, 2352/1, 5489, 5513/1, 5513/2, 5514/1,
5514/3, 5520, 5521/1, 5521/2;
– k.o. Lakoš:
623/1, 623/3, 623/4, 623/5, 623/9, 623/11, 623/12,
623/13, 623/14, 624/1, 624/2, 625, 626/1, 626/2, 871, 872,
873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884,
885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 894, 895, 896, 897, 898,
899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907/1, 907/2, 908/1,
908/2, 908/3, 908/4, 908/5, 909, 910, 911, 912, 913, 914,
915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926,
927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938,
939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950,
951, 952, 953, 957, 958, 962, 978, 981, 989, 990/2, 999,
1001/1, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1004/1, 1006/2, 1009/2,
3852, 3853, 3854, 3855, 3866, 3869, 3876, 3878, 3879,
3880, 3883, 3884, 3887, 3889, 3890, 3892, 3896/1, 3896/2,
3897, 3899, 3901, 3902, 3904, 3907/1, 3914, 3917, 3922/1,
3922/2, 3926, 3928, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936,
3937, 3940, 3943/1, 3944/1, 3945/1, 3951, 3952, 3953,
3954, 3958, 3959, 3960, 3967/1, 3967/3, 3968, 3971, 3972,
3973, 3975, 3976, 3977, 3978, 3981, 3982, 3983, 3984,
3986/1, 3986/2, 3986/3, 3986/4, 3987, 3989, 4058, 4060,
4330, 4367/1, 4367/4, 4367/5, 4367/6, 4367/7, 4367/8,
4367/9, 4368/1, 4368/2, 4368/3, 4368/4, 4368/5, 4368/6,
4368/7, 4368/8, 4368/9, 4368/10, 4368/12, 4373/1, 4373/2,
4373/4, 4373/5, 4373/6, 4375;
– k.o. Lendava:
721/1, 721/2, 723, 1733, 1734, 1735.
(4) Območje prestavitev, novogradenj, rekonstrukcij
komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture,
ki jih zahteva gradnja trase avtoceste Lendava–Pince in hitre
ceste na Dolgo vas obsega naslednje parcele oziroma dele
parcel po naslednjih katastrskih občinah:
a) vodovod:
– k.o. Dolga vas:
622/3, 623/3, 624/3, 625/3, 630/4, 635/4, 638/2, 638/6,
638/7, 638/11, 664/5, 688/2, 689/1, 691/4, 692/2, 692/4,
693/2, 693/4, 1324/3, 1325/5, 5469/1, 5469/2, 5576;
– k.o. Lendava:
1035, 1676/2, 1676/5, 1702/3, 1819, 6659, 6771, 6772,
6775, 6776, 6779/1;
– k.o. Pince:
4736, 4737;
b) Kanalizacija:
– k.o. Lakoš:
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575, 586, 601, 603/1, 603/2, 603/3, 604/1, 604/2, 618,
623/6, 623/10, 628, 630, 632, 4314/1;
– k.o. Lendava:
732/1, 732/7, 732/8, 732/9, 732/2, 738/15, 738/16,
738/18, 738/19, 823/2, 823/3, 823/5, 824/2, 6363, 6364/1,
6364/2, 6364/3, 6364/4, 6365, 6648/1, 6649/1, 6649/2, 6659,
6765;
– k.o. Petišovci:
268, 373, 374, 1983/1, 2001, 4156/1, 4156/8, 4156/9,
4159, 4163;
c) elektroenergetsko omrežje – visokonapetostni vodi:
– k.o. Dolga vas:
1331/3, 1332/3, 1333/3, 1336/2, 1337/2, 2155, 2156,
2157, 2158, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2181, 2182/1,
2182/2, 2182/3, 2183, 2223/3, 2223/5, 2224/2, 2884, 5449/3,
5463/6, 5515/1, 5515/2, 5527/2;
– k.o. Dolina:
2372/1, 2372/2, 2373/1, 2988, 2991, 2993, 2994, 2995,
2996, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037,
3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046,
3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3113;
– k.o. Lakoš:
623/13, 914, 915, 4093, 4096, 4363, 4364, 4367/10,
4371, 4372;
– k.o. Lendava:
121/2, 130, 132, 133, 136, 139, 148/1, 148/7, 148/10,
148/18, 704, 707/1, 707/2, 707/3, 724, 725, 732/1, 732/2,
732/7, 732/8, 824/2, 829/2, 1738, 2296, 2300, 2303/3, 2311,
2344, 2368, 6602/1, 6604/1, 6605/2, 6648/1, 6724, 6726/1,
6728/2, 6729/1, 6740, 6743, 6744/3, 6746/1, 6752/1, 6759,
6761/2, 6762/2, 6763/2, 6764, 6767/1;
– k.o. Petišovci:
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
159, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 245, 1550/4, 1553, 1736,
1738, 1743, 1744;
– k.o. Pince:
4522, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4645, 4646,
4647, 4648, 4649, 4650, 4651, 4652, 4653, 4654, 4655,
4656, 4657, 4658, 4659, 4673/1, 4674, 4675, 4676, 4695,
4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725,
4727, 4895;
č) elektroenergetsko omrežje – nizkonapetostni vodi:
– k.o. Dolga vas:
684/2, 685, 688/2, 5469/2;
– k.o. Petišovci:
1603;
– k.o. Pince:
4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725,
4726, 4727;
d) javna razsvetljava:
– k.o. Dolga vas:
272, 293/7, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145,
2146, 2148, 2149, 2150, 5450/2, 5462/2, 5462/3;
– k.o. Lakoš:
603/1, 618, 620, 4314/1;
– k.o. Lendava:
732/1, 1033/1, 1035, 1044/1, 6602/2, 6649/1, 6649/2;
– k.o. Pince:
4782, 4820;
e) plinovod:
– k.o. Lendava:
6369/2, 6649/2, 6649/3;
– k.o. Lakoš:
623/1, 623/6, 623/10, 624/1, 626/2, 4314/1;
f) naftovod:
– k. o. Petišovci:
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 244, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 268, 283, 284, 289,
356, 361, 380, 381, 382, 383, 562, 563, 564/1, 564/5, 566,
567, 570, 571, 574, 577/1, 577/2, 578/1, 580, 581, 582,
583, 584, 585, 586, 587, 598, 599, 600, 601, 620/1, 620/2,
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624, 625, 626, 627, 628, 631, 632, 636, 637, 640, 641, 644,
1545, 1549, 1550/2, 1550/3, 1551, 1552, 1553, 1583, 1584,
1585/1, 1585/2, 1599, 1603, 4159, 4161, 4163;
g) telekomunikacijsko omrežje:
– k.o. Dolga vas:
293/7, 638/11, 691/3, 691/4, 692/2, 693/2, 694/2, 953,
957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967/1,
967/2, 968, 969, 1329/2, 1330/2, 1331/2, 2157, 2158, 2159;
– k.o. Čentiba:
4379;
– k.o. Lakoš:
623/6, 623/10, 628, 4314/1;
– k.o. Lendava:
823/5, 829/4, 829/7, 6229, 6369/2, 6649/2, 6649/3,
6672, 6685, 6760/2;
– k.o. Petišovci:
525/1;
– k.o. Pince:
1919/1, 4556, 4575, 4576, 4598, 4673/1, 4675, 4676,
4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726,
4727, 4728, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4789, 4790,
4791, 4792, 4793, 4895;
h) kabelsko razdelilni sistem:
– k.o. Lakoš:
575, 586, 601, 603/1, 603/2, 603/3, 604/1, 604/2, 618,
623/6, 623/10, 628, 630, 632, 4314/1;
– k.o. Lendava:
732/1, 732/2, 732/7, 732/8, 732/9, 823/3, 823/5, 6229,
6364/1, 6364/2, 6364/3, 6365, 6369/2, 6648/1, 6649/1,
6649/2, 6659, 6672, 6685, 6759, 6765;
– k.o. Petišovci:
68, 373, 374, 4163;
– k.o. Čentiba:
2499, 2502, 2501, 2500, 2495, 2494, 1484.
4. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
a) območje avtoceste Lendava–Pince in hitre ceste na
Dolgo vas z naslednjimi spremljajočimi objekti in ureditvami:
deviacije cest in poti, viadukt, nadvozi, podvozi, mostovi,
razcep, objekti za odvodnjavanje in čiščenje, priključki, obojestranski spremljajoči objekt tipa 2 »Pince«, mednarodni
mejni prehod »Pince«;
b) območje ureditve obcestnega prostora, vključno z
rekultivacijo zemljišč;
c) območja ureditve oziroma prestavitve obstoječih
vodotokov in ureditev regulacij;
č) območje ureditve melioracijskih sistemov;
d) območja prestavitve in ureditve komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov, vodov
in naprav,
e) območja okoljevarstvenih ukrepov.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE
INFRASTRUKTURE
5. člen
(osnovne usmeritve)
V državnem lokacijskem načrtu so obravnavani odseki
avtoceste Lendava–Pince (v nadaljnjem besedilu: avtocesta)
in hitre ceste na Dolgo vas (v nadaljnjem besedilu: hitra cesta) z naslednjimi oznakami:
– 0814: odsek avtoceste od razcepa Dolga vas do avtocestnega priključka Lendava,
– 0816: odsek avtoceste od avtocestnega priključka
Lendava do mednarodnega mejnega prehoda »Pince«,
– 0183: razcep Dolga vas,
– 0815: odsek hitre ceste od avtocestnega razcepa Dolga vas do mednarodnega mejnega prehoda »Dolga vas«.
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6. člen
(tehnični elementi odsekov avtoceste 0814 in 0816)
(1) Avtocesto se izvede kot štiripasovnico z odstavnimi
pasovi in vmesnim ločilnim pasom.
(2) Horizontalni potek: dolžina trase avtoceste je
13.671 km. Trasa se prične v km 0+000 pred avtocestnim
razcepom Dolga vas. V km 1+500 se vklopi v obstoječo
traso obvoznice Lendava, ki predstavlja del G I-3 Lipovci–Dolga vas (v nadaljnjem besedilu: obvoznica Lendava)
in poteka ob Kobiljskem potoku proti jugu. Nato prečka reko
Ledavo in potok Črnec do priključka Lendava vzhodno od
Dolnjega Lakoša ter v nadaljevanju proti jugu z viaduktom
prečka železniško progo Lendava–Čakovec. Južno od objektov rafinerije Nafta Lendava se trasa obrne proti vzhodu
in prečka severni del starega termalnega kopališča in poteka v nadaljevanju južno od zaselka Zatak, kjer ponovno
prečka Ledavo. Nato poteka mimo območja Dolinskih pašnikov ter se južno od Pinc zaključi na novem mednarodnem mejnem prehodu »Pince«. Pred mednarodnim mejnim
prehodom »Pince« je načrtovan obojestranski spremljajoči
objekt tipa 2 »Pince«. Od razcepa Dolga vas do Doljnega
Lakoša se obstoječa obvoznica Lendava z izgradnjo dveh
dodatnih voznih in enega odstavnega pasu na vzhodni strani dogradi v avtocesto.
(3) Vertikalni potek: v začetnem delu avtocesta prečka Radmožanski zadrževalnik, niveleta avtoceste je nad
gladinami visokih vod Radmožanskega zadrževalnika. Nivelata se vklaplja v niveleto obstoječe obvoznice Lendava
z vzdolžnim padcem 0,0675%. Do Doljnega Lakoša sledi
niveleti obvoznice Lendava in je v območju priključka Lendava najnižja. Nato se niveleta vzpne z 0,3% nagibom in
se znova spusti v nagibu 0,2%. Obstoječo železniško progo
Lendava–Čakovec prečka trasa z vzponom in padcem 2%.
Za progo v območju naftnega polja Petišovci se niveleta
najprej vzpenja z vzponom 0,2% in se preko Ledave, mimo
Zataka in Dolinskih pašnikov spusti z vzdolžnim padcem
0,07% proti mednarodnemu mejnemu prehodu »Pince«,
kjer se vklopi v niveleto, ki je predvidena na madžarski
strani nadaljevanja avtoceste.
(4) Vertikalne in horizontalne elemente avtoceste
se projektira z upoštevanjem računske hitrosti 120 km/h.
Najmanjši polmer horizontalnih krivin je 891 m, najmanjši
podolžni nagib je 0,067%, največji podolžni nagib je 2%.
Najmanjši polmer konveksnih vertikalnih krivin je 15000 m.
Maksimalni prečni sklon je 6%.
(5) Projektirani normalni prečni profil znaša 26,20 m,
in sicer dva vozna pasova širine 3,75 m, dva prehitevalna
pasova širine 3,75 m, dva robna pasova širine 0,50 m, dva
odstavna pasova širine 2,50 m, ločilni pas širine 2 × 1,60 m
in dve bankini širine 1 m.
7. člen
(tehnični elementi odseka hitre ceste 0815)
(1) Hitro cesto se izvede kot štiripasovnico z vmesnim
ločilnim pasom.
(2) Horizontalni potek: dolžina trase hitre ceste je
2,80 km. Trasa se prične s premo na mednarodni mejni
prehod »Dolga vas«, nakar zavije iz obstoječe trase in se s
premo v km 1+000 vključi v obstoječo obvoznico Lendava,
ter po njeni trasi poteka do avtocestnega razcepa Dolga vas.
Severozahodno od naselja Dolga vas je na trasi hitre ceste
predviden priključek Dolga vas na regionalno cesto R II-442,
Dobrovnik–krožno križišče pri Dolgi vasi.
(3) Odsek obstoječe obvoznice Lendava se z izgradnjo
dveh pasov na njeni severni strani dogradi v štiripasovno
hitro cesto.
(4) Vertikalni potek: na začetnem delu trasa sledi obstoječi cesti in izgrajenim odstavnim pasovom za kamione z
vzdolžnim sklonom 1,3% in vzdolžnim padcem 2,2%, nakar
zavije proti severu in se spusti s padcem 3,97%, tako da
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omogoča gradnjo industrijskega železniškega tira na opuščeni trasi železnice Lendava–Redič–Lenti. Za križanjem z
opuščeno traso se niveleta zravna in poteka v nadaljevanju
v vzdolžnem padcu 0,075% do prečkanja Kobilskega potoka
in vklopa v niveleto avtoceste.
(5) Vertikalne in horizontalne elemente hitre ceste
se projektira z upoštevanjem računske hitrosti 90 km/h.
Najmanjši polmer horizontalnih krivin je 400 m, najmanjši
podolžni nagib je 0,075%, največji podolžni nagib je 4%.
Najmanjši polmer vertikalnih krivin je 1500 m. Maksimalni
prečni nagib je 6%.
(6) Projektirani normalni prečni profil znaša 19,20 m, in
sicer dva vozna pasova širine 3,25 m, 2 prehitevalna pasova
širine 3,25 m, štirje robni pasovi širine 0,30 m, ločilni pas
širine 2 × 1,00 m in dve bankini širine 1,50 m.
8. člen
(tehnični elementi razcepa 0183 in priključkov)
(1) Na avtocesti se izvede razcep Dolga vas in priključka Lendava in Pince. Na hitri cesti se izvede priključek
Dolga vas.
(2) Razcep Dolga vas je zasnovan v obliki trobente in
se locira v km 1+026 avtocestnega odseka 0814. Razcep se
navezuje na obstoječo obvoznico Lendava, ki se v smeri proti
mednarodnemu mejnemu prehodu »Dolga vas« dogradi v
hitro cesto (odsek 0815). Priključek sestavljajo štiri priključne
rampe s kraki A, B, C in D. Krak C predstavlja obstoječo obvoznico Lendava, ki se ne spreminja. Ostali trije kraki se izvedejo na novo. Vertikalne in horizontalne elemente priključka
se projektira z upoštevanjem računske hitrosti 50 km/h. Dolžina enosmernih ramp je 1600 m, dolžina dvosmernih ramp
je 700 m. Projektirani normalni prečni profil enosmernih ramp
je 9,00 m, dvosmernih ramp pa 10,70 m.
(3) Avtocestni priključek Lendava je zasnovan v obliki polovične deteljice, ki jo sestavljajo 4 priključne rampe.
Locira se v km 5+000 avtocestnega odseka 0814 vzhodno
od Dolnjega Lakoša. Priključek se navezuje neposredno na
glavno cesto G I-3 Lipovci–Dolga vas. Priključne rampe se na
deviacijo 0816-1,1-1 (glavne ceste G I-3 Lipovci–Dolga vas)
navezujejo v nivojskem krožišču v smeri proti Lakošu in nivojskem štirikrakem križišču v smeri proti Lendavi, ki omogoča
navezovanje na obstoječo prometno mrežo v Lendavi in na
deviacijo 0816-1,1-4 (glavne ceste G II-109 Petišovci–Dolnji
Lakoš od G I-3). Vertikalne in horizontalne elemente avtocestnega priključka se projektira z upoštevanjem računske
hitrosti 40 km/h. Priključek sestavljajo štiri priključne rampe,
od katerih je dolžina enosmernih ramp 302 m, dolžina dvosmernih ramp pa 300 m. Projektirani normalni prečni profil
enosmernih ramp je 9,00 m, normalni prečni profil dvosmernih ramp pa 10,70 m.
(4) Polovični priključek Pince se izvede v km 13+413
avtocestnega odseka 0814. Priključne rampe se navezujejo na deviacijo 0816-1,1-11 (lokalne ceste LC 206010
Pince–Marof), na avtocesto pa se rampe navezujejo preko
območja obojestranskega spremljajočega objekta tipa 2
»Pince«. Rampa za priključevanje na avtocesto se izvede v
dolžini 385 m, normalnem prečnem profilu 8,00 z voziščem 2
× 3,00 m in je v začetnem delu izvedena kot dvosmerna. Odcepna rampa se izvede v dolžini 85 m kot enosmerna rampa
z normalnim prečnim profilom 8,00 m. Odcepna rampa se v
nasipu priključi na deviacijo lokalne ceste.
(5) Priključek Dolga vas se izvede v km 2+533 odseka
hitre ceste 0815 v obliki polovične deteljice in se z dvema
krožnima križiščema navezuje na deviacijo 0815-1,1-7
(regionalne ceste R II – 442 Dobrovnik–krožno križišče pri
Dolgi vasi). Priključek ima štiri priključne rampe, dolžina
enosmernih ramp je 600 m, dolžina dvosmernih ramp je
450 m.
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9. člen
(deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest)
(1) Zaradi izgradnje avtoceste in hitre ceste se izvedejo naslednje deviacije kategoriziranih cest v skupni dolžini
7,144 km:
a) na avtocestnem odseku 0814 deviaciji kategoriziranih cest:
– 0814-1,1-4 (deviacija Kranjčeve ceste): normalni
prečni profil 12,60 m in dolžine 1132 m; asfaltna izvedba.
Cesta se prične v novem štirikrakem krožišču, ki predstavlja
navezavo novega priključka Lendava na obstoječo prometno
mrežo Lendave in se na severu vklopi v obstoječo regionalno
cesto RII-443 Lendava–mednarodni mejni prehod Pince, ki
se ga uredi kot semaforizirano križišče, ko bodo za to izkazane potrebe v skladu z dejanskimi prometnimi obremenitvami
in prometno varnostjo,
– 0814-1,1-4b (deviacija lokalne ceste v Trimline): normalni prečni profil 8 m; asfaltna izvedba;
b) na avtocestnem odseku 0816 deviacije kategoriziranih cest, z normalnimi prečnimi profili od 5 m do 12,60 m, z
asfaltnim voziščem:
– 0816-1,1-1 (deviacija glavne ceste G I-3 Lipovci–Dolga vas),
– 0816-1,1-1a (deviacija Kolodvorske ceste),
– 0816-1,1-1b (deviacija Industrijske ceste),
– 0816-1,1-1c (deviacija lokalne ceste od Kolodvorske
ceste do Industrijske ceste),
– 0816-1,1-4 (deviacija glavne ceste G II-109 Petišovci–Dolnji Lakoš od G I-3),
– 0816-1,1-5 (deviacija glavne ceste G II-109 Petišovci–Dolnji Lakoš v območju križanja z železnico),
– 0816-1,1-6 (deviacija lokalne ceste LC 206020 Lendava–Petišovci),
– 0816-1,1-7 (deviacija javne poti JP 207450 Petišovci–Zatak),
– 0816-1,1-10 (deviacija javne poti JP 706170 Dolina–Zatak),
– 0816-1,1-11 (deviacija lokalne ceste LC 206010 Pince–Marof);
c) na odseku hitre ceste 0815 deviacije kategoriziranih
cest, z normalnim prečnimi profili od 6,50 m do 8,00 m, z
asfaltnim voziščem:
– 0815-1,1-1 (deviacija lokalne ceste ob hitri cesti pri
dolnjih njivah),
– 0815-1,1-5 (deviacija lokalne ceste od Dolge vasi do
gornjih njiv),
– 0815-1,1-7 (deviacija regionalne ceste R II-442 Dobrovnik–krožno križišče pri Dolgi vasi).
(2) Zaradi izgradnje avtoceste in hitre ceste se izvede
deviacije nekategoriziranih cest v skupni dolžini 10,860 km:
a) na avtocestnem odseku 0814 se izvede 5 deviacij
nekategoriziranih cest z normalnimi prečnimi profili od 4,00
m do 5,00 m, v gramozni izvedbi;
b) na avtocestnem odseku 0816 se izvede 9 deviacij
nekategoriziranih cest z normalnimi prečnimi profili od 4,00
do 5,00 m, v gramozni izvedbi;
c) na odseku hitre ceste 0815 se 8 deviacij nekategoriziranih cest z normalnimi prečnimi profili od 4,00 do 6,00 m,
v gramozni izvedbi.
10. člen
(premostitveni objekti)
(1) Na odsekih avtoceste 0814 in 0816, na odseku hitre
ceste 0815 ter na deviacijah kategoriziranih in nekategoriziranih cest se skupno izvede:
a) 1 viadukt, dolžine 183,40 m, širine 27,08 m in višine
5,80 m;
b) 18 mostov, dolžine od 7,00 m do 47,60 m, širine od
6,00 m do 41,00 m, svetle višine od 2,0 m do 6,63 m;
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c) 2 podvoza, dolžine 28,92 m in 29,00 m vključno s
kesonom dolžine 87,00 m, širine 4,92 m in 10 m, svetle višine
od 2,50 m do 4,50 m;
č) 11 nadvozov, dolžine od 55,00 m do 223,40 m, širine
od 6,50 m do 27,08 m, svetle višine od 4,70 m do 5,80 m;
d) 12 prepustov, dolžine od 5,30 m do 73,42 m, širine od
2,00 do 5,80 m svetle višine od 1,50 m do 3,00 m;
e) 6 podhodov za živali, širine od 0,70 m do 28,00 m,
svetle višine od 2,34 m do minimalno 4,00 m, ki so izvedeni
v sklopu predvidenih premostitvenih objektov;
f) 1 prehod za dvoživke, širine 4,00 minimalne svetle
višine 2,00 m, v peti nasipa.
(2) Kolesarji lahko za prečkanje avtoceste uporabljajo
objekte:
a) podvoza: 0814-1,3-9, 0816-1,3-6;
b) nadvoze:0814-1,4-1,0816-1,4-3,0816-1,4-4, 0816-1,4-5,
0816-1,4-6, 0815-1,4-1, 0815-1,4-3, 0815-1,4-4.
11. člen
(vkopi in nasipi)
(1) Vkop na odseku 0815, na delu hitre ceste, ki predstavlja enostransko širitev obstoječe obvoznice Lendava, se
izvede v nagibu 1: 3 in takoj humusira.
(2) Celotna trasa avtoceste poteka v blagem nasipu. V
poprečju so nasipi visoki 2–3 m, delno se dvignejo ob prečkanju večjih vodotokov. Do višine 10,50 m se nasipi zvišajo ob
križanju avtoceste z železnico in predvsem na mestih križanj
avtoceste z deviacijami. Nasipe se oblikuje v nagibu 1: 2 z
blago zaokrožitvijo na dnu.
12. člen
(spremljajoči objekt tipa 2 »Pince«)
(1) Na odseku avtoceste 0816, med km 13+000 in km
13+300, je predviden obojestranski spremljajoči objekt tipa
2 »Pince« (v nadaljnjem besedilu: spremljajoči objekt Pince).
Spremljajoči objekt Pince zajema:
– počivališče s parkirnimi prostori,
– prostor za počitek in aktivni oddih,
– bencinska črpalka, sanitarije, večnamenski objekt
s turističnimi informacijami ter z gostinsko in trgovsko ponudbo.
(2) Na počivališču se uredi 17 parkirišč za osebna vozila, 4 za avtodome, 5 za avtobuse in 9 za tovorna vozila,
ob objektu bencinske črpalke pa 6 samo za osebna vozila.
Glede števila parkirnih mest so možna odstopanja za ± 10%.
Prometni režim na celotnem območju je enosmeren.
(3) Glede zasnove projektnih rešitev za urbanistično,
arhitekturno in krajinsko oblikovanje se upoštevajo določila
14. člena te uredbe.
13. člen
(mednarodni mejni prehod »Pince«)
(1) Mednarodni mejni prehod »Pince« (v nadaljnjem besedilu: MMP Pince) se izvede kot mejno varnostno kontrolo
s strani Policije. Zasnovan je s petimi vstopnimi in izstopnimi
stezami, od tega po 2 stezi za kamione, ki sta prostorsko
ločeni od ostalih stez. Dimenzije stez so: za osebni promet
3,00 m, za avtobusni promet 3,35 m in za kamionski promet
3,50 m. Ločilni otoki med stezami so širine 2,50 m, otok v osi
je širok 3,00 m. Skupna širina vozišča na mejni stični točki z
Republiko Madžarsko je 26,20 m in je usklajena z rešitvami
na madžarski strani. Vozišče je cementno betonske izvedbe
s prečnim nagibom 2,5%.
(2) Na območju MMP Pince se izvede 9 parkirišč za
tovorna vozila, od tega 5 na vstopu in 4 na izstopu, ter 25 parkirišč za uslužbence, s tem da se dostop do parkirišča izvede
preko lokalne ceste Pince–Marof in dela priključnega kraka
A. Prometni režim na celotnem območju je enosmeren.
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(3) Glede zasnove projektnih rešitev za urbanistično,
arhitekturno in krajinsko oblikovanje se upoštevajo določila
14. člena te uredbe.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA
URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN ARHITEKTURNO
OBLIKOVANJE
14. člen
(spremljajoči objekt Pince in MMP Pince)
(1) Spremljajoči objekt Pince se načrtuje kot spremljajoči objekt tipa 2 z enakim programom na obeh straneh avtoceste. Oba platoja spremljajočega objekta Pince sta ločena
od avtoceste z vmesnim nasipom, ki se izvede v višini 2,00
m, v dolžini 235 m in v naklonu 1: 1,5, ter se gosto zasadi.
Objekti je pritličen, pravokotne tlorisne oblike z ravno streho.
Črpališče je pokrito z nadstrešnico. Projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja za objekte spremljajočega objekta
Pince mora vsebovati načrt arhitekture in načrt krajinske arhitekture. Celotno območje spremljajočega objekta Pince se
izdatno ozeleni z višjo vegetacijo. Robove območja se obsadi
tako, da se objekt vizualno prikrije v prostoru. Delež zelenih
površin celotnega območja spremljajočega objekta Pince ne
sme biti manjši od 50%.
(2) Na mejnem platoju se izvede paviljonski objekt,
transparentno nadstrešnico in kontrolne kabine za kontrolo
prometa. Objekt je pritličen, pravokotne tlorisne oblike, velikosti največ 40,00 m × 12,50 m. Daljša stran je vzporedna
z osjo avtoceste. Nadstrešnica poteka pravokotno na objekt
ter pokriva kabine, rampe in čakajoča vozila. Globina nadstrešnice za osebna vozila in avtobuse je največ 10,00 m, za
tovornjake pa največ 20,00 m. Zasnova in izvedba objektov
morata omogočati njihovo enostavno odstranitev. MMP Pince
se v skladu z varnostnimi priporočili zasadi tako, da se kar
najbolj vpne v širšo krajino in ureditve ob avtocesti.
15. člen
(prometne površine in obcestni prostor)
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za
avtocesto in hitro cesto mora vsebovati načrt krajinske arhitekture. Načrt mora vsebovati predvsem oblikovalske rešitve
v zvezi s preoblikovanjem reliefa, rešitve v zvezi z urejanjem
in ozelenjevanjem prostih površin v obcestnem prostoru, še
posebej razcepa, priključkov, spremljajočega objekta Pince
in MMP Pince ter rešitve v zvezi z urejanjem in oblikovanjem
vodotokov, nadomestnih biotopov in območij melioracij. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za avtocesto in hitro cesto mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično,
arhitekturno in krajinsko oblikovanje:
– odbojne ograje na avtocesti se izvede v kovinski
izvedbi, višine do 0,75 m. Izjemoma se dopusti izvedba
betonskih ograj v kombinaciji s protihrupnimi ograjami in
ob podporah nadvozov. Vmesni ločilni pas se zatravi ali zasadi z nizkimi grmovnicami s plitkim koreninskim sistemom.
Varovalna žična ograja višine 2,00 m se odmakne od nožice
nasipa oziroma zunanjega roba jarka 1–2 m. Potek ograje
se prilagodi poteku trase avtoceste oziroma hitre ceste in
priključnih ramp ter terenu,
– nadvoz glavne ceste G I-3 nad avtocesto pri Lakošu, viadukt, nadvozi deviacij, mostovi, priključki, križišča
in krožišča ter ostala cestna oprema ter protihrupni objekti
morajo biti arhitekturno in krajinsko oblikovani v skladu s
sodobnimi principi oblikovanja ter v skladu z urbano in krajinsko podobo prostora. Protihrupne ograje morajo biti, kjer
to narekuje koncept zmanjševanja vidne izpostavljenosti
ceste, na zunanji strani obsajene z vegetacijo. Dovoljena je izvedba protihrupnih ograj s transparentimi vložki.
Varovalne in protihrupne ograje ne smejo motiti pogledov
na prostorsko dominantne objekte kulturne dediščine.
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Avtocestni objekt ne sme postati prostorska dominanta v
vplivnem območju kulturne dediščine. Objekti in zasaditve
avtoceste ne smejo zmanjševati vizualne izpostavljenosti
kulturne dediščine.
(2) Hitro cesto se uredi tako, da vizualno čim manj zapira krajino. Nasipi se zatravijo ali zasadijo z nizkim grmovnicami v skladu s krajinsko ureditvenim načrtom. Intenzivneje
se zasadijo:
– nadvoza v km 0+855 in v km 1+ 625,
– nadvoz železnice v km 1+571,
– priključek Dolga vas z deviacijo 0815-1,1-7,
– brežine vodotoka, ki teče pod mostom v km 1+335 in
robove vodnega zadrževalnika ob njem.
(3) Območja priključkov se arhitekturno in krajinsko
oblikuje:
– razcep Dolga vas se zasadi samo znotraj priključnih
ramp in na jugozahodni strani proti Črnemu logu, kjer izvede
se sanacija gozdnega roba, posebno skrbno se oblikujejo
nasipi priključne rampe, ki v nadvozu prečka avtocesto in
Kobiljski potok, severovzhodni del priključka se oblikuje in
zasadi samo z nizko vegetacijo tako, da ostajajo pogledi v
krajino odprti;
– priključek Dolga vas se uredi tako, da se čim manj
poudarja njegovo prisotnost v prostoru, mimo njega odpirajo
pogledi proti severu v odprto krajino in proti jugu v smeri
Dolge vasi in Lendave, nasipi deviacije regionalne ceste se
zasadijo samo na notranji strani priključnih deteljic, zunanja
stran nasipov se oblikuje s položnejšimi brežinami, ki se
mehko iztečejo v krajino, zunanja stran nasipov ostaja brez
izrazite vertikalne zasaditve;
– nasipne brežine priključka Lendava se reliefno in s saditvijo rastlin oblikuje tako, da se blažijo učinki tehničnih značilnosti posega in vidna izpostavljenost, notranjost priključnih
ramp se zasuje z izkopanim materialom, s saditvijo rastlin
se območja vizualno strukturirajo; relief nasipnih notranjih in
zunanjih brežin se dosledno vertikalno zaokrožuje;
– priključek Pince se ureja enovito z MMP Pince in
spremljajočim objektom Pince tako, da območje deluje kot
celota in je vizualno vpeto v prostor;
– nadvoz 0816-1,4-2 v km 7+177 se glede na prostorske možnosti intenzivno zasadi skladno s stanjem v prostoru, oba nasipa nadvoza sta zasajena tako, da se zasaditev
navezuje na sanirane vegetacijske nize vzdolž železniške
proge Čakovec Lendava, ob potoku Kopica in ob deviaciji
0816-1,1-5; saditev opravlja funkcijo vpenjanja objekta v
prostor in zakrivanja objekta pogledom iz Goric in iz obmurske smeri.
(4) Pogoji za posege v obcestni prostor in urejanje obcestnega prostora:
– relief se oblikuje v skladu z naravnimi reliefnimi oblikami, z doslednim vertikalnim zaokroževanjem konkavne
in konveksne krivine brežin ter ustreznim oblikovanjem
prehodov brežin nasipov in vkopov v obstoječ relief. Posebno pozornost se nameni oblikovanju terena pri nasipih
priključkov, deviacij in vkopih deviacij. Brežine se zatravi, zasadi z grmovnicami ali drevjem v skladu z načrtom krajinske
arhitekture;
– pri oblikovanju reliefa, izvedbi nasipov za deviacije in
objekte avtoceste, se uporablja nenosilen material, odstranjen med gradnjo;
– regulacije, prestavitve in ureditve vodotokov se izvedejo v skladu s strokovnimi podlagami, sonaravno, s povzemanjem oblik naravnih vodotokov in zasaditvijo avtohtone
obvodne vegetacije;
– posege v obcestni prostor na poteku ob urbanem
območju je potrebno oblikovati skladno z določili veljavnih
prostorskih aktov za ta območja ter skladno z načeli oblikovanja urbanih površin;
– vse odseke deviacij obstoječih lokalnih cest in poti je
potrebno oblikovati skladno z obstoječim stanjem. Vse odseke obstoječih cest in poti oziroma drugih rab, ki po izgradnji
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avtoceste in hitre ceste s priključki, ostanejo brez funkcije, je
treba rekultivirati v skladu z rabo sosednjih zemljišč (kmetijska zemljišča, vegetacijski sestoji) oziroma v nadomestne
biotope;
– med gradnjo je dovoljeno vegetacijo odstraniti samo
tam, kjer je to nujno potrebno. Osnovna izhodišča nove zasaditve so zagotovitev vpetosti posega v prostor, vzpostavitev
vozniku prijetnega obcestnega prostora z možnostjo razgledov in izločanje posega pogledom iz izbranih delov prostora.
Zasaditve morajo temeljiti na obstoječem krajinskem vzorcu,
vrstni sestavi in v prostoru značilnih oblikah vegetacije (posamezni soliterji, živice, gozdni sestoj, posamezne skupine
dreves, obvodna vegetacija, kmetijske površine).
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE,
VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
16. člen
(komunalni vodi)
(1) Zaradi gradnje avtoceste oziroma hitre ceste je treba
prestaviti, zamenjati oziroma zaščititi komunalno, energetske in telekomunikacijske naprave in objekte. Projektiranje
in gradnja komunalno energetskih in telekomunikacijskih
naprav in objektov mora potekati v skladu s smernicami za
načrtovanje, mnenji ter projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav.
(2) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi druga križanja komunalnih vodov s traso avtoceste
oziroma hitre ceste, ki niso določena s to uredbo. K vsaki
drugačni rešitvi križanja komunalnih vodov s traso avtoceste
oziroma hitre ceste mora investitor voda predhodno pridobiti
soglasje investitorja oziroma upravljavca avtoceste oziroma
hitre ceste.
17. člen
(vodovod)
(1) Na trasi avtoceste in hitre ceste se lokalno prestavi,
zamenja ali zaščiti naslednje vodovode:
– v km hitre ceste 2+550 se prestavi primarni cevovod
PVC DN 250;
– v območju hitre ceste 0815-1, se prestavi cevovod
PEHD DN 110 in nadomesti s cevovodom iz NL DN 100 do
km 1+060;
– ob deviaciji 0816-1,1-6 se v območju nadvoza
0816-1,4-3 prestavi obstoječi cevovod PEHD DN 125, Prestavljeni cevovod bo iz NL DN 150;
– v območju deviacije 0816-1,1-11 in nadvoza
0816-1,4-6 se prestavi obstoječi cevovod PE DN 160. Prestavljeni cevovod bo iz NL DN 150 in bo prečkal avtocesto v
zaščitni cevi Duktil DN 300 v km 13+390. V istem km prečka
tudi priključno rampo in deviacijo 0816-1,2-a;
– v km 4+278 hitre ceste se izvede podaljšanje zaščitne
cevi za cevovod NL DN 150;
– zaradi deviacije 0814-1,1-4, deviacije 0816-1,1-1b
in deviacije 0816-1,1a se prestavi obstoječi PVC cevovod
DN 200. Prestavljeni cevovod bo iz NL DN 200. Prestavljeni
cevovod prečka deviacijo 0814-1,1-4 v km 0+153;
– zaradi deviacije 0814-1,1-4 se prestavi obstoječi
PEHD cevovod DN 110. Prestavljeni cevovod bo iz NL DN
100. Prestavljeni cevovod prečka deviacijo 0814-1,1-4 v km
1+074;
– zaradi deviacije 0816-1,1-1 se prestavi obstoječi
PEHD cevovod DN 63. Prestavljeni cevovod bo iz NL
DN100.
(2) Zgraditi je treba priključke iz NL DN 150 za spremljajoči objekt Pince in MMP Pince.
(3) Vsa prečenja cevovodov s povoznimi površinami
morajo biti ustrezno zaščitena.
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18. člen
(kanalizacija)
(1) Na trasi avtoceste in hitre ceste se izvede prestavitev in zaščito naslednjih kanalizacijskih vodov:
– z zaščitno jekleno cevjo DN 300 se zaščiti tlačni cevovod na prečkanju z avtocesto v km 5+889 in na prečkanju
z deviacijo 0816-1,1-4 v km 0+920;
– z zaščitno jekleno cevjo DN 400 se zaščiti tlačni cevovod na prečkanju z avtocesto v km 8+718;
– traso projektiranega kanala P3 ob desni strani deviacije 0816-1,1-6 se prestavi izven cestnega telesa;
– obstoječi kanal L4 v deviaciji 0816-1,1-1a se prestavi
in zaščiti;
– v km 1+165 deviacije 0814–1,1-4 se pri prečenju
ceste prestavi in zaščiti obstoječi kanal 5.0;
– obstoječa kanala 1.6 in 1.7 v trasi deviacije 0816-1,1-1
se prestavita izven cestnega telesa in se priključita na obstoječe kanale.
(2) Odpadno vodo iz MMP Pince se odvaja na projektirano tipsko čistilno napravo. Očiščene vode se odvaja
v melioracijski jarek.
(3) Odpadne vode iz obeh med seboj povezanih bencinskih črpalk na spremljajočem objektu Pince, se odvaja na
projektirano tipsko čistilno napravo v km 12+990. Očiščene
vode se odvaja v strugo Malega potoka. Cev pod avtocesto
se zavaruje z zaščitno cevjo.
19. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Na trasi avtoceste in hitre ceste se prestavi, zamenja
ali zaščiti naslednje elektroenergetsko omrežje (daljnovodi
– DV, kablovodi – KBV, nizkonapetostni vodi – NNO):
– DV 110 kV Ljutomer–Lendava (odsek avtoceste 0816
in deviacije 0816-1,1-4);
– Projektirani DV 2 × 110 kV Murska Sobota–Lendava
(odsek avtoceste 0816 in deviacije 0816-1,1-4);
– Projektirani DV 2 × 110 kV Lendava–Madžarska (odsek avtoceste 0816 in deviacije 0816-1,1-4);
– DV 20 kV RTP Lendava–RTP Murska Sobota (odsek avtoceste 0814, odsek hitre ceste 0815 in deviacija
0816-1,1-1);
– DV 20 kV Dolga vas–Meja (tangiranje hitre ceste
– odsek 0815);
– DV 20 kV Radmožanci–Zadrževalnik (odsek avtoceste 0814);
– DV 20 kV RTP Lendava–Lendava (odsek avtoceste
0814 in priključka Lendava);
– DV 20 kV RTP Lendava–Gaberje (odsek avtoceste
0816 in deviacije 0816-1,1-4);
– DV 35 kV RTP Ljutomer–RTP Petišovci (odsek avtoceste 0816 in deviacije 0816-1,1-4);
– DV 35 kV RTP Mursko Središče–RTP Petišovci (odsek avtoceste 0816);
– KBV 20 kV Indip–Varstroj (območje priključka Lendava);
– KBV 20 kV Indip–Primat (območje priključka Lendava);
– DV 20 kV RTP Lendava–Petišovci (območje deviacije
0816-1,1-6);
– DV 20 kV RTP Lendava–Pokopališče (odsek avtoceste 0816);
– KBV 20 kV za napajanje »Nafta CPP« (območje deviacije 0816-1,1-6);
– DV 20 kV RTP Pince–Marof (odsek avtoceste 0816);
– KBV 20 kV za napajanje spremljajočega objekta Pince in MMP Pince;
– NNO 0,4 kV TP Dolga vas–Meja (območje priključka
Lendava);
– NNO 0,4 kV v območju krožišča (območje priključka
Lendava);
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– KBV 1 kV za napajanje vrtine Pt 74 (območje deviacije
0816-1,1-6);
– KBV 1 kV za napajanje spremljajočega objekta Pince
(območje MMP Pince).
(2) Na platoju MMP Pince se zgradi TP 20/0,4 kV s
transformatorjem moči 630 kVA. Iz TP se izvede NN razvod na mejni prehod in obe strani spremljajočega objekta
Pince.
20. člen
(javna razsvetljava)
Zgradi se naslednje odseke javne razsvetljave:
– razsvetljava priključka Dolga vas. Novi krmilni omarici
se napajata po obstoječem kablu;
– razsvetljava deviacije 0816-1,1-1 s pripadajočimi
krožišči in razsvetljava dela deviacije 0814-1,1-4. Javna razsvetljava se napaja iz bližnje transformatorske postaje (TP)
Indip; Zaradi gradnje krožišča bo potrebno delno obnoviti tudi
obstoječo javno razsvetljavo v lasti lokalne skupnosti;
– razsvetljava dela deviacije 0814-1,1-4. Javna razsvetljava se napaja iz nove krmilne omarice, ki bo priključena na
obstoječo TP 20/0,4 kV Kranjčeva;
– razsvetljava spremljajočega objekta Pince na severni
strani avtoceste. Javna razsvetljava se napaja iz nove krmilne omarice;
– razsvetljava spremljajočega objekta Pince na južni
strani avtoceste. Javna razsvetljava se napaja iz nove krmilne omarice;
– razsvetljava priključne ceste s pripadajočimi križišči
med spremljajočim objektom Pince sever in nadvozom avtoceste v km 13+400. Javna razsvetljava se napaja iz nove
krmilne omarice, ki bo priključena na predvideno TP za napajanje MMP Pince;
– razsvetljava priključne ceste s pripadajočimi križišči
med spremljajočim objektom Pince jug in nadvozom avtoceste v km 13+400. Javna razsvetljava se napaja iz nove
krmilne omarice, ki bo priključena na napajalno omaro za
potrebe spremljajočega objekta Pince jug;
– razsvetljava MMP Pince. Javna razsvetljava se napaja iz dveh novih krmilnih omaric, ki bosta priključeni na
predvideno TP za napajanje mejnega prehoda.
21. člen
(plinovod)
(1) Trase avtoceste in hitre ceste in deviacij tangirajo
plinovode v upravljanju podjetij Geoplin, d.o.o., Ljubljana,
Mestni plinovodi, d.o.o., Koper in Ina Naftaplin, d.o.o., Zagreb. Prestavitve in zaščite plinovodov je treba izvesti pred
začetkom gradbenih del na avtocesti.
(2) V tem času bodo motene dobave plina, zato morajo
strokovne službe upravljalcev plinovodov uskladiti termine
teh del glede na zahteve porabnikov plina.
(3) Zaščite in prestavitve plinovodnega omrežja je treba
izvesti na naslednjih mestih:
a) plinovod v upravljanju podjetja Geoplin, d.o.o., Ljubljana: obstoječi plinovod R15 – DN200, 50 bar prečka avtocesto v km 5+620. Na mestu prečkanja trase se plinovod
zaščiti;
b) plinovod v upravljanju podjetja Mestni plinovodi,
d.o.o., Koper:
– v km avtoceste 5+550 prečka plinovod deviacijo
0816-1,1-4 ter se nato nadaljujejo do merno regulacijske
postaje (MRP) Lendava. Na mestu prečkanja deviacije
0816-1,1-4 se plinovod zaščiti;
– obstoječi plinovod PE 125, 4 bar prečka avtocesto v
km 5+160. Na mestu prečkanja trase avtoceste se plinovod
zaščiti. Na tem mestu se nahaja tudi reducirna plinska postaja (4bar/1bar), ki se jo prestavi na območje izven predvidene
trase avtoceste;
– na območju prečkanja deviacije 0816-1,1-4 se obstoječ plinovod PE 180 zaščiti;
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– na območju gradnje krožnega križišča (deviacija
0816-1,1-1) se prestavi plinovod PE 90 S5, 1 bar;
– obstoječi plinovod PE 180, 4, na deviaciji 0816-1,1-1a,
se prestavi na območje izven predvidenega krožnega križišča
in ustrezno zaščiti. Zaščiti se tudi obstoječe prečkanje dveh
plinovodov s priključno cesto 0814-1,1-4 na krožno križišče;
c) plinovod v upravljanju podjetja Ina Naftaplin, d.o.o.,
Zagreb: obstoječi plinovod 8', 50 bar, prečka avtocesto v km
8+900. Na mestu prečkanja se plinovod zaščiti.
22. člen
(naftno plinsko polje Petišovci)
(1) Zagotoviti je potrebno funkcionalnosti objektov in naprav na naftno plinskem polju Petišovci tako v času gradnje
kot tudi po gradnji avtoceste.
(2) Obstoječe cevovode v vplivnem območju gradnje in
uporabe avtoceste je treba zaščititi proti vertikalnim pomikom
cevi in tresljaji, ščititi tako v času gradnje kot tudi po izgradnji
avtoceste.
(3) Na naftno plinskem polju Petišovci je potrebno prestaviti večje število tehnoloških objektov, vodov in naprav,
nekatere bo potrebno zgraditi na novo.
23. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Na trasi avtoceste in hitre ceste se prestavi in zaščiti
naslednje telekomunikacijsko omrežje:
– krajevni kabel vzdolž avtoceste med 4+600 in
4+700;
– kable KKO in RNO na območju deviacije 0814-1,
1-3;
– krajevne kable, ki so položeni vzdolž avtoceste med
km 5+150 in km 7+050, na območju deviacije 0816-1,1-1a
med km 0+000 in km 0+200, deviacija 0816-1,1-1b med km
0+000 in km 0+100, na območju deviacije 0816-1,1-4 km
0+150 in km 0+200 ter km 0+600 in km 0+700 ter na območju
deviacije 0816-1,1-5 med km 0+600 in km 0+700 ter med km
1+200 in km 1+350;
– krajevne kable, ki potekajo na območju deviacije
0816-1,1-1a, med km 0+000 in km 0+200 ter deviacije
0816-1,1-1b med km 0+000 in km 0+200;
– optične kable, ki potekajo na območju deviacije
0816-1, 1-1a med km 0+000 in km 0+200, na območju deviacije 0816-1,1-1b med km 0+000 in km 0+200, na območju
deviacije 0816-1,1-5 med km 0+600 in km 0+700, med km
0+900 in km 1+000 ter med km 1+200 in km 1+350 ter na
območju avtoceste med km 6+850 in km 7+200;
– krajevne kable, ki potekajo na območju bodoče avtoceste med profiloma km 8+150 in km 8+250, na območju
deviacije 0816-1,1-6 med profiloma km 0+250 in km 0+604,
na območju deviacije 0814-1,1-4 med km 0+800 in km 1+230
ter na območju deviacije 0814-1, 1-4b med km 0+000 in km
0+300;
– kabel za Ina Geoterm, d.o.o., ki poteka na območju
deviacije 0816-1,1-6 med km 0+550 in km 0+604, na območju deviacije 0814-1,1-4 med km 0+800 in km 1+230 ter na območju deviacije 0814-1,1-4b med km 0+000 in km 0+300;
– samonosilni razvodni kabel krajevnega kabla za speedway, ki prečka bodočo avtocesto med km 9+950 in km
10+000, deviacijo 0816-1,1-8 med km 0+100 in km 0+150
ter prestavljeno strugo reke Ledave;
– krajevne kable, ki potekajo v obstoječi kabelski kanalizaciji na območju deviacije 0814-1,1-4 med km 1+200
in km 1+230;
– krajevni kabel, ki poteka na območju avtoceste med
km 12+750 in km 12+850;
– optični kabel, ki poteka na območju hitre ceste med
km 2+500 in km 2+550 ter med km 0+300 in km 1+100 ter na
območju deviacije 0815-1,1-7 med km 0+000 in km 0+570;
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– koaksialni kabel, ki poteka na območju hitre ceste med
km 2+500 in km 2+600 ter na območju deviacije 0815-1,1-7
med km 0+000 in km 0+500;
– krajevni kabel, ki poteka po isti trasi kot koaksialni
kabel iz prejšnje alinee;
– krajevne kable, ki potekajo na območju trase hitre
ceste med km 0+300 in km 1+100.
(2) Zgraditi je treba telefonske priključke za potrebe
objektov na spremljajočem objektu Pince in za MMP Pince.
Treba je zagotoviti po 10 parov na vsaki strani avtoceste za
spremljajoči objekt Pince ter 10 parov za MMP Pince.
(3) Na območju deviacije 0814-1,1-4, na več mestih
med km 0+700 in km 1+250 ter na območju deviacije
0814-1,1-4b, med km 0+200 in km 0+250, je treba zaščititi ali
prestaviti omrežje kabelskega razdelilnega sistema. Izvesti je
treba položitev cevi preko avtoceste, zaradi širitve omrežja iz
Lendave v Dolnji Lakoš in Petišovce.
24. člen
(klic v sili)
(1) Odsek avtoceste se funkcionalno navezuje na obstoječi avtocestni odsek Vučja vas–Beltinci, zato mora biti
sistem klica v sili na predmetnem odseku popolnoma kompatibilen z obstoječim sistemom. Upravljanje s sistemom je v
končni fazi predvideno v avtocestni bazi Murska Sobota. Do
izgradnje avtocestne baze, se upravljanje začasno izvaja v
prostorih Cestnega Podjetja Murska Sobota. Na to centralo
se bo navezal tudi obravnavani odsek.
(2) Avtocestni odsek se s kablom poveže do centrale.
Do izgradnje kabelske povezave Beltinci–Lendava, se izvede
začasna informacijska navezava na obstoječi in delujoči pododsek Murska Sobota–Beltinci s pomočjo GSM vmesnika.
GSM vmesnik bo lociran v km 6+350, kjer je tudi napajalno
mesto za klic v sili.
(3) Ob celotni trasi avtoceste je projektirana, 7-cevna
kabelska kanalizacija s pripadajočimi kabelskimi jaški in ostalo opremo, potrebno za postavitev sistema klica v sili.
(4) Kabelska trasa poteka na desni strani avtoceste v
sredini odstavnega pasu. V kabelski kanalizaciji se za obrambne potrebe zagotovi rezervacija ene cevi za polaganje kabla
z optičnimi vodniki.
(5) Prečkanje avtoceste za paralelni stebriček se izvede
v zaščitnih ceveh z obbetoniranjem cevi pod cestiščem.
(6) Predvidena so tri napajalna mesta:
– napajalno mesto 1 napaja sistem v km 2+875 hitre ceste. Trasa poteka od priključka Dolga Vas do razcepa Dolga
vas. Odjem elektrike je predviden v priključku Dolga vas, kjer
je elektrika uporabljena za javno razsvetljavo;
– napajalno mesto 2 napaja sistem v km 6+360 v obe
smeri. Odjem je predviden z obstoječega droga (ki se sicer
prestavlja zaradi poteka avtoceste) v naselju Dolnji Lakoš;
– napajalno mesto 3 napaja sistem v km 13+510 v smeri
proti Lendavi. Napajalnik je predviden v telekomunikacijskem
prostoru MMP Pince. Odjem elektrike je na fasadi objekta,
kjer bo tudi dovod napajanja za celotni objekt MMP Pince.
25. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa)
(1) Meteorne vode s cestnih površin avtoceste in hitre
ceste se bodo odvodnjavale na tri načine:
a) s sistemom kanalizacijskih vej se odvodnjavajo deli
avtoceste in hitre ceste ter ploščadi MMP Pince in spremljajočega objekta Pince. Vse kanalske veje so speljane na
zadrževalne bazene in od tod v odvodnik. Izvedeni kanali
morajo zagotavljati vodotesnost. Na kanalih so predvideni
betonski revizijski jaški.
Sistemi kanalizacijskih vej so predvideni:
– od km 1+200 do km 3+100 (izliv v jarek),
– od km 6+600 do km 7+055 in od km 7+250 do km
7+761 (izliv v zadrževalnik Z 5.1 in Z 6),
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– od km 9+340 do km 9+960 (izliv v zadrževalnik Z 7),
– na celotnem območju spremljajočega objekta Pince
od km 12+960 do km 13+420 (izliv v zadrževalnik Z 12).
Na območju pretakalnih ploščadi bencinskih servisov se izvedeta dva tipska koalescenčna lovilca olj zaradi kontrole
morebitnega razlitja nevarnih snovi na sami ploščadi;
– na celotnem območju MMP Pince od km 13+430 do
m 13+670 (izliv v zadrževalnik Z 13);
b) s kombinacijo krajših kanalizacijskih vej po segmentih v ločilnem pasu in obcestnih jarkov. Odvod vode
je preko jarkov speljan v zadrževalne bazene in od tod v
najbližji odvodnik. Kombinacije krajših kanalizacijskih vej so
predvidene:
– od km 3+100 do km 3+650,
– od km 3+750 do km 4+200,
– od km 4+250 do km 4+700,
– od km 4+700 do km 6+650,
– od km 7+750 do km 8+123;
c) z obojestranskimi obcestnimi jarki, ki vodijo direktno
na zadrževalne bazene in od tod v najbližji odvodnik. Obojestranski obcestni jarki so predvideni:
– od km 0+000 do km 1+150,
– od km 8+123 do km 9+340,
– od km 9+960 do km 12+950.
(2) Na celotni trasi avtoceste se izvede 23 zemeljskih
zadrževalnih bazenov.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER
TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
26. člen
(posegi v obstoječe objekte)
(1) Zaradi same izgradnje avtoceste in hitre ceste se
odstrani naslednje objekte:
– upravno – gostinsko stavbo ter počitniške bungalove
Termalnega kopališča Petišovci: parc. št. 234, 235, 239,
1603, k.o. Petišovci, od km 8+000 do km 8+150;
– stanovanjski objekt, Glavna ulica 2, Dolnji Lakoš: parc.
št. 621, 622, k.o. Lakoš, v km 0+228 deviacije 0816-1,1-1;
– poslovni objekt, Glavna ulica 4c, Dolnji Lakoš: parc.
št. 623/2, k.o. Lakoš, v km 0+228 deviacije 0816-1,1-1;
– stanovanjsko – gospodarski objekt, Kolodvorska ulica 44, Lendava: parc. št. 707/6, k.o. Lendava, v km 0+238
deviacije;
– stanovanjski objekt, Kolodvorska ulica 45, Lendava: parc. št. 718/1, k.o. Lendava, v km 0+238 deviacije
0816-1,1-1.
(2) Zaradi obstoječe namembnosti in obremenitve s
hrupom se odstrani oziroma spremeni namembnost: stanovanjski in gospodarski objekt, Trimlini 65, Trimlini: parc. št.
1753, k.o. Lendava, v km 6+350.
(3) Zaradi gradnje avtoceste bo potrebno sanirati (likvidirati) 1 aktivno vrtino (Pt-9) in 1 nedejavno vrtino (Pt-57).
Prav tako bo potrebno prestaviti elektro-strojno opremo ob
vrtini Pg-1.
(4) Za nadomestitev nepremičnin se ob upoštevanju
zahtev njihovih lastnikov zagotovi ustrezne nadomestne nepremičnine oziroma plača odškodnina.
27. člen
(tla)
(1) Posege v tla se izvede tako, da bodo prizadete čim
manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na
katerih so tla manj kvalitetna.
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in
gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za
katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje.
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S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih
materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh
površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin
je potrebno preprečiti tudi odtekanje vod na kmetijsko obdelovalne površine. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se
upošteva določila 30. člena te uredbe. Treba je predvideti
nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki
vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških
površinah.
(3) V sklopu izdelave projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja je treba izdelati projekt o ravnanju in uporabi rodovitnega dela prsti. Prst se odstrani in deponira ter uporabi
za sanacijo devastiranih in degradiranih tal. S sanacijo razgaljenih površin je treba začeti že v času gradnje avtoceste.
Prst se odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne
pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Deponije se izvede tako, da se ohrani
njena rodovitnost in količina, pri tem ne sme priti do mešanja
mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od
1,20 m. Deponije je treba zaščititi pred onesnaževanjem in
erozijskimi procesi. Med gradnjo se vodi evidenca o mestih
in količinah odstranjene prsti in lokacijah za deponiranje ter
o nadaljnji uporabi za sanacijo. Z viški rodovitne zemlje razpolaga lokalna skupnost v skladu z veljavnimi občinskimi
prostorskimi akti.
28. člen
(ureditve na območjih kmetijskih zemljišč)
(1) Investitor je dolžan omogočiti dostop na kmetijska
zemljišča v času izgradnje in po izgradnji.
(2) Po končani gradnji mora investitor na vplivnem
območju posegov zagotoviti izvedbo kmetijskih prostorskoureditvenih operacij, s katerimi bodo ponovno vzpostavljene
možnosti za kmetijsko rabo.
29. člen
(vodnogospodarske in melioracijske ureditve)
(1) Na površinskih vodotokih se izvede naslednje ureditve:
– Prestavitev in ureditev Kobiljskega potoka na odseku
od km 1+772 do km 3+028 v skupni dolžini 1.256 m za pretok
20-letne visoke vode. Na odseku od km 1+772 do projektiranega vtočnega objekta v km 2+865 se izvede regulacijo
s profilom širine po dnu 2,00 m, naklonom brežine od 1:7
do 1:3,5 in pretočno višino 3,40 m. Na odseku od vtočnega
objekta v Stari Kobiljski potok v km 2+865 do km 3+028 se
izvede regulacija s profilom širine po dnu 4,80 m, naklonom
brežin 1:3 in pretočno višino 4,34 m;
– Preureditev Kobiljskega potoka, obstoječih nasipov in
premostitev jarka zaradi dovajanja vode v opuščen Kobiljski
potok;
– Vtočno-zapornični objekt v km 2+865 Kobiljskega
potoka;
– Premostitev vtočno-zaporničnega objekta v km 2+865
Kobiljskega potoka;
– Prelivni objekt na Kobiljskem potoku v km 2+843;
– Ureditev Ledave v območju križanja z avtocesto od
km Ledave 11+260 do km 11+790, v skupni dolžini 530 m,
za pretok 100 letne vode. Izvede se regulacija s profilom širine po dnu 12,00 m, naklonom brežin 1:3 in pretočno višino
4,40 m;
– Ureditev korita Stare Ledave od km 5+063 do km
6+886 oziroma do vtoka MJ VIII/7 v Staro Ledavo, v skupni
dolžini 1822,06 m, za pretok 100 letne visoke vode. Izvede se
regulacija s profilom širine po dnu 1,00 m, naklonom brežin
1:2 in pretočno višino 2,00 m;
– Izvedba priključkov melioracijskih jarkov na Staro Ledavo nizvodno od avtoceste od km 11+600 do km 12+670;
– Za ohranjanje stare struge reke Ledave in odvod nizkih voda Stare Ledave sta predvidena dva prelivna objekta:
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a) odvod na južno stran avtoceste v km 11+869, v
obstoječe korito Stare Ledave s prepustom φ 80 pod avtocesto,
b) odvod voda Stare Ledave na severno stran v km
avtoceste 12+706 s prepustom φ 80;
– Prilagoditev trase Stare Ledave zasnovi spremljajočega objekta Pince in priključitev na obstoječe korito gorvodno
od deviacije 0816-1,1-11;
– Ohranitev velikega meandra Stare Ledave dolvodno
od avtoceste km 12+720 z izvedbo prepusta φ 80 za dovod
nizkih voda Stare Ledave;
– Izvedba treh inundacijskih odprtin za odvod poplavnih
voda;
– Izvedba melioracij.
(2) Izvede se premostitve in prepuste:
a) Kobiljski potok:
– most čez regulacijo Kobiljskega potoka v km 2+694 (v
km avtoceste 0+918);
– nadvoz čez regulacijo Kobiljskega potoka v km 2+591
(v km avtoceste 1+026);
– nadvoz čez regulacijo Kobiljskega potoka v km 2+325
(v km avtoceste 1+245);
b) Stari Kobiljski potok:
– prepust čez Stari Kobiljski potok 0183-1,3-1;
– prepust čez Stari Kobiljski potok 0814-1,4-1 (v km
avtoceste 1+245);
c) Kopica:
– prepust pod avtocesto v km 6+699 (v km Kopice
4+960);
– prepust pod deviacijo 0816-1,1-3 v km 0+013 (v km
Kopice 5+063);
– prepust pod avtocesto v km 7+422 (v km Kopice
4+046);
č) Ledava:
– most čez Ledavo 0814-1, 5-6 v km avtoceste 3+673;
– most čez Ledavo 0814-1,5-12 v km 1+039 deviacije
0814-1,1-4;
– most čez Ledavo 0816-1, 5-1 v km avtoceste 9+929;
– most čez Ledavo 0816-1,5-2 v km 0+586 deviacije
0816-1,1-7;
– most čez Ledavo 0816-1,5-3 v km 0+113 deviacije
0816-1,1-8;
d) Stara Ledava:
– most čez Staro Ledavo v km 5+484 (v km avtoceste
12+953);
e) Črnec:
– most čez potok Črnec v km avtoceste 4+232;
– most čez potok Črnec na deviaciji poljske poti
0814-1,1-2 v km 4+232;
f) Mejni potok Pince:
– prepust pod Mejnim potokom v km 13+671;
g) Borosni potok:
– most čez Borosni potok na hitri cesti v km 1+335;
h) Inundacijske premostitve:
– inundacijski most v zadrževalniku Radmožanci v km
0+350;
– inundacijski most med zadrževalnikom Radmožanci in
potokom na MJ-II/a (avtocesta v km 0+861,30);
– inundacijski most-nadvoz med potokom na MJ-II/a in
Kobiljskim (avtocesta v km 1+026,40);
– inundacijski most na MJ-A/1c v km 0+160,9 (avtocesta v km 9+380);
i) Prepusti na melioracijskih jarkov:
– deviacija poljska pot 0814-1,1-1 prepust φ 120;
– melioracijski jarek MJ IV/1 most 5,80 × 3,00 m
(0816-1,5-5);
– melioracijski jarek MJ V/2 cesta GI-3 0816-1,1-1, dva
prepusta φ 120;
– deviacija poljske poti 0816-1,1-12 prepust φ 100 na
MJ A/2;
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– deviacija poljska pot 0816-1,1-7 prepust φ 120 na MJ
A/1c;
– melioracijski jarek MJ VII/2 prepust 2/2m 0816-1,3-4
avtocesta v km 10+748,51;
– melioracijski jarek MJ VIII/2a dostopna cesta, prepusta φ 120;
– melioracijski jarek MJ VIII/1a dostopna cesta, dva
prepusta φ 100;
– melioracijski jarek MJ VIII/2c prepust 2/2m 0816-1,3-5
avtocesta v km 10+748,51;
– melioracijski jarek MJ VIII/1b deviacija lokalne ceste,
prepust φ 120.
(3) Območje med prečkanjem avtoceste s Kopico in
prečkanjem z Ledavo:
– področje severno od avtoceste nima izrazite odvodnje, zato je potrebno izvesti naslednje ureditve: izvedba treh
novih melioracijskih jarkov MJ A/2 v dolžini 1024 m, MJ A/2a
v dolžini 916 m in MJ A/1c v dolžini 185 m.
(4) Zaradi izvedbe avtoceste in hitre ceste se na melioracijskih območjih izvede naslednje ureditve:
a) na melioracijskem območju II, ki je omejeno z vodotoki Ledava, Kobiljski potok, potok Bukovnica in nasipom
zadrževalnika Radmožanci:
– izvedba novega melioracijskega jarka MJ II/b v dolžini
340 m;
– prestavitev melioracijskega jarka MJ II/a v dolžini
516 m;
– izvedba novega melioracijskega jarka »Stari Kobiljski
potok« v dolžini 284 m;
– skrajšanje obstoječih drenov in izvedba novih drenov
v dolžini 1600 m;
b) na melioracijskem področju V, ki zajema površine
južno od Dolnjega Lakoša:
– izvedba novih drenov na površini 26 ha, v dolžini
5500 m;
– prestavitev odvodnega jarka MJ IV/1 v dolžini 196 m;
– ureditev odvodnika V/2 v dolžini 1618 m;
– ureditev melioracijskega jarka MJ V/4 v dolžini 152 m;
c) na melioracijskem področju VII, ki zajema površine
med levim bregom Ledave in Staro Ledavo od Čentibe do
Kolonije Pince:
– izvedba 4 novih melioracijskih: MJ VII/1c v dolžini 605
m, MJ VII/2b v dolžini 804 m, MJ VII/ 1b v dolžini 615 m in MJ
VII/2a v dolžini 615 m;
– ureditev melioracijskega jarka MJ-VII/2 v območju
prepusta v dolžini 100 m;
č) na melioracijskem področju VIII, ki zajema površine
severno od Stare Ledave do ceste Lendava–Pince:
– izpeljava obstoječih melioracijskih jarkov v novo korito
Stare Ledave;
– izvedba 3 novih melioracijskih jarkov: MJ VIII/2a v
dolžini 482 m, MJ VIII/2b v dolžini 250 m in MJ VIII/2c v
dolžini 263 m;
– ureditev Mejnega potoka Pince v dolžini 100 m;
– priključek rokava Stare Ledave na MJ VIII/2c v dolžini
50 m.
30. člen
(zaščitni ukrepi za varstvo voda)
(1) Zaradi gradnje avtoceste in hitre ceste se vodni
režim, posebej pa režim odtoka visokih voda ne sme poslabšati. Zato mora investitor zagotoviti potrebne ureditve na
vodotokih, ki jih avtocesta, hitra cesta in druge ureditve tangirajo. Naravne struge obstoječih vodotokov je treba ohranjati
v največji možni meri.
(2) Posegi preureditev vodotokov morajo biti izvedeni
tako, da se bistveno ne spremeni narava vodotoka, to je pretok vode in njegova dinamika, kakovost vode, raznovrstnost
habitatov in biološka raznovrstnost. Ureditve odvodnikov
morajo biti izvedene sonaravno. V čimvečji možni meri se
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ureditve izvede v zemeljski izvedbi, stabilizacije strug z lesenimi, v območju premostitvenih objektov pa s kamnitimi
talnimi pragovi. V območju objektov se struge ustrezno zavaruje s tlakom iz lomljenca in vegetativnim zavarovanjem.
Brežine se zatravi in na zgornjih delih zasadi z avtohtonimi
grmovnimi in drevesnimi vrstami.
(3) Na celotnem odseku avtoceste in hitre ceste ter
spremljajočih objektov se odvodnjavanje cestnega telesa
uredi tako, da se v struge naravnih vodotokov spušča le
čista padavinska voda oziroma voda, ki po kvaliteti ustreza
predpisom in navodilom, ki določajo, katere snovi se štejejo
za nevarne in škodljive snovi in v skladu s predpisi, ki urejajo
področje sladkovodnem emisij snovi in toplote pri odvodnjavanju voda iz virov onesnaževanja. Na sistem odvodnjavanja
ne sme biti priključen noben iztok sanitarno-fekalnih ali drugih onesnaženih (tehnoloških) vod.
(4) Utrjene površine (ploščadi), na katerih se izvaja pretakanje goriv in manjša popravila tehničnih naprav je treba
urediti tako, da ni možno neposredno odtekanje odpadnih
in izcednih vod na tla, podzemne vode, stoječe površinske
vode ali vode namenjene pripravi pitne vode. Izgradnja
utrjene ploščadi opremljene z začasnimi zbirnimi kanali in
zbirnikom vod ter lovilcev olj (možni ukrepi za ravnanje z
odpadnimi vodami) naj bo predvidena že v okviru programa
gradbenih del.
(5) Odvodnjavanje vod s cestnih površin je treba urediti
tako, da ne bo prišlo do onesnaženja tal, podzemne vode,
stoječe površinske vode ali vode namenjene pripravi pitne
vode.
(6) Izvajalec in vzdrževalec prometnice mora imeti pripravljen načrt za takojšnje učinkovito ukrepanje v primeru
razlitij polutantov (goriva, olja in druge za vodne vire škodljive
suspenzije), ki ga potrdi ustrezna služba Ministrstva za okolje
prostor in energijo, ločeno za čas gradnje in za čas obratovanja avtoceste in hitre ceste.
(7) Načrt mora vključevati način obveščanja ustreznih
strokovnih služb o morebitni nezgodi, predvidene ukrepe za
preprečevanje vdora nevarnih snovi v podtalnico, ukrepe za
odstranitev sedimenta in izbor lokacije za odlaganje kontaminiranega sedimenta. V času gradnje je treba voditi evidenco
nevarnih snovi, ki se uporabljajo na gradbišču.
(8) Z gradbeno tehničnimi rešitvami mora investitor zagotoviti maksimalno zaščito pred izlitjem polutantov s cestišča. Za čas gradnje je potrebno izdelati elaborat ekološke
ureditve gradbišča, ki je sestavni del projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
(9) Odvodnjavanje cestnega telesa se izvede v skladu
s predpisi, ki urejajo področje emisij snovi in toplote pri odvodnjavanju voda iz virov onesnaževanja.
31. člen
(območja ohranjanja narave)
(1) Celotni odsek trase avtoceste in hitre ceste je treba
pred gradnjo fotodokumentirati v skladu z navodili službe za
varstvo naravne dediščine.
(2) Med km 0+000 in km (0+550), kjer trasa poteka skozi območje Črnega loga, med km (0+550) in km 4+200 ter
med km 6+100 in km 6+375, kjer trasa poteka preko ekološko pomembnega območja in na celotni deviaciji poljske poti
0816-1,1-9 in delu deviacije poljske poti 0816-1,1-10 med km
0+345 in km 0+410, kjer trasa poteka ob Dolinskem pašniku
se posebej pozorno upoštevata 15. in 32. člen te uredbe. Investitor obvesti pristojni regionalni Zavod Republike Slovenije
za varstvo narave o začetku pripravljalnih in zemeljskih del in
zagotovi naravovarstveni nadzor pri gradnji v tem območju.
(3) Ker se pri zemeljskih delih lahko odkrijejo objekti geološke naravne dediščine (paleontološke, strukturne, mineraloške), je potreben občasen naravovarstveni-geološki nadzor
na celotnem območju gradnje. Nadzor mora izvajati strokovna geološka institucija. V primeru pomembnejših geoloških
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najdb je treba obvestiti strokovno organizacijo (Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo – Agencija Republike Slovenije za
okolje ali Zavod Republike Slovenije za varstvo narave), ki
poda strokovne smernice glede ohranjanja vrednot oziroma
nadaljnjega ukrepanja. Dokumentacijo, ki nastane ob nadzoru, je treba posredovati Ministrstvu za okolje, prostor in
energijo – Agenciji Republike Slovenije za okolje. V primeru
najdb mineralov in fosilov se ravna v skladu s predpisi, ki
urejajo področje ohranjanja narave.
32. člen
(varovanje flore in favne in biotopov ter gozdnih zemljišč)
(1) Izdelava projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja naj poteka v skladu z rezultati kartiranja habitatnih
tipov. V območju so naravovarstveno vredna območja gozd
Črni log, Radmožanski log, Dolinski pašnik, rastišče močvirske logarice pri Dolnjem Lakošu ter potok Ledava, Kobiljski
potok in Mali potok s svojo vodno in obvodno vegetacijo. Dela
v teh območjih naj ne potekajo v spomladanskem obdobju
razmnoževanja (gnezdenje ptic, mrestenje dvoživk).
(2) Vodni in obvodni prostor. Med gradnjo se je treba
v največji možni meri izogibati vsem začasnim posegom v
stoječe vode, vodotoke ali njihove puferske pasove, ki jih
označuje grmovna ali drevesna vegetacija.
(3) Preprečiti je treba odlaganje vsakršnega gradbenega ali izkopnega materiala, splakovanje delovnega orodja v
okoliških vodah, spuščanje betonskega mleka ali cementnih
odpadkov v okoliške vode ter odtekanje naftnih derivatov, ki
se uporabljajo za delovanje gradbenih strojev in transportnih
sredstev. Vse naravno ohranjene vodotoke je treba med
gradnjo varovati, regulirane pa obsaditi z obvodno vegetacijo
ter tako omogočiti ponovno vzpostavitev obvodnih biotopov.
(4) Kjer se avtocesta in hitra cesta približata vodnim površinam, se vsa dela izvede tako, da ne ogrožajo vegetacije,
ribjih vrst in drugih organizmov ter tako, da ni moteno ribolovno upravljanje. 14 dni pred pričetkom gradnje je treba obvestiti o predvidenem začetku in poteku del ter sproti o vsakem
posegu v vodotoke Ribiško družino Lendava. Omogoči se
izvedbo preventivnega elektroizlova rib. Ob regulacijskem
posegu v vodotoke je treba izloviti na mestu gradbenih del
vse ribe in piškurje in jih preseliti v neprizadete dele istega
ali podobnega vodotoka. V primeru najdbe potočnega raka
je potrebno na predelu gradbenih del izloviti vse rake in jih
preseliti gorvodno v neprizadeti del istega potoka. V primeru
uničenja vodnega življa krije investitor stroške ribiški družini
Lendava. Med gradnjo ne sme priti do uničenja območij
drstišč, ki so zavarovana s predpisi, ki urejajo področje sladkovodnega ribištva. Pozornost je treba nameniti drstiščem v
Ledavi, drstišč v ostalih vodotokih zaradi regulacij praktično
ni več. Drstišče ciprinidnih vrst je tudi ribnik pod termalnim
kopališčem ob lokalni cesti Zatak–Petišovci, ki ne sme biti
zasut. Gradbena dela ne smejo potekati v času drstenja, med
aprilom in koncem julija.
(5) Gozdni prostor. V neposredni bližini avtoceste se
v največji možni meri ohrani naravna oblika gozda. Odstraniti je treba le drevje do roba obcestnega prostora, sečnja
mora omogočiti predvsem učinkovito sanacijsko obsaditev
in novo oblikovanje gozdnega roba. Preprečeno mora biti
vsako nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje podrasti.
Odstranjen, uničen ali kako drugače prizadet gozdni rob in
na novo ustvarjene preseke je treba v globini eno do dveh
drevesnih višin pričeti sanirati že v času gradnje in zasaditi
z avtohtonimi vrstami, pri čemer je treba poskrbeti tudi za
ustrezno vertikalno zgradbo oziramo zastopanost vseh
slojev gozda. Sajenje mora potekati v spomladanskem ali
jesenskem času.
(6) Živalim se nekontrolirano prehajanje čez avtocesto
in hitro cesto prepreči z varnostno žično ograjo višine 2,00
m. Vsem živalskim vrstam, ki jim bo z izgradnjo avtoceste in
hitre ceste prekinjena migracijska pot, se varno prehajanje
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preko avtoceste oziroma hitre ceste zagotovi preko mostov
in podvozov.
(7) Na osnovi predhodnih naravovarstvenih pogojev in
rezultatov Poročila o vplivih na okolje, ki ga je izdelal Urbis
d.o.o, Maribor, pod številko projekta 171-PVO/2003, junija
2004 (v nadaljnjem besedilu: Poročilo o vplivih na okolje) so
za potrebe prehodov živali pod oziroma nad avtocesto in hitro
cesto zagotovljeni naslednji ukrepi:
– v km 0+050 izvedba podhoda za dvoživke 0814-1,3-10
dolžine 4,00 m, širine 28,00 m in višine 2,00 m,
– v km 0+350 pod mostom 0814-1,5-1 zasilni izhod za
živali pred visokimi vodami, dolžine 10,00 m, širine 30,00 m,
višine 3,00 m, med obema objektoma se zagotovi prehod
naravne svetlobe,
– v km 0+861 pod mostom 0814-1,5-9 in na inundacijskem jarku, dolžine 12,00 m, širine 31,00 m in višine
2,34 m,
– v km 0+918 pod mostom 0814-1,5-10 preko Kobiljskega potoka izhod za živali dolžine 28,00 m, širine 33,00 m in
višine 3,94 m, z nakloni brežin 1:7,
– v km 1+335 pod mostom 0815-1,5-1 nad Borosnim
potokom je omogočen prehod za živali, dolžine 9,00 m, širine
12,00 m, višine 4,90 m,
– v km 6+698 prepust 0816-1,3-1 in v km 7+422 prepust
0816-1,3-3, širine 3,00 m, višine 2,00 m, polička širine 0,70
m za prehod malih živali in vidre,
– v km 9+929 pod mostom 0816-1,5-1 izvedba obojestranske police širine 3,00 m in višine minimalno 4,00 m za
prehode jelenjadi,
– v km 0+231 izvedba podhoda za jelenjad 0816-1,3-6
širine 10,00 m in svetle višine minimalno 4,00 m v kombinaciji
s podvozom javne poti,
– v km 0+970, km 1+050, km 1+250 deviacije
0816-1,1-5 prepusti – prehodi za dvoživke,
– v km 0+110 deviacije 0816-1,1-6, škatlast prepust
0,60 m × 1,00 m ali cevni prepust premera φ 100 za dvoživke,
– v km 0+090 in km 0+413 deviacije 0816-1,1-7 prepusta – podhoda za dvoživke.
(8) Varovanju dvoživk in ostalih malih živali služijo
ograje, za katere je v skladu s Poročilom o vplivih na okolje
predvidena fazna izgradnja:
a) na odseku avtoceste 0814:
– km 0+000 – km 0+550 levo,
– km 0+000 – km 0+600 desno,
– km 3+730 – km 4+230 levo,
– km 3+730 – km 4+230 desno,
– km 4+250 – km 4+700 levo,
– km 4+250 – km 4+700 desno;
b) na odseku avtoceste 0816:
– km 4+700 – km 4+850 desno,
– km 4+700 – km 4+800 levo,
– km 5+070 – km 7+120 desno,
– km 7+230 – km 7+650 levo,
– km 7+230 – km 7+840 desno,
– km 9+185 – km 9+900 levo,
– km 9+200 – km 9+915 desno;
c) ob deviaciji 0816-1,1-5:
– km 0+975 – km 1+300 desno,
– km 0+545 – km 1+350 levo;
č) ob deviaciji 0816-1,1-6:
– km 0+015 – km 0+205 levo,
– km 0+035 – km 0+130 desno;
d) ob deviaciji 0816-1,1-7:
– km 0+000 – km 0+165 levo in desno,
– km 0+265 – km 0+570 levo in desno.
(9) Na območju med km 5+890 in km 5+970 se uredi
nadomestni biotop za dvoživke v skupni tlorisni površini približno 2.039 m2. Dno biotopa v površini približno 575 m2 je
oblikovano na koti 156,80, pod najnižjo izmerjeno gladino
podtalnico. Zagotovi se stalna ojezeritev biotopa.
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33. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
(1) Celotni odsek trase avtoceste in hitre ceste je treba
pred gradnjo dokumentirati (foto, video) v skladu z navodili
pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
(2) Zagotoviti je potrebno načelno rezervatno varstvo
arheološke dediščine. Investitor mora na območju trase
avtoceste in hitre ceste ter na lokacijah vseh priključkov in
spremljajočih objektov zagotoviti izvedbo predhodne arheološke raziskave po metodi Skupine za arheologijo na avtocestah Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: SAAS). Prav tako
mora zagotoviti izvedbo intenzivnih arheoloških pregledov po
metodologiji SAAS povsod tam, kjer je bila z ekstenzivnim arheološkim pregledom ugotovljena potrebna izvedba naknadnih pogojev in ukrepov in zagotoviti izvedbo zaščitnih arheoloških izkopavanj potencialno ogroženih odkritih arheoloških
najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki. Območja
morajo biti pregledana in zemljišča sproščena pred začetkom
gradnje. Zagotoviti je treba stalen arheološki nadzor.
(3) V zvezi z arheološko dediščino je treba zagotoviti
rezervatno varstvo arheološke dediščine (po potrebi fizična
ograditev varovanega območja) za arheološko območje »Gabor Kert« (EŠD 1128).
(4) Protihrupni ukrepi ne smejo ovirati pogledov na
kulturno dediščino.
(5) Gradbišča, deponije, gradbiščne poti, obvozne poti
in druge ureditve se ne načrtujejo in ne urejajo na območjih
kulturne dediščine. V primerih, ko bodo dela potekala v neposredni bližini Lendava – Arheološko najdišče »Gabor Kert«
(EŠD 1128), Dolga vas pri Lendavi–Rimska naselbina (EŠD
1105) in Čentiba–Gomila Zatok (EŠD 1137), je v času gradnje potrebno fizično zavarovati kulturno dediščino.
34. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na osnovi prognoze prometa za leto 2025 se izvede
naslednje aktivne ukrepe za varovanje objektov in območij
pred prekomernim hrupom:
– od km 3+140 do km 3+530 absorbcijska protihrupna
ograja PHO1, na levi strani avtoceste, dolžine 390 m, višine
2,50 m – 3,00 m,
– od km 0+040 do km 0+190 (avtoceste km 4+830)
ob priključni rampi A desno in ob deviaciji 0816-1,1-1 levo,
absorbcijska protihrupna ograja PHO2, dolžine 215,00 m,
višine 2,50 m,
– od km 4+830 do km 5+150 avtoceste desno ob priključni rampi B in ob avtocesti, absorbcijska protihrupna
ograja PHO3, dolžine 242,00 m, višine 2,50 m.
(2) Preveri se potrebnost izvedbe pasivne protihrupne
zaščite za varovanje objektov:
– objekt Glavna ulica 4, Dolnji Lakoš, ob deviaciji
0816-1,1-1;
– objekt Glavna ulica 5, Dolnji Lakoš, ob deviaciji
0816-1,1-1;
– objekt Lendavska cesta 1, Petišovci, ob deviaciji
0816-1,1-1.
(3) Protihrupne ograje morajo biti arhitekturno oblikovane v skladu s tipiko prostora in na zunanji strani smiselno
obsajene z grmovno in drevesno vegetacijo. Protihrupni nasip se zasadijo z drevesno ni grmovno vegetacijo skladno z
ureditvami spremljajočega objekta Pince.
(4) Investitor mora ob gradnji avtoceste zagotoviti izvedbo aktivnih zaščitnih ukrepov pred hrupom v obsegu, ki
se določi na osnovi prognoze prometa za 5-letno obdobje po
končani gradnji, nato pa jih fazno dograjevati v skladu s predpisi, ki urejajo področje varstva pred hrupom zaradi cestnega
in železniškega prometa in v skladu z monitoringom, ki je določen v teh predpisih, pri čemer je investitor dolžan upoštevati
predpise, ki urejajo področje prvih meritev in obratovalni monitoring za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje. V skladu s
tem so možna odstopanja od gornjih lokacij in dimenzij.
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(5) Obseg pasivnih ukrepov se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pasivne protihrupne zaščite.
Pasivna zaščita se izvede fazno na podlagi izvedenih meritev
hrupa v objektih v času prvih meritev hrupa in obratovalnega
monitoringa.

(2) Etape gradnje avtoceste, hitre ceste, priključkov in
rekonstrukcije ter preložitve cest predstavljajo funkcionalno
zaključene celote in se lahko gradijo ločeno ali sočasno.

35. člen
(varstvo zraka)
Potrebno je vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih
površin ter preprečevanje raznosa materialov iz gradbišča.
Posebno ogroženi bodo med gradnjo deli naselij: Dolga vas,
Lendava, Dolnji Lakoš, Zatak in Pince.

39. člen
(monitoring)
(1) Investitor mora zagotoviti celosten načrt monitoringa
v času obratovanja avtoceste in hitre ceste za področja, ki jih
določa Poročilo o vplivih na okolje. Pri določitvi monitoringa
se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega
stanja. V delih, kjer je to mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi
spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja
sestavin okolja (tla, površinske in podzemne vode, zrak,
hrup, živali in rastline) je treba zagotoviti vsaj tolikšno število
točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju
posamezne sestavine okolja. Točke spremljanja stanja se
zasnuje tako, da omogočajo kontinuirano pridobivanje podatkov. Monitoring se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo
področje prvih meritev in obratovalnih monitoringov hrupa za
vire ter pogoje za njihovo izvajanje in usmeritvami določenimi
v Poročilu o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni,
investitor je dolžan poskrbeti za dostopnost podatkov.
(2) Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih je investitor
dolžan izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih
prostorskih sestavin,
– spremembo rabe prostora in druge ustrezne ukrepe,
– druge ustrezni ukrepi.

36. člen
(varstvo pred požarom)
Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe
državnega lokacijskega načrta ne sme poslabšati. Pri izvedbi elektroenergetskih objektov in naprav je treba upoštevati
zadostne odmike objektov od vodnikov. Na MMP Pince in
spremljajočemu objektu Pince je treba zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje požarov.
37. člen
(odvzemi in deponije viškov materiala)
(1) Za izgradnjo avtoceste in hitre ceste je treba zagotoviti:
– 1.547.000 m3 prodnega materiala za izvedbo nasipov
in
– 409.000 m3 kamnitega materiala za izvedbo nevezanih nosilnih plasti voziščnih konstrukcij.
(2) Potrebni material se pridobi iz obstoječih gramoznic,
ki imajo pridobljena potrebna dovoljenja in ki pokrijejo vse
količine potrebnih kamnitih materialov za izgradnjo avtoceste
in hitre ceste.
(3) V masni bilanci odseka avtoceste in hitre ceste so
zaradi izkopov obcestnih jarkov, nadomeščanja slabo nosilnih zemljin, izkopa nadomestnega biotopa za dvoživke in izkopov za zemeljske zadrževalnike ter regulacije vodotokov
in melioracijskih jarkov pojavljajo manjši viški izkopanega
materiala. Viške izkopanih materialov je treba uporabiti znotraj posameznih etap in faz.
(4) Nenosilni material se uporabi za razgrnitev v območju razcepa Dolga vas, priključka Lendava in priključka
Dolga vas.
(5) V času gradnje in po njej ne sme priti do odlaganja
kakršnihkoli materialov v gramoznice, mrtvice in druge vodne
površine.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
38. člen
(etape)
(1) Ureditve, ki jih določa državni lokacijski načrt, se
lahko izvedejo v naslednjih etapah:
– posamezni deli trase avtoceste oziroma hitre ceste z
ureditvijo obcestnega prostora, lahko tudi z ustrezno racionaliziranimi normalnimi prečnimi profili,
– povezovalne ceste do obstoječega cestnega omrežja
ter deviacije cest in poti,
– premostitveni objekti na trasi avtoceste,
– MMP Pince in spremljajoči objekt Pince,
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih
infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo načrtovanih
posegov,
– drugi ukrepi in ureditve,
– dograditev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov v skladu z rezultati monitoringa.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

40. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Organizacija gradbišča je omejena na širino trase
posega. Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe
komunikacije in ureja čim manj novih dovoznih poti. Poleg
obveznosti, navedenih v predhodnih členih te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje tudi:
– zagotovitev ustreznega odvijanja motornega in peš
prometa po obstoječem omrežju cest in poti,
– ustrezna ureditev vseh cest, ki bi eventualno služile
obvozu ali transportu med gradnjo pred začetkom del, po
končani gradnji pa eventualna sanacija poškodb,
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav ter
ostalih objektov, po končani gradnji pa eventualna sanacija
poškodb,
– v primeru nezgode zagotovitev takojšnjega ukrepanja
za to usposobljenih delavcev.
41. člen
(razmejitve in primopredaja)
(1) Investitor mora pripraviti ustrezne razmejitve ter
predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter
poskrbeti za primopredajo vseh odsekov cest, vodnogospodarskih ureditev, javne razsvetljave, komunalnih vodov in
drugih naprav, katerih v skladu s predpisi, ki urejajo področje
javnih cest, ne bo prevzel v upravljanje.
(2) Po končani gradnji so upravljavci tiste infrastrukture,
ki ni avtocesta in hitra cesta (deviacije regionalnih in lokalnih
cest, komunalnih vodov, vodnogospodarskih ureditev) dolžni
le-te prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
42. člen
(razmejitev financiranja prostorske ureditve)
(1) Razmejitev investicij med upravljavci javnih cest ter
cestnih površin in komunalne infrastrukture se določi v skladu
s predpisi, ki urejajo področje javnih cest.
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(2) Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v
nadaljnjem besedilu: DARS, d.d.) je investitor avtoceste in
hitre ceste ter spremljajočih ureditev.
(3) Investitor ureditev v sklopu MMP Pince je Servis
skupnih služb Vlade Republike Slovenije.
(4) Investicija izgradnje deviacije 0814-1,1-4 bo razdeljena med Občino Lendava in DARS d.d.. Pred izvedbo del
bo sklenjen ustrezen sofinancerski sporazum.
(5) Investicija izgradnje spremljajočega objekta Pince
bo razdeljena med DARS d.d. in najemnikom spremljajočega
objekta Pince.
(6) V delu kabelske kanalizacije stroške nadgradnje
sistema krije upravljavec.
43. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg obveznosti, navedenih v prejšnjih členih te uredbe, so obveznosti investitorja tudi:
– zgraditi dostope do zemljišč in objektov, ki v državnem
lokacijskem načrtu niso opredeljeni, so utemeljeni in zahtevani v postopku zaslišanja prizadetih strank,
– vzdrževati protihrupne naprave in varovalne ograje ter
vegetacijo ob avtocesti in hitri cesti,
– vzdrževati cestne prepuste za migracijo manjših živali,
– vzdrževati vse vodnogospodarske ureditve, zgrajene
izključno za potrebe avtoceste in hitre ceste,
– reševati odkupe zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi,
– zagotoviti rešitev bodočega izven nivojskega križanja
avtoceste z železniško progo Lendava–Murska Sobota v sodelovanju z Javno agencijo za železniški promet Republike
Slovenije,
– v območju približevanja železniški progi predvideti
rešitve za SVTK kabel v sodelovanju s sekcijo SVTK Celje,
– vzdrževati celoten obcestni prostor.
IX. TOLERANCE
44. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer
poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega,
prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim
pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi
morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje
katerih spadajo ta odstopanja.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž navedenih
v tej uredbi, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave
projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določili
prvega in drugega odstavka tega člena.
45. člen
(gradnja enostavnih objektov)
V območju državnega lokacijskega načrta je, v skladu
s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, dovoljena
postavitev naslednjih pomožnih infrastrukturnih objektov:
– pomožni cestni objekti,
– pomožni železniški objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni telekomunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti ter
– pomožni objekti na mejnih prehodih.

Uradni list Republike Slovenije
46. člen
(cestninjenje)
Območje urejanja po tej uredbi vključuje tudi možnost
postavitve naprav in ureditev za elektronski sistem cestninjenja v prostem prometnem toku, če se vzpostavitev takega
sistema določi s predpisi, ki urejajo sistem cestninjenja. Postavitev teh naprav in ureditev se šteje za dopustna odstopanja v območju urejanja, ki so v javnem interesu.
X. NADZOR
47. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo – Inšpektorat Republike Slovenije
za okolje in prostor.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
48. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje
državnega lokacijskega načrta iz 3. člena te uredbe šteje, da so
spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Lendava (Uradni list
RS, št. 11/95, 31/97, 23/99, 36/00 in 19/01);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto
Lendava (Uradni list RS, št. 45/01 in 66/02);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 45/01 in 66/02).
49. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Predsednik

3474.

Uredba o državnem lokacijskem načrtu za
navezavo luke Koper na avtocestno omrežje

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v povezavi s tretjim odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o državnem lokacijskem načrtu za navezavo luke
Koper na avtocestno omrežje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za državni lokacijski načrt)
(1) S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin
Dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta

Uradni list Republike Slovenije
1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89
ter Uradni list RS, št. 39/90, 27/91, 72/95, 13/96, 11/99 in
4/03) in prostorskih sestavin Družbenega plana Republike
Slovenije za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 2/86,
41/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 72/95, 13/96, 11/99 in
4/03) sprejme državni lokacijski načrt za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje (v nadaljnjem besedilu: državni
lokacijski načrt).
(2) Državni lokacijski načrt je izdelal Investbiro Koper,
d.d., Trg Brolo 12, Koper, pod številko projekta 0048, na podlagi idejnega projekta Navezava luke Koper na AC omrežje,
ki ga je izdelal PNG Ljubljana, d.o.o., Komanova ul. 17, Ljubljana, pod številko projekta PNG – 132/99, marec 2002/april
2004 in idejnega projekta BS Bertoki, pod številko projekta
PNG – 263/04, februar 2004. Poročilo o vplivih na okolje za
navezavo luke Koper na avtocestno omrežje in Poročilo o
vplivih na okolje za bencinski servis je izdelal Imos-GEA
TEH, d.o.o., Opekarska 11, Ljubljana, pod številko projekta
402-26/98-PDP-BL-428 (v nadaljnjem besedilu: poročilo o
vplivih na okolje).
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Uredba o državnem lokacijskem načrtu za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje (v nadaljnjem
besedilu: uredba) določa: ureditveno območje, prostorske in
prometno-tehnične pogoje urejanja ureditvenega območja,
zasnovo projektnih rešitev za urbanistično, arhitekturno in
krajinsko oblikovanje ceste in obcestnega prostora, zasnova
projektnih rešitev komunalnih, telekomunikacijskih in energetskih ureditev, vodnogospodarske ureditve, ureditve na
območjih kmetijskih zemljišč in varovanje narave, rešitve in
ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, etapnost izvedbe,
obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad
izvajanjem te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene
in grafično prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je
skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za
okolje, prostor in energijo, Uradu za prostorski razvoj in v
prostorih Mestne Občine Koper.
(3) Oznake iz 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14., 15., 16., 17.,
18., 22. in 24. člena te uredbe so oznake objektov in ureditev
iz grafičnega dela državnega lokacijskega načrta.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta
obsega območje trase cest z vsemi spremljajočimi objekti in
ureditvami, prestavitve komunalne in energetske infrastrukture v povezavi z gradnjo navezave luke Koper, bencinski
servis Bertoki in prestavitve komunalnih naprav v povezavi z
gradnjo bencinskega servisa.
(2) Območje trase ceste z vsemi spremljajočimi objekti
in ureditvami obsega naslednje parcele oziroma dele parcel
po katastrskih občinah:
– k.o. Bertoki:
6309,
6313/2,
6313/3,
6313/4,
6313/5,
6313/6, 6314/1, 6314/2, 5842/9, 5865/1, 5797/3, 5797/12,
5829/9, 5829/10, 5831/2, 5835/2, 5835/4, 5974/6, 5976/2,
5976/3, 5977/1, 5977/2, 5977/3, 5977/4, 5979/2, 5980/1,
5980/2, 5980/3, 5980/4, 5980/5, 5981/1, 5981/2, 5981/3,
5981/4, 5982/2, 5982/3, 6015/1, 6015/3, 6016, 6017/1,
6017/2, 6017/5, 6026/3, 6026/4, 6026/5, 6028/2, 6028/3,
6028/4, 6030/3, 6032/2, 6032/3, 6033, 6034/5, 6034/6,
6034/7, 6034/8, 6062/1, 6062/3, 6062/4, 6062/5, 6073/1,
5824/2, 5824/4, 5825/2, 5837/4, 5829/7, 5829/8, 6307/1,
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6307/4, 6307/6, 5831/1, 5841/10, 5841/14, 5831/6, 5831/7,
5817/7, 5829/11, 5835/3, 5835/8, 5837/5, 5837/8, 5837/9,
5841/1, 5841/3, 5841/4, 5841/6, 5841/11, 5841/12, 5841/13,
5841/15, 5841/9, 5837/3, 6354, 6357, 6381/1, 6381/2,
6367, 5798/2, 5818/3, 5818/4, 5818/5, 5819/3, 5826/1,
5826/2, 5826/5, 5827/2, 5827/4, 5827/5, 5828, 5829/1,
5829/2, 5829/3, 5829/4, 5829/5, 5835/7, 6026/1, 5831/3,
5797/2, 5797/17, 5798/1, 5798/3, 5799, 5818/1, 5819/1,
5842/2, 5842/3, 5842/4, 5865/2, 5842/1, 5842/5, 5842/10,
5865/3, 5837/14, 5837/10, 5839/6, 5839/9;
– k.o. Ankaran:
880/2, 880/3, 880/6, 881/1, 881/2, 888/1, 888/2, 889/1,
890, 891, 869, 799/1, 799/6, 799/8, 868/1, 868/2, 870, 871,
872, 873, 874, 877/8, 878/10, 799/7, 801/1, 876/1, 876/2,
877/2, 877/3, 877/4, 878/3, 799/5, 801/8, 801/19, 878/11,
878/13, 878/16, 878/17, 799/3, 801/4, 801/9;
– k.o. Koper:
1569/41, 1569/42, 1569/43, 1570/1, 1570/12, 1570/13,
1570/16, 1569/21, 1569/101, 1570/19, 1570/21, 1570/22,
1569/35, 1569/36, 1569/90, 1569/91, 1569/96, 1569/99,
1569/1, 1570/25, 1569/92, 1569/49.
(3) Območje prestavitve komunalne in energetske infrastrukture v povezavi z gradnjo navezave luke Koper na
avtocestno omrežje obsega naslednje parcele oziroma dele
parcel po katastrskih občinah:
– k.o. Bertoki:
5815/1, 5815/2, 5816/1, 5816/2, 5816/3, 5816/4,
5817/1, 5817/2, 5818/1, 5819/2, 5819/3, 5819/4, 5826/2,
5827/2, 5829/3, 6026/1, 6026/7, 6028/1, 6030/1, 6307/2;
– k.o. Ankaran:
891, 799/1, 799/8, 801/4, 799/3;
– k.o. Koper:
1569/36, 1569/40, 1569/41.
(4) Območje bencinskega servisa Bertoki obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po katastrski občini:
– k.o. Bertoki:
908, 909/1, 909/2, 909/3, 913, 914, 915, 916, 917,
918, 919, 5554, 5890/1, 6327, 6339, 6359, 6337, 5892/1,
6006/3.
(5) Prestavitev komunalnih naprav v povezavi z gradnjo
bencinskega servisa Bertoki obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po katastrski občini:
– k.o. Bertoki:
891/1, 891/2, 895/1, 6006/3, 914, 6339, 5889, 5890.
4. člen
(funkcije ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
– območje za navezavo, ki obsega ankaransko, bertoško in srminsko vpadnico, povezovalno cesto in štiripasovno
vpadnico v luko Koper ter vse pripadajoče objekte in ureditve
(viadukt, križišča, krožišča, vodnogospodarske ureditve, območje ureditve obcestnega prostora);
– območje bencinskega servisa Bertoki z vsemi pripadajočimi objekti in ureditvami (površine za ceste in manipulativne površine, površine za parkiranje, rekreacijske površine
in površine za bencinski servis);
– območje prestavitve in navezave infrastrukturnih objektov in naprav;
– območje okoljevarstvenih ukrepov;
– območje za prestavitve oziroma sanacije melioracijskih sistemov.
(2) Območje urejanja po tej uredbi vključuje tudi možnost postavitve naprav in ureditev za elektronski sistem
cestninjenja v prostem prometnem toku, če se vzpostavitev
takega sistema določi s predpisi, ki urejajo sistem cestninjenja. Postavitev teh naprav in ureditev se šteje za dopustna
odstopanja v območju urejanja, ki so v javnem interesu.
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III. PROSTORSKI IN PROMETNO-TEHNIČNI POGOJI
UREJANJA UREDITVENEGA OBMOČJA
5. člen
(trase cest)
(1) Navezava predvideva povezavo novega vhoda v
luko Koper, ki je lociran severno od tovorne železniške postaje, na avtocestno omrežje (AC A1 Dekani–luka Koper)
preko priključka 160 B (krak 3) razcepa Srmin. Navezava
predvideva tudi povezavo obstoječega ter novega vhoda v
luko Koper. V okviru navezave je predvidena izgradnja treh
glavnih vpadnic, in sicer ankaranske, bertoške in srminske
vpadnice, poleg njih tudi povezovalno cesto in štiripasovno
vpadnico v luko Koper. Za štiripasovno vpadnico v luko Koper
je izhodiščna računska hitrost Vrač = 50 km/h, za ostale Vrač
= 60 km/h.
(2) Ankaranska vpadnica poteka v smeri Koper (južni
del)–Ankaran (severni del) od km –0.1-92 (navezava na os
ankaranske ceste) do km 2.2+78 (rondo »Centralna čistilna
naprava«). Na južnem delu se štiripasovna ankaranska
vpadnica navezuje na projektirano štiripasovnico – Ankaransko cesto, ki ni v celoti zgrajena (severni del, od križišča s
Kolodvorsko cesto naprej je zgrajena kot dvopasovna cesta).
Vpadnica na svojem južnem delu od navezave na Ankaransko cesto do križišča z vzhodno vpadnico poteka v krivini R
= 350 m. Ankaranska vpadnica od križanja z osjo vzhodne
vpadnice (križišče »Porsche«, obstoječi vhod v luko Koper)
do križanja z osjo bertoške vpadnice (rondo »Bertoki«) poteka v premi med ekonomsko cono luke Koper na zahodni
ter naravnim rezervatom Škocjanski zatok na vzhodni strani.
Od rondoja »Bertoki« poteka ankaranska vpadnica kot dvopasovnica v radiju R = 1500 m z viaduktom »Bonifika« premošča železniške tire tovorne postaje, reko Rižano, naftovod
in predvideno štiripasovno vpadnico v luko Koper. V svojem
severnem delu poteka ankaranska vpadnica v premi med območjem predvidenim za širitev centralne čistilne naprave in
obstoječimi objekti do rondoja »Centralna čistilna naprava«,
kjer se naveže na »Povezovalno cesto«, ki v rondoju »Rižana« omogoča navezavo na srminsko vpadnico in štiripasovno
vpadnico v luko Koper. Na območju Ankaranske vpadnice je
ob objektu Porsche servis tangirana obstoječa javna fekalna
in meteorna kanalizacija, ki jo je potrebno upoštevati pri gradnji. Navezava na lokalno cesto poteka od km 2.2+78 (rondo
»Centralna čistilna naprava«) do km 2.5+00 km. V smeri
proti Ankaranu je predvideno, da se ankaranska vpadnica z
radijema R = 200 m in R = 150 m začasno priključi na traso
lokalne ceste proti Ankaranu:
a) Karakteristični prečni profil ankaranske vpadnice
znaša 22 m in obsega:
– 2 vozna pasova po 3,25 m,
– 2 prehitevalna pasova po 3,25 m,
– ločilni pas,
– zelenica,
– dvosmerna kolesarska steza na strani naravnega
rezervata Škocjanski zatok,
– hodnik za pešce na strani naravnega rezervata Škocjanski zatok in
– bankina ob vozišču;
b) Karakteristični prečni profil viadukta »Bonifika« znaša
14 m in obsega:
– 2 vozna pasova po 3,25 m,
– dvosmerna kolesarska steza na vzhodni strani,
– hodnik za pešce na vzhodni strani,
– vzdrževalni hodnik na zahodni strani,
– betonska varnostna ograja + odmik.
(3) Bertoška vpadnica poteka od km 0.0+00.00 (rondo
Bertoki) do km 1.0+35 (navezava na obstoječo cesto), in sicer ob severnem robu območja naravnega rezervata Škocjanski zatok in preko rondoja »Bertoki« povezuje ankaransko
vpadnico z avtocesto (obstoječi priključek »Bertoki«). Pri tem
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proti obstoječemu priključku Bertoki najprej poteka v premi,
nato se z R = 350 situativno priključi na obstoječo cesto Bertoki–Srmin–Ankaran:
a) Karakteristični prečni profil bertoške vpadnice znaša
14 m in obsega:
– 2 vozna pasova po 3,25 m,
– dvosmerna kolesarska steza na zahodni strani,
– hodnik za pešce,
– bankina ob vozišču,
– bankina ob hodniku za pešce;
b) Ob obstoječem objektu AMZS v Srminu je predvidena gradnja črpališča odpadne komunalne vode industrijske
cone Srmin, na zemljišču parc. št. 5831/6, k.o. Bertoki. Za
to gradnjo je v pridobivanju gradbeno dovoljenje in bo priključilo komunalne odpadne vode industrijske cone Srmin na
javno kanalizacijsko omrežje s končno dispozicijo v Centralni
čistilni napravi.
(4) Srminska vpadnica poteka od km 0.0+00 (navezava
na krak 3, AC) do km 1.4+42 (rondo Rižana), in sicer: cesta
se na vzhodnem delu z R = 150 m navezuje na krak 3, priključek 160 B razcepa »Srmin«, ki omogoča navezavo na
avtocesto. Vpadnica nato prek R = 600 m preide v premo, ki
se z R = 450 zaključi pred prehodom na traso obstoječe ceste Bertoki–Srmin–Ankaran (križišče »Tovorna postaja«). Srminska vpadnica od navezave na avtocesto do reke Rižane
(rondo »Rižana«) poteka v premi ter radijih R = 200 med pobočji osamelca Srmin in objekti Instalacija, d.o.o., na severni
ter železniškimi tiri tovorne postaje Koper na južni strani. Od
obstoječega nadvoza prek naftovoda srminska vpadnica
poteka v premi prek obstoječega mostu čez reko Rižano
do rondoja »Rižana«. Preko rondoja »Rižana« se srminska
vpadnica kot štiripasovnica nadaljuje proti bodočemu vhodu
v luko Koper. V rondoju »Rižana« se na srminsko vpadnico
priključuje tudi »Povezovalna cesta«, ki omogoča povezavo
srminske vpadnice z ankaransko vpadnico. Karakteristični
prečni profil srminske vpadnice znaša 10 m in obsega:
– 2 vozna pasova po 3,50 m,
– hodnik za pešce na severni strani,
– bankina ob vozišču,
– bankina ob hodniku za pešce.
(5) Povezovalna cesta poteka od km 0.0+00 (rondo »Rižana«) do km 0.6+51 (rondo »Centralna čistilna naprava«) v
dveh premah, ki ju povezuje R = 180 m. Karakteristični prečni
profil povezovalne ceste je enak karakterističnemu prečnemu
profilu srminske vpadnice.
(6) Štiripasovna vpadnica v luko Koper poteka od km
0.0+00 (rondo »Rižana«) do km 0.2+36 (vhod v luko) z R =
80 m in premo poteka pod viaduktom »Bonifika« na predvideni novi vhod v luko Koper. Karakteristični prečni profil
štiripasovne vpadnice znaša 21 m in obsega:
– 2 vozna pasova po 3,50 m,
– 2 prehitevalna pasova po 3,50 m,
– ločilni pas,
– zelenica širine,
– hodnik za pešce,
– bankina ob vozišču in
– bankina ob hodniku za pešce.
6. člen
(krožišča)
(1) Vsa krožišča (v nadaljnjem besedilu: rondoji): rondo
»Bertoki«, rondo »Rižana« in rondo »Centralna čistilna naprava« so dvopasovni, s širino voznega pasu ŠVP = 4,5 m.
Notranji radij rondoja R = 20,0 m vključuje tudi dvometrski
povozni tlakovani pas. Zunanji radiji rondoja so R = 29,0 m,
radij središčnega otoka pa je R = 18,0 m.
(2) Preko rondoja »Bertoki« v km 1.3+66 ankaranske
vpadnice se bertoška vpadnica navezuje na ankaransko
vpadnico. Rondo ima tri krake in je niveletno v nagibu (prehod kraka proti Ankaranu na viadukt »Bonifika«).
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(3) Preko rondoja »Centralna čistilna naprava« v km
2.2+78 ankaranske vpadnice se na ankaransko vpadnico
navezuje Povezovalna cesta, ki omogoča navezavo na srminsko vpadnico ter vpadnico proti luki Koper. Rondo ima
štiri krake. Četrti krak predstavlja predvidena nova cesta do
Centralne čistilne naprave (v nadaljnjem besedilu: Centralna
čistilna naprava).
(4) Rondo »Rižana« v km 1.4+42 srminske vpadnice
povezuje srminsko vpadnico, vpadnico v luko Koper ter povezovalno cesto. Kot četrti krak nastopa navezava na obstoječo
cesto proti Ankaranu in kot peti krak navezava vzdrževalne
(interventne) ceste ob Rižani.
7. člen
(križišča)
(1) Elementi robov pomembnejših križišč so izvedeni z
Rmin = 15 m oziroma trojnimi radiji in preverjeni s trajektorijami za vožnje tovornjakov s prikolicami z Rmin = 12 m in
razmerjem 2: 1: 3. Robovi manj pomembnih križišč, ki niso
predvidena za vožnjo tovornih vozil, so izvedeni z Rmin = 10
m. Pasovi za leve zavijalce v križiščih so izvedeni z radiji R
= 10 m–15 m. Prehodi za pešce so širine 3 m, prehodi za
kolesarje pa 2 m.
(2) Križišče »Porsche« v km 0.1+00 ankaranske vpadnice obsega trikrako križišče z navezavo vzhodne vpadnice
iz smeri Kopra in obstoječega vhoda v luko Koper na ankaransko vpadnico. Ob predvideni izgradnji štiripasovnice bo
križišče potrebno ustrezno razširiti in prilagoditi otoke ter
uvozne radije.
(3) Priključek »Gasilci« v km 0.3+08 ankaranske vpadnice obsega trikrako križišče z navezavo uvoza h objektom
gasilcev ter je namenjen izključno za interventne potrebe
gasilcev. Iz smeri Kopra je predviden pas za leve zavijalce
(dovoljeno izključno za gasilce).
(4) Križišče »IOC Srmin I« v km 0.2+00 in križišče »IOC
Srmin II« v km 0.8+57 bertoške vpadnice sta načrtovani kot
trikraki križišči in navezujeta dostop v načrtovano Industrijsko
obrtno cono Srmin, ki naj bi se formirala na območju med
bertoško vpadnico ter tovorno železniško postajo Koper.
(5) Križišče »Škocjanski zatok« v km 0.6+64 bertoške
vpadnice obsega štirikrako križišče in navezuje obstoječo
cesto Bertoki-Srmin-Ankaran kot 3. krak in vhod v načrtovani informacijski center in opazovalnico naravnega rezervata
Škocjanski zatok kot 4. krak.
(6) Navezava na krak 3, priključek 160B razcepa Srmin
v km 0.0+00 srminske vpadnice: štirikrako križišče navezuje
krak 3, priključka 160B razcepa Srmin in os deviacije 1-28
(razcep Srmin).
(7) Križišče »Tovorna postaja« v km 0.8+48 srminske
vpadnice obsega štirikrako križišče in navezuje traso obstoječe ceste Bertoki-Srmin-Ankaran kot 3. krak in nov dovoz
do kamionskega parkirišča podjetja Instalacije, d.o.o., kot 4.
krak. Iz smeri luke Koper se predvidi pas za leve zavijalce, iz
smeri avtoceste pa dodatni pas za desne zavijalce.
(8) Križišče »Instalacija« v km 1.1+30 srminske vpadnice obsega trikrako križišče in navezuje dvopasovni vhod
in izhod iz podjetja Instalacije, d.o.o. (samo za potrebe
osebnega prometa). Iz smeri luke Koper je predviden pas
za leve zavijalce.
(9) Križišče »Dostop na vagonsko polnilnico« v km
1.1+90 srminske vpadnice obsega trikrako križišče in navezuje
dostop na vagonsko polnilnico, ki ostaja nespremenjen.
(10) Navezava vzdrževalne ceste ob Rižani v km
1.2+99 srminske vpadnice obsega trikrako križišče in navezuje vzdrževalno cesto ob Rižani.
8. člen
(objekti)
(1) Na območju tras vpadnic navezave so predvideni
naslednji objekti:
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1. Ankaranska vpadnica:
a) most 5-1:
– funkcija: premostitev preliva med morjem in Škocjanskim zatokom,
– stacionaža objekta: ankaranska vpadnica km 0.9 +
55 – 1.0 + 03,
– dimenzija mostu: š = 25 m, d = 48 m;
b) viadukt »Bonifika«:
– funkcija: premostitev obstoječih melioracijskih in prelivnih jarkov, reke Rižane, trase železniških tirov, bodoče
vpadnice v luko Koper, instalacijskih vodov,
– stacionaža objekta: ankaranska vpadnica km 1,4 +
27 – 1.9 + 75,
– dimenzija viadukta: š = 14 m, d = 548 m;
c) prepusti:
– km – 0.1 – 50: cevni prepust ∅ 120 cm,
– km 2 + 79: cevni prepust ∅ 120 cm (prepust za akumulacijo),
– km 2.3 + 14: cevni prepust 2 x ∅ 120 cm (prepust za
akumulacijo);
2. Bertoška vpadnica – prepusti:
– križišče IOC Srmin II: cevni prepust ∅ 80 cm,
– navezava srminske vpadnice: cevni prepust ∅ 80
cm,
– km 0.2 + 50: cevni prepust ∅ 60 cm (za potrebe refulacije Škocjanskega zatoka),
– km 0.5 + 00 ploščati propust 1/1;
3. Srminska vpadnica:
a) most 5-2:
– funkcija: premostitev instalacijskih vodov (razširitev
obstoječega objekta),
– stacionaža objekta: srminska vpadnica, km 1.1 + 30
vhod/izhod v Instalacije, d.o.o.,
– dimenzija mostu: š = do 13 m, d = 9 m;
b) most 5-3:
– funkcija: premostitev instalacijskih vodov (razširitev
obstoječega objekta),
– stacionaža objekta: srminska vpadnica km 1.1 + 76
– 1.2 + 06,
– dimenzija mostu: š = do 8 m, d = 19 m;
c) prepusti:
– km 0.0 + 30: cevni prepust ∅ 80 cm, d ≈ 25 m,
– km 0.2 + 10, desno: cevni prepust ∅ 60 cm, d ≈ 10 m,
– km 0.3 + 70: cevni prepust ∅ 100 cm, d ≈ 19 m,
– km 0.5 + 60, desno: cevni prepust ∅ 60 cm, d ≈ 14 m,
d) podporni zid: v križišču za Instalacijo je zaradi pasu
za leve zavijalce iz smeri luke Koper (osebni promet Instalacija) predviden podporni zid v dolžini 15 m, višine 2 m;
4. Povezovalna cesta – prepusti:
– km 0.5 + 20, desno: cevni prepust ∅ 120 cm, d ≈ 17 m,
– km 0.5 + 99: cevni prepust 2 x ∅ 120 cm, d ≈ 40 m
(prepust za akumulacijo),
– km 0.6 + 94: cevni prepust 2 x ∅ 140 cm, d ≈ 50 m
(prepust za akumulacijo).
9. člen
(regulacije)
(1) Na območju med P2 in P6 bertoške vpadnice je
predvidena regulacija melioracijskih kanalov v skupni dolžini
ca. 285 m (vključno s prepustom).
(2) Za nemoteno funkcioniranje melioracijskega sistema
Ankaranske bonifike je potrebno vzporedno s traso povezovalne ceste med P3 in P13 izvesti nov melioracijski jarek v
skupni dolžini ca. 525 m.
10. člen
(deviacije in križanje cest ter križanje železnic)
(1) Deviacije so:
a) Na območju navezave ni predvidenih deviacij cest.
Predvidene so le navezave in prilagoditve obstoječe cestne
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mreže novo projektiranim prometnicam v posameznih križiščih;
b) Na srminski vpadnici je v km 1.2 + 99 predvidena
navezava vzdrževalne ceste ob Rižani. Vzdrževalna cesta
ob Rižani v skupni dolžini 120 m se spremeni tako, da se
os priključka servisne ceste premakne za ca. 10 m stran
od mostu čez Rižano. Kot prečni profil je upoštevan zožani
profil širine 4,0 m, ki omogoča srečanje tovornega vozila in
kolesarja (pešca) oziroma dveh osebnih vozil;
c) V sklopu načrtovanega bencinskega servisa Bertoki
je predvidena deviacija lokalne ceste Bertoki–Bivje. Deviacija
lokalne ceste se prične v profilu P4 – 4 m in zaključi v profilu
P19. Situativno in višinsko je njen potek prilagojen prostorski
lokaciji bencinskega servisa Bertoki, obstoječemu terenu in
navezavi na obstoječo cesto. Ohranja se tudi njen obstoječi
prečni profil. Njena os poteka s horizontalnimi elementi v
radijih Rh=60 m in prehodnicami dolžine Lmin=30 m. Niveleta deviacije višinsko do P4+10 m poteka najprej v 0,30%
padcu, naprej pa se v 1,00% sklonu dviga do P8 + 3 m, kjer
doseže najvišjo točko. Od preloma dalje niveleta pada najprej s 0,35%, nato pa z 2,50% do P17 – 7 m. Od profila P17
dalje se niveleta v 1,20% padcu ujame z obstoječo niveleto
lokalne ceste;
d) Karakteristični prečni deviacije znaša 10,00 m in
obsega:
– 2 vozna pasova po 3,50 m,
– hodnik za pešce,
– bankina ob vozišču in
– bankina ob hodniku za pešce;
e) Računska hitrost je 40 km/h.
(2) Križanja so:
a) Kot največja prilagoditev je predvideno križanje
osi obstoječe ceste Bertoki–Srmin s predvideno bertoško
vpadnico, kjer se obstoječa cesta na bertoško vpadnico
naveže v novo projektiranem križišču »Škocjanski zatok«
v km 0.6+64;
b) Predvideno je izvennivojsko križanje ankaranske
vpadnice (viadukt »Bonifika«) in tira v luko Koper. Svetla
višina križanja med gornjim robom tira in spodnjim robom
konstrukcije znaša 6,5 m.
11. člen
(bencinski servis Bertoki)
(1) Lokacija bencinskega servisa Bertoki leži ob avtocesti, približno 500 m za priključkom Bertoki na hitro cesto,
na ožjem območju naselja Bertoki. Poseg za bencinski servis
Bertoki se prične s pasom za vključevanje oziroma prepletanje priključka Bertoki za smer Ljubljana, stacionaža po banki
cestnih podatkov km 1.8+75, ter zaključi prav tako s pasom
za vključevanje za vozila, vozeča z bencinskega servisa Bertoki, stacionaža po banki cestnih podatkov km 1.5+05.
(2) Vozila na bencinski servis Bertoki iz avtoceste
Koper–Ljubljana vstopajo preko uvozne rampe, ki preide v
povezovalno oziroma zbirno cesto, ki poteka prek celotnega
platoja bencinskega servisa Bertoki. Povezovalna cesta po
svojem namenu smiselno preide v izvozno rampo, ki se združi še z zbirno cesto iz parkirišč za tovorna vozila. Osrednja
povezovalna cesta preko bencinskega servisa Bertoki služi
kot povezava, s katere se promet cepi (zbira) glede na namen in interese voznikov.
(3) Pri dimenzioniranju površin za mirujoči promet je
potrebno zagotoviti naslednje število parkirnih prostorov za
posamezne dejavnosti:
– 16 parkirnih prostorov za osebna vozila,
– 10 parkirnih prostorov za tovorna vozila in avtomobile
s prikolicami, razporejenih pod kotom 45 stopinj glede na
smer vožnje, s posebej urejeno zbirno cesto širine 7,0 m, ki
se v nadaljevanju naveže direktno na izvozno rampo,
– 2 parkirna prostora za avtobuse urejena vzdolž osrednje povezovalne ceste.
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IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA
URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE CESTE IN OBCESTNEGA
PROSTORA
12. člen
(trase cest)
(1) Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev navezave in bencinskega servisa mora vsebovati tudi načrt krajinske
arhitekture, ki mora opredeliti predvsem oblikovanje reliefa
in zasaditve v obcestnem prostoru ter mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko
oblikovanje.
(2) Trasa cest z objekti in opremo ceste obsega:
a) odbojne ograje na cestah se izvede v kovinski izvedbi, dopustna višina je 0,75 m. Izjemoma se dopusti izvedba betonskih ograj v kombinaciji s protihrupnimi ograjami.
Vmesni ločilni pas se zatravi ali zasadi z nizkimi grmovnicami
s plitkim koreninskim sistemom;
b) cestna oprema in razsvetljava ceste mora izkazovati
enotne oblikovne elemente. Cestni objekti (mostovi) morajo
biti arhitekturno oblikovani, skladno z drugimi spremljajočimi
objekti ob avtocesti ter značilnostmi urbane in krajinske podobe prostora;
c) protihrupne ograje morajo biti oblikovane tako, da se
vzpostavi kakovosten prostor tako na notranji kot na zunanji
strani ceste, s prilagajanjem izvedbe različnih tipov protihrupne zaščite stanju in značilnostim prostora na konkretnem odseku. Upoštevana mora biti prostorska zveznost postavitve
različnih tipov protihrupne zaščite in enotnost v oblikovanju
in materialih na celotnem odseku.
(3) Za zagotovitev vpetosti posega v prostor in sanacijo
degradiranih površin je potrebno obcestni prostor mestoma
zasaditi z višjo vegetacijo. Pri tem je potrebno upoštevati
naslednja izhodišča:
– prilagajanje značilnim vegetacijskim vzorcem in vrstni
sestavi, predvsem navezava na obstoječo, avtohtono vegetacijo tako v vrstni sestavi kot v obliki,
– oblikovanje v smislu optičnega vodenja in izboljšanja
kakovosti obcestnega prostora (intenzivna ozelenitev v območjih, kjer se prepleta in stika več cest),
– zakrivanje pred nezaželenimi pogledi oziroma zakrivanje gradbenih konstrukcij in protihrupnih ograj, kjer to
dopušča prostor in njegove značilnosti.
(4) Ankaranska vpadnica:
a) cesta je oblikovana kot mestna cesta na poteku po
robu naravnega rezervata. Vzdolž ceste ob naravnem rezervatu Škocjanski zatok se predvidi obojestranski drevored,
da se doseže močnejšo vizualno bariero med ekonomsko
cono in rezervatom ter da se ustvari ugodnejšo mikroklimo
za pešce in kolesarje. Na strani ob rezervatu se drevored
zasadi v vmesni zelenici, na strani ob ekonomski coni pa v
pasu med bankino in ograjo. Primerna so srednje velika do
velika drevesa, ki prenašajo sol in vročino. Sadilna razdalja
za srednje velika drevesa je 8 m;
b) zaradi preprečevanja osvetljevanja območja rezervata
in protihrupne zaščite je vzdolž ceste načrtovan nasip v višini
1m. Na strani ob zatoku se izvede naklon 1: 3, ki se spusti na
nivo terena rezervata. Nasip se zasadi. Dodatni nasip na strani
ob cesti se zasadi le mestoma. Na zunanji strani se zasaditev
navezuje na zasaditev znotraj območja naravnega rezervata.
Z drevjem in grmovnicami se oblikuje rob oziroma prostorsko
bariero med naravnim rezervatom in cesto ter drugimi urbanimi
programi. Povezavo z območjem rezervata se vzpostavi z izborom in prostorsko razporeditvijo rastlin v organskih oblikah.
Zasaditev naj ne sledi cesti v popolnoma ravni nepretrgani
liniji, mestoma naj se odmakne od roba in se prekine. Oblikuje
naj se toploljubno grmišče, bogato z lesnimi vrstami;
c) na odseku trase ankaranske vpadnice ob ekonomski
coni v luki Koper je potrebno upoštevati pogoje Carinske
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uprave Republike Slovenije glede nemotenega nadzora v
ekonomski coni in izven nje, tako da se zagotovi pregleden
in razsvetljen prostor med ograjo ekonomske cone in ankaransko vpadnico. Enaki pogoji morajo biti zagotovljeni tudi
med gradnjo. Ograja mora biti visoka 2,5 m, iznad katere
je predvideno še dodatno 0,5 m ograje iz bodeče žice, nagnjene za 45 stopinj v notranjost ekonomske cone. Okolica
ograje je lahko ozelenjena, vendar le s travo. V oddaljenost
2 m od ograje ni dovoljeno postavljanje objektov, krošnje
dreves pa ne smejo segati v ta pas. Prav tako v ta pas ne
sme segati pločnik ali kolesarska steza. Osvetlitev mora biti
tolikšna, da omogoča nadzor in pregled transportnih sredstev
in blaga na njih;
d) na vzhodni strani viadukta Bonifika se med rondojem Bertoki in železniško progo predvidi zasaditev drevesno
grmovne živice, kot vizualne bariere med objektom in načrtovano proizvodno poslovno cono.
(5) Bertoška vpadnica:
a) bertoška vpadnica je načrtovana kot mestna cesta
z enostranskim pločnikom in kolesarsko stezo. Obcestni
prostor proti območju naravnega rezervata se zasadi s toploljubnimi grmovnicami in drevjem, tako da se navezuje na
zasaditev znotraj območja rezervata. Ob vstopnem delu v
rezervat se z namenom, da se ga poudari, predvidi zasaditev
večjih dreves. Zaradi odpiranja pogledov v notranjost zatoka
naj na preostalem delu prevladujejo nižje in srednje visoke
grmovnice;
b) na vzhodni strani bertoške vpadnice je predviden
drevored;
c) bertoški rondo, ki ima notranji premer 30 m, se zasadi
s skupino drevja.
(6) Srmniska vpadnica:
a) srminska vpadnica bo namenjena predvsem tovornemu prometu. Na obeh straneh ceste se do območja načrtovanega parkirišča zasadi drevesno – grmovno živico, ki
je značilna oblika vegetacije na kontaktnem območju;
b) površine ob rondoju Rižana, med cesto in reko Rižano se prepusti zarasti z naravno sukcesijo. Površino je po
izvedenih gradbenih delih potrebno predhodno pripraviti tako,
da bo zarast možna (planiranje, nanos žive zemlje).
(7) Oblikovanje reliefa je potrebno izvesti tako, da se
nasipne in vkopne brežine oblikuje z zaokrožitvijo iztekov v
okoliški teren oziroma tako, da se nove oblike logično in brez
očitnih stikov navežejo na obstoječi naravni relief oziroma na
obstoječe nasipne oziroma vkopne brežine ceste. Brežine je
potrebno mestoma zasaditi z višjo vegetacijo tako, da se zagotovi stabilnost brežin in omili prehode v ravnine.
(8) Ureditve ob območjih bazenov z zadrževalnikom,
usedalnikom in umirjevalnim bazenom je potrebno urediti
tako, da se vključi v širši prostor s pomočjo ustreznega oblikovanja reliefa in zasaditve.
13. člen
(bencinski servis Bertoki)
(1) Bencinski servis Bertoki obsega osnovni program
(prodajalno, skladišča, sanitarije) z dodatnim manjšim gostinskim lokalom.
(2) Na bencinskem servisu Bertoki so predvidena 3
točilna mesta za promet z avtoceste ter eno točilno mesto
za lokalni promet. Točilna mesta so nadkrita z nadstrešnico.
Bencinski servis Bertoki je ograjen, tako da je preprečen dostop (prehod z vozilom) z lokalne cestne mreže na avtocestni
sistem, vendar bencinski servis Bertoki omogoča ter združuje
natakanje in plačilo goriv tako na lokalni cesti kot na avtocesti
(en skupen objekt, dostopen z dveh strani).
(3) Objekti bencinskega servisa Bertoki so:
a) tlorisni gabarit glavne nadstrešnice je 28,00 × 24,00
m, nadstrešnice nad točilnim mestom za lokalni promet pa
20,00 × 13,00 m. Višina nadstrešnic od kote otoka do ravne
strehe znaša 5,0 m;
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b) tlorisni gabarit pritličnega prodajnega objekta znaša
20,00 × 20,00 m z višinskimi kotami: kota praga KP = + 9,15
in kota ravne strehe KS = + 10.20;
c) pri oblikovanju objektov se uporabi tipska zasnova
tovrstnih objektov uporabnika.
(4) Zunanje površine:
a) povozne površine pretakalne ploščadi in ostalih
ploščadi bodo betonirane, ostale vozne površine asfaltirane,
pohodne površine v okolici objektov tlakovane in prilagojene
invalidnim osebam in dostavi;
b) zelene površine oziroma površine za rekreacijo so
prilagojene razpoložljivemu prostoru;
c) med deviacijo ceste Bertoki–Bivje za bencinskim
servisom Bertoki in objekti servisa je predvidena rezervacija
prostora za možnost kasnejše postavitve protihrupne ograje.
Ta prostor se na notranji strani na delih, kjer to omogoča širina, obsadi z drevjem in grmovnicami, s katerimi je oblikovana
nepravilna linija. Na ožjih delih se ograja, v primeru njene
postavitve, zasadi s popenjavkami. Tudi na zunanji strani se
mestoma zasadi popenjavke;
d) na otokih med parkirnimi prostori se predvidi večja
drevoredna drevesa;
e) zunanja stran deviacije ceste Bertoki–Bivje se zatravi.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA KOMUNALNE,
TELEKOMUNIKACIJSKE IN ENERGETSKE UREDITVE
14. člen
(kanalizacija)
(1) Odvajanje meteorne vode se izvede tako, da se vse
meteorne vode s cestišča zbira v ustrezno dimenzionirano
kanalizacijo in vodi do objektov za prečiščevanje (zadrževalni
bazeni in usedalniki). Predvideni objekti so:
a) Ankaranska vpadnica:
– B A1 v km 0.2+50,
– B A2 v km 0.8+30;
b) Bertoška vpadnica:
– B B1 v km 0.7+00,
– B B2 v km 0.2+50,
– B A1 v km 0.2+00;
c) Srminska vpadnica:
– B S1 v km 0.0+40,
– B S2 v km 1.3+20,
– B S3 v km 0.0+50,
– B P1 v km 0.0+50 (povezovalna cesta na rondo).
(2) Predvidena je izvedba meteorne kanalizacije v trasi
ankaranske, bertoške in srminske vpadnice ter na območju
bencinskega servisa. Predvidena meteorna kanalizacija prečka večino komunalnih naprav.
(3) Odvodnjavanje ankaranske vpadnice je urejeno
tako, da meteorna kanalizacija na območju Škocjanskega
zatoka poteka v osi ceste ankaranske vpadnice v zelenici
in ima odtok v čistilne naprave in končno dispozicijo v akvatoriju naravnega rezervata Škocjansko zatok, za območje
katerega je sprejet Odlok o ureditvenem načrtu za območje
naravnega rezervata Škocjanski zatok (Uradni list RS, št.
119/02), in sicer:
a) južni odsek med profiloma P1 in P8 se odvaja na izpust na čistilno napravo z dvema kanaloma:
– P1 do P4, profili od ∅ 250 do ∅ 300 mm,
– P8 do P4, profili od ∅ 250 do ∅ 400 mm;
b) srednji odsek med profiloma P19 in P17 se odvaja
na izpust na čistilno napravo med profiloma P15 in z dvema
kanaloma:
– P9 do P15+30, profili od ∅ 250 do ∅ 500 mm,
– P15+30 do P17, profil ∅ 250 mm.
(4) Kanal Severni del ankaranske vpadnice in bertoške
vpadnice odvaja del ankaranske vpadnice med profiloma
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P19 in P26, kanal Rondo Bertoki pa odvaja odpadno vodo
s premostitvenega objekta in severni del bertoške vpadnice
od P2 do P5+20, kjer se kanal združi s kanalom bertoške
vpadnice in se odvaja na izpust na čistilno napravo. Odvodnjavanje se vrši:
a) kanal severnega dela ankaranske in bertoške vpadnice, profili od ∅ 250 do ∅ 700 mm, na katerega se priključuje
v jašku RJ20 kanal rondo Bertoki;
b) kanal rondo Bertoki zbira odpadno vodo s premostitvenega objekta in samega rondoja s profilom ∅ 250 in
∅ 400 mm.
(5) Rondo »Centralna čistilna naprava« in cesta Ankaran od P1 do P4 se odvodnjavata s kanalom ankaranska
bonifika – sever, profili ∅ 250 do ∅ 500 mm. Čiščenje vode
ni predvideno zaradi majhne prometne obremenitve.
(6) Odvodnjavanje bertoške vpadnice je urejeno tako,
da metorna kanalizacija poteka na zahodni strani ceste,
vzporedno z obstoječim kolektorjem Bertoki, in sicer:
a) južni del od P22 do P15 profilov ∅ 250 mm do ∅ 600
mm se odvodnjava v melioracijski kanal. Čiščenje vode ni
predvideno zaradi majhne prometne obremenitve;
b) severni del bertoške vpadnice od P14 do P1 se odvodnjava skupaj s severnim delom ankaranske vpadnice na
čistilno napravo v P6. Profili so od ∅ 250 do ∅ 600 mm.
(7) Srminska vpadnica se odvodnjava z vododelnico
med profiloma P12 in P13. Od P12 do P1 se odvodnjava
proti vzhodu. Pobočne vode se odvajajo z odprtim kanalom
do propusta P1+22 in propusta P8+20. Cestne vode se
odvajajo s kanalom ∅ 250 mm na jašek RJ3 in s kanalom
∅ 400 mm na čistilno napravo med P1 in P2. Odsek od
RJ3 do P1 odteka v smeri proti zahodu, del od RJ3 do P12
proti vzhodu.
(8) Pobočne vode se odvajajo deloma v odprtem kanalu P13 do RJ15, nakar poteka odvodnja v kanalu ∅ 400
in ∅ 500 mm do instalacijske kinete v P25, pod instalacijsko
kineto se priključuje na odvodni kanal prečiščene vode iz
čistilne naprave. Cestne vode se odvajajo s cevovodom, ki
je do P27 vzporeden z meteornim kanalom, s profili ∅ 250 do
∅ 400 mm. Cestne vode se priključujejo na čistilno napravo
med profiloma P27 in P28. Cestne vode med P25 in P27+25
se odvajajo s samostojnim vodom ∅ 250 do ∅ 300 mm na
čistilno napravo med profiloma P27 in P28.
(9) Povezovalna cesta ima predvidena dva izpusta.
Severni del, vključno z odvodnjo dela ankaranske vpadnice
odteka preko čistilne naprave v vzhodno akumulacijo depresijskih voda. Kanal je predviden s cevmi profila ∅ 250 do ∅
400 mm z izpustom v RJ17. Južni del, vključno z odvodnjo
dela vpadnice v luko Koper poteka do izpusta na desnem
bregu reke Rižane. Kanal je predviden v profilih od ∅ 300
cm do ∅ 400 mm.
(10) Na bencinskem servisu Bertoki je meteorna kanalizacija urejena tako, da poteka ob območju mirujočega prometa, zajame vodo cestišča na območju platoja ter strešne
vode in odvede vso vodo do čistilne naprave. Območje deviirane ceste se odvodnjava direktno v prepust avtoceste.
(11) Fekalna kanalizacija:
a) v telesu ankaranske vpadnice od profila P1 se izdela
od zaključka obstoječega kanala do priklopa na fekalni kanal
Bertoki v profilu P28 nov fekalni kanal ∅ 600 mm. Na fekalni
kanal ni predvidenih priključkov. Končna dispozicija je centralna čistilna naprava Koper. Kanal poteka od obstoječega
jaška FJ1 v PA+36 proti Škocjanskemu zatoku do FJ2 na
brežini nasipa in poteka vzporedno z ankaransko vpadnico
do FJ15. Kanal poteka vzporedno z osjo ceste (oddaljenost
ca. 22 m). Nanj ne vpliva prometna obremenitev, obbetoniranje ni potrebno. Os kanala je postavljena tako, da so predvideni pokrovi jaškov kanala na +2.20. Na odseku med FJ15
in FJ16 prečka kanal preliv Škocjanskega zatoka. Prehod
pod prelivom Škocjanskega zatoka se obbetonira in zavaruje
s kamnitim tlakom zaradi velike vlečne sile pri bibavici. Od
FJ16 poteka kanal v brežini nasipa vzporedno s cesto do
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FJ21. Odsek od FJ21 do FJ22 prečka rondo Bertoki, odsek
nizvodno od FJ22 se priključuje na bertoški fekalni kolektor;
b) bertoški kolektor poteka v flišnem nasutju brez
globokega temeljenja. Odsek kanala med P5+8 in P11+13
poteka v bankini predvidene bertoške vpadnice. V primeru
nastanka deformacij je potrebno izvesti nadomestni kolektor
∅ 1200 mm;
c) ankaranski kolektor poteka v kamnitem nasutju na
ankaranski bonifiki v trasi ankaranske vpadnice (od P39
do P44, rondo »Centralna čistilna naprava«). Predvideti je
potrebno zaščito kolektorja. Ankaranski kolektor prečka tudi
vpadnico v luko Koper, kjer se izvede zaščitna cev;
d) kolektor Inde poteka poševno preko štiripasovnice v
luko Koper in rondoja Rižana. Izvede se zaščita kanala;
e) fekalne vode objekta bencinskega servisa Bertoki
se priključujejo s cevovodom ∅ 250 mm na obstoječi fekalni
kolektor.
(12) Prestavitve in gradnjo kolektorjev v območju obravnavane gradnje je potrebno izvesti s temeljenjem, ki bo
preprečilo nastajanje deformacij in posedanje kolektorjev.
Obstoječe in predvidene fekalne zbiralnike, ki potekajo na
območjih obravnavane gradnje, je potrebno ustrezno zaščititi,
isto velja za obstoječe kanalizacijsko omrežje med gradnjo.
Deponiranje viškov materiala in ostalih gradbenih materialov
v območju fekalnega zbiralnika ni dovoljeno. Za obstoječe fekalne kolektorje, ki potekajo na območju obravnavane gradnje,
je potrebno pred začetkom gradnje in po končanih delih pregledati tangirano kanalizacijo s TV kontrolnim sistemom.
15. člen
(vodovod)
(1) Nove vodovodne naprave so predvidene v trasi
ankaranske in bertoške vpadnice (Duktil ∅ 300 mm) ter
srminske vpadnice (Duktil ∅ 400 mm).
(2) Bencinski servis Bertoki se za zagotovitev vodooskrbe in požarne varnosti priključuje na vodovodno omrežje na
obstoječi vodooskrbni sistem rezervoar Rižana–Bertoki–Srmin. S povezavo v cesti pred Zadružnim domom na obstoječi
odcep Lž ∅ 150 mm bo nova trasa vodovoda potekala po
deviirani lokalni cesti in se zaključila pred cerkvijo z navezavo
na cevovod AC ∅ 60 mm.
(3) Projektna dokumentacija v zvezi z vodovodnimi napravami mora biti izdelana skladno s projektnimi nalogami
in potrjena s strani Rižanskega vodovoda Koper, d.o.o. V
primeru faznosti gradnje prometne infrastrukture je potrebno
pri določanju faznosti gradnje vodovodnih naprav upoštevati
tudi sanitarnotehnični kriterij. Vsa finančna sredstva v zvezi
z vodovodnimi objekti in napravami mora zagotoviti nosilec
posegov v prostor.
16. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Zaradi gradnje navezave in drugih ureditev so potrebne naslednje ureditve na elektroenergetskem omrežju:
1. Prestavitve oziroma preureditve elektroenergetskega
omrežja:
a) Ankaranska vpadnica:
– odcep srednjenapetostni daljnovod trafo postaja (v
nadaljnjem besedilu: TP) Sončni park,
– srednjenapetosni kablovod (v nadaljnjem besedilu:
SN kbv) TP čistilna naprava – TP Sončni park,
– nizko napetostno omrežje Bonifika Srmin;
b) Srminska vpadnica:
– SN kbv TP Ankaransko križišče – TP Istrabenz,
– SN kbv TP Instalacija – TP Čistilna naprava,
– SN kbv TP ŽTP – TP Instalacija (2. del),
– SN kbv TP Ankaransko križišče – TP Istrabenz
(1. del),
– nizko napetostno omrežje pri tovorni železniški postaji
(iz TP ŽTP);
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2. Napajanje javne razsvetljave:
– Ankaranska vpadnica južni del iz TP Gasilci,
– Ankaranska vpadnica severni del iz TP Bonifika Sr-

– bertoška vpadnica iz TP Istrabenz,
– srminska vpadnica iz TP ŽTP;
3. Napajanje bencinskega servisa Bertoki je iz TP
Bertoki 2.
(2) Zaradi izvedbe bencinskega servisa Bertoki je
potrebno v TP Bertoki 2 zamenjati obstoječi trafo z novim
moči 400 kVA. Za napajanje bencinskega servisa Bertoki je
potrebno izvesti naslednje nizko napetostno omrežje (novi
kabli 0,4 kV):
– TP Bertoki 2 – razdelilna kabelska omarica,
– razdelilna kabelska omarica do bencinskega servisa
Bertoki.
17. člen
(javna razsvetljava)
Predmet osvetlitve so naslednje ceste:
– ankaranska vpadnica v celoti,
– bertoška vpadnica v celoti,
– srminska vpadnica od rondoja Rižana do križišča pri
tovorni železniški postaji,
– bencinski servis Bertoki.
18. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Z izgradnjo načrtovanih cest se tangira optično
in sekundarno telekomunikacijsko (v nadaljnjem besedilu:
TK) omrežje. Kjer je to mogoče, se bo obstoječe omrežje
zaščitilo, kjer pa sama zaščita v povezavi z nemotenim potekom gradbenih del ni možna, se bo izvedlo prestavitve TK
omrežja, in sicer:
– optični kabel SX Koper–Srmin (od profila P15 do profila P22 ob levi strani bertoške vpadnice, ob križišču Škocjanski zatok prečka krak in sledi cesti, kjer se spoji s traso
obstoječih kablov),
– telefonsko kabelsko omrežje kabelski razdelilec Bertoki – sekundar,
– sekundarno telefonsko kabelsko omrežje KO Srmin I
– KO Vratarnica,
– naročniško telefonsko kabelsko omrežje KO Vratarnica KO Bonifika.
(2) Na viaduktu Bonifika je predvidena izvedba šest
cevne TK kabelske kanalizacije.
(3) Na območju bencinskega servisa Bertoki je potrebno
prestaviti telekomunikacijske kable, ki potekajo vzporedno z
lokalno cesto:
– magistralni telekomunikacijski optični kabel SX Koper
– LC Senožeče K-266,
– magistralni koaksialni kabel Postojna–Koper,
– medkrajevni telefonski kabel Koper–Škofije–državna
meja z odcepom LC Ankaran in Dekani,
– telefonsko kabelsko omrežje Bertoki – sekundar.
(4) Objekt bencinskega servisa Bertoki se priključi na
KR Bertoki.
(5) Za potrebe Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, Sektor za civilno obrambo, je predvidena položitev kabelske kanalizacije za »klic v sili« po trasi bertoške vpadnice
od nadvoza pri obstoječem priključku »Bertoki« do rondoja
»Bertoki« ter nato po ankaranski vpadnici preko viadukta
»Bonifika« do rondoja »Centralna čistilna naprava«.
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VI. VODNOGOSPODARSKE UREDITVE, UREDITVE
NA OBMOČJIH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ, VAROVANJE
NARAVE
19. člen
(vodotoki)
(1) Zaradi gradnje navezave se kakovost voda in vodni
režim, posebej pa režim odtoka visokih voda na vplivnem območju, ne sme poslabšati. Zato mora investitor izvesti potrebne ureditve na vodotokih in upoštevati ukrepe za varovanje
v času gradnje in po njej. Med gradnjo mora izvajalec organizirati ukrepe za primer razlitja nevarnih tekočin. V primeru
razlitja nevarnih tekočin mora izvajalec onesnaženi material
(npr. onesnažena tla) izkopati in ga oddati v predelavo kot
nevaren odpadek, razen če ne izvede analize, s katero bi
organizacija, pooblaščena s strani ministrstva za okolje in
prostor ugotovila, da ne gre za nevaren odpadek in bi lahko
bil odstranjen na drug način.
(2) V vodotoke se ne sme spuščati naftnih derivatov,
ki se uporabljajo za zagon in delovanje gradbenih strojev in
transportnih sredstev.
(3) Pranje delovnega orodja v okoliških vodotokih ni
dovoljeno, prav tako ne spuščanje cementnega mleka v
vodotoke in odlaganje cementnih odpadkov.
(4) Za potrebe gradnje se med gradnjo ne sme črpati
vode iz vodotokov.
(5) V bližini vodotokov je prepovedano odlagati gradbeni ali izkopani material ter kakorkoli drugače onesnaževati
vodo.
(6) Pri gradnji viadukta čez Rižano se čim manj posega
v reko in brežine ter zagotovi vse ukrepe za preprečevanje
negativnih vplivov na rastlinstvo in živalstvo v reki in ob njej.
Dimenzije premostitvenega objekta na ankaranski vpadnici
morajo zagotoviti optimalno izmenjavo voda v Škocjanskem
zatoku in upoštevati druge interese po povezavi dveh vodnih
površin.
(7) Odvajanje in čiščenje meteornih vod se izvede z zadrževalniki padavinske vode, ki služijo tudi kot zadrževalniki v
primeru izlitja nevarnih snovi (kot je našteto v 15. členu).
(8) Niveleta ankaranske vpadnice mora biti usklajena
s predvideno vodnogospodarsko ureditvijo naravnega rezervata.
(9) Poseg ne sme v ničemer poslabšati obstoječega stanja kvalitete vodnih virov, kar je potrebno doseči z ustreznimi
gradbeno tehničnimi ukrepi, z ustreznim načinom gradnje ter
po izgradnji z ustreznim načinom vzdrževanja.
(10) Na celotni trasi je potrebno med gradnjo in obratovanjem preprečiti izliv polutantov v podtalje in površinske
vodotoke.
(11) Vsa odvajanja meteornih vod in izlivov iz gradbišč
morajo biti urejena preko ustreznih kompenzacijskih bazenov
in lovilcev.
(12) Vsa odvajanja komunalnih odplak morajo biti v
času pripravljalnih del in med gradnjo urejena preko ustreznih komunalnih objektov in zavarovana, da ne pride do izliva
odplak v vodotoke ali njegovo okolico.
(13) Pripravi se načrt aktivnosti za primer nesreče z razlitjem ali razsutjem nevarnih snovi. Načrt, ki se mora izvajati
na celotnem območju navezave in bencinskega servisa,
mora vključevati vse stopnje od začetnega obveščanja vseh
služb do odstranjevanja onesnaženih tal.
20. člen
(varstvo kmetijskih zemljišč)
(1) Varovanje kmetijskih zemljišč je dolžan zagotoviti
investitor s primerno organizirano gradnjo, zaščito zemljišč
pred onesnaževanjem v času gradnje in obratovanja ceste,
nadomestitvijo prekinjenih poti, sanacijo prekinjenih sistemov
za odvodnjavanje oziroma namakanje in s pridobitvijo (usposobitvijo) nadomestnih kmetijskih zemljišč.
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(2) Pri gradnji predvidenih posegov je potrebno omejiti
gibanje strojev na območju same trase in zavarovati tla pred
poškodbami. Z rodovitno plastjo tal, ki jo je potrebno odstraniti z matične podlage, je potrebno med gradnjo in po izgradnji
zagotoviti racionalno ravnanje. Določiti je potrebno začasne
deponije. Preprečiti je potrebno mešanje živice in mrtvice in
uničenje rodovitne prsti z neprimernim deponiranjem. Rodovitna prst se uporabi za sanacijo poškodovanih površin na
gradbišču navezave. Trajni viški rodovitne prsti se odložijo v
deponije določene z odlokom Mestne občine Koper.
21. člen
(varstvo narave)
(1) Upoštevati je potrebno omejitve iz predpisov, ki urejajo območje naravnega rezervata Škocjanski zatok. Ureditev
deponije izkopanega materiala ne sme biti v bližini naravnega rezervata. Pri vseh zemeljskih delih na meji naravnega
rezervata je potrebno izvesti potrebne ukrepe za preprečitev
škodljivih vplivov.
(2) Zaradi preprečevanja osvetljevanja območja rezervata in protihrupne zaščite se vzdolž dela ankaranske vpadnice ob naravnem razervatu izvede varovalni nasip v višini
1 m. Na strani ob Škocjanskem zatoku je izveden v naklonu
1: 3 in se spušča na nivo terena zatoka.
(3) Preprečitev erozije na pobočju Srmina se izvede z
uporabo kamnitih suhozidov in uporabo avtohtone ozelenitve. Pri izkopih je dovoljeno odstranjeno plodno zemljo hraniti
na območju gradbišča, vendar le v količini, ki je potrebna za
ureditev zelenih površin.
(4) Pred začetkom pripravljalnih del oziroma gradnje je
potrebno izdelati fotografske in filmske dokumentacije območja povezovalne ceste in vpadnic. Potrebno je zagotoviti
naravovarstveni nadzor na območju ob Škocjanskem zatoku
in na ostalih območjih varovanja narave ter geološki nadzor
na celotnem območju trase med izvajanjem pripravljalnih in
gradbenih del. Načrte krajinske ureditve z zasaditvenim načrtom je potrebno predložiti Agenciji Republike Slovenije za
okolje v pregled in potrditev. Po končani gradnji je potrebno
odstraniti vse provizorije in začasne deponije ter površine
ustrezno urediti.
22. člen
(varstvo flore, favne in biotopov)
Na bertoški vpadnici se izvede med profiloma P9 in P10
dodatni podhod (prepust s poličko), ki omogoča selitve dvoživk, plazilcev in ostalih malih živali.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER
TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
23. člen
(varstvo objektov in območij kulturne dediščine)
(1) Za varovanje objektov in območij kulturne dediščine
pred poškodovanjem ali uničenjem mora investitor zagotoviti:
a) za celoten poseg z vsemi spremljajočimi ureditvami
izvedbo predhodnih arheoloških raziskav (ekstenzivni in intenzivni arheološki pregled) po metodologiji SAAS, izvedbo
zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih najdišč, vključno z
vsemi poizkopavalnimi postopki. Območja morajo biti pregledana in zemljišča sproščena pred začetkom gradnje oziroma
pripravljalnih del. Obvezen je stalen arheološki nadzor nad
zemeljskimi deli. O pričetku del je potrebno pravočasno obvestiti pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije;
b) izvajanje usekov in nasipov v vidnem prostoru dediščine tako, da se zagotovi tak naklon in oblikovanost brežin,
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ki bo zagotavljal najbolj ustrezno izvedbo glede na raščen
teren in krajinske značilnosti. Zasaditev brežin je potrebno
obravnavati unikatno in ne posplošeno za celotno traso. Izvedba protihrupnih zaščit naj dodatno ne poudarja cestnega
telesa. Rešitve naj se nanašajo na širši vidni prostor in ne le
za ožje območje ceste;
c) dokumentiranje stanja pred pričetkom zemeljskih del
(foto in video posnetek prostora z dediščino), za izdajo uporabnega dovoljenja pa mora biti dokumentirano tudi stanje po
končanju del. Dokumentacija se izdela po navodilih Zavoda
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran in naj se hrani pri njem. Ministrstvu za kulturo je potrebno
poleg pregledne situacijske karte in krajinsko ureditvenega
načrta predložiti še načrte premikov obstoječe infrastrukture
na celotni trasi in načrte gradbišča in deponij viškov materiala
na celotni trasi;
d) čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo
potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, prav tako ne druga
infrastruktura, ne sme se je izkoriščati za deponije viškov
materialov ipd.
24. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na območju navezave so predvidene naslednje
tehnične rešitve aktivne protihrupne zaščite:
– EN-1: varovalni nasip ob desni strani ankaranske
vpadnice, od km –0,1+91,47 do km 0,2+35, višine h = 1,0 m
(od nivelete ceste) in dolžine l = 426 m;
– EN-2: varovalni nasip ob desni strani ankaranske
vpadnice, od km 0,2+70 do km 0,8+08, višine h = 1,0 m (od
nivelete ceste) in dolžine l = 538 m;
– EN-3: varovalni nasip ob desni strani ankaranske
vpadnice, od km 0,8+32 do km 0,9+54, višine h = 1,0 m (od
nivelete ceste) in dolžine l = 122 m;
– EN-4: varovalni nasip ob desni strani ankaranske
vpadnice, od km 1,0+04 do km 1,3+55, višine h = 1,0 m (od
nivelete ceste) in dolžine l = 351 m;
– BVO-5: betonska varovalna ograja tudi v funkciji zaščite pred hrupom na viaduktu »Bonifika« desno od osi, od
km 1,4+21 do km 1,9+81, višine h = 0,80 m in dolžine l =
560 m;
– BVO-6: betonska varovalna ograja tudi v funkciji zaščite pred hrupom na viaduktu »Bonifika« levo od osi, od
km 1,4+21 do km 1,9+81, višine h = 0,80 m in dolžine l =
560 m.
(2) Na območju ob Škocjanskem zatoku (ankaranska
vpadnica od križišča »Porsche« do rondoja »Bertoki«, celotna bertoška vpadnica) se prometne površine izvede z uporabo tihega asfalta DBM-11s.
(3) Na območju bencinskega servisa Bertoki je zaradi
HC Srmin–Koper prostor za bodočo aktivno zaščito na naslednjih lokacijah:
– na levem robu deviacije ceste Bertoki–Bivje na odseku km 0.0-89,30 do km 0.0+67,86 (P1-109,30 m), absorbcijska protihrupna ograja v dolžini 195 m;
– na desni strani AC na odseku km 0.1+04,85 do km
0.3+37, protihrupna ograja v dolžini 220 m;
– na desni strani AC na odseku km 0.3+37 do km
0.5+52 (P19+152 m), protihrupna ograja v dolžini 215 m.
(4) Preveritev potrebnosti izvedbe pasivne protihrupne
zaščite je predvidena pri objektih Ulica ob spomeniku 2 na
parceli št. 893/1, Ulica ob spomeniku 4, na parceli št. 893/2 in
Ulica ob spomeniku 10 na parceli št. 909/3, in objektu »železničarjev« na parceli št. 5797/2, vse parcele v k.o. Bertoki.
25. člen
(monitoring hrupa)
(1) Investitor je dolžan v času gradnje avtoceste izvesti
protihrupno zaščito za 5-letno plansko obdobje na podlagi
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izračuna obremenitev hrupa in jih nadgrajevati skladno z
rezultati zakonsko predpisanega monitoringa. Protihrupni
nasipi se zgradijo v času gradnje ceste v končnem obsegu.
(2) Prve meritve hrupa in obratovalni monitoring se izvajata na podlagi predpisa, ki ureja področje o prvih meritvah na
obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih
za njegovo izvajanje. Na podlagi monitoringa je investitor
dolžan izvesti eventualne potrebne dodatne ukrepe.
(3) Izvajalec je dolžan zagotoviti izvedbo monitoringa
hrupa med gradnjo in ukrepati v primeru ugotovljenih prekoračitev vrednosti, določenih za čas gradnje. Merilne točke
se določijo na podlagi načrta organizacije gradbišča za naseljena območja v neposredni bližini gradbišča in cest, po
katerih bodo potekali glavni transporti.
26. člen
(varstvo zraka)
(1) Vsi protihrupni ukrepi imajo tudi funkcijo varovanja
pred prašnimi usedlinami in delno imisijami plinov, delno pa
ima to funkcijo tudi zasaditev v obcestnem prostoru. Med
obratovanjem avtoceste dodatni zaščitni ukrepi niso potrebni.
(2) Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– določila predpisov, ki urejajo z emisijske norme pri
gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih;
– preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter
preprečevanje raznosa materiala z gradbišča;
– sprotno rekultivirati območja velikih posegov.
27. člen
(varstvo tal)
(1) Gradbišče je omejeno na območje državnega lokacijskega načrta. Tudi pri ureditvi in postavitvi začasnih
objektov se morajo upoštevati določbe o omejitvah posegov
v prostor iz uredbe. V sklopu izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati projekt o uporabi rodovitnega
dela prsti. Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične
podlage, je potrebno med gradnjo in po izgradnji zagotoviti
racionalno ravnanje. Prst se mora odstraniti in deponirati
tako, da se ohrani njena plodnost in količina. Preprečiti je
potrebno mešanje mrtvice in živice. Določiti je potrebno začasne deponije za živico, ki mora biti odložena na največ
1,5 m visoke nasipe. Prst se uporabi za sanacijo devastiranih in degradiranih tal.
(2) Pretakalna ploščad na bencinskem servisu Bertoki
mora biti izdelana v vodotesni izvedbi. Odvodnjavanje padavinskih odpadnih vod ali tekočin, ki nastanejo v primeru
nesreče, se s pretakalne ploščadi odvajajo ločeno od sistema
zbiranja in odvajanja komunalnih odpadnih vod in ločeno od
sistema odvajanja padavinskih vod z objektov bencinskega
servisa.
(3) Zbirni vodi in drugi gradbeni elementi morajo biti
zgrajeno tako, da lahko sprejmejo tudi večje količine vod.
(4) Odvodnjavanje in čiščenje padavinskih odpadnih
vod s pretakalne ploščadi je urejeno preko usedalnika, ki je
opremljen z oljnim lovilcem.
28. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Z izgradnjo predvidene navezave in bencinskega
servisa se ne sme poslabšati požarna varnost objektov in
območij. Zagotovljeni morajo biti dovozi za intervencijska
vozila do vseh območij. Preskrba s požarno vodo ne sme
biti okrnjena. Na območju bencinskega servisa mora biti tudi
ustrezna protipožarna ureditev.
(2) Med gradnjo mora izvajalec upoštevati predpise, ki
urejajo področje varstva pred požarom v naravnem okolju.
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29. člen
(križanje železnice)
(1) Odmiki stebrov viadukta Bonifika na predvideni ankaranski vpadnici pri križanju obstoječih in predvidenih tirov
tovorne postaje morajo biti najmanj 3 m od skrajnega roba
predvidenega tira.
(2) Zaradi predvidene širitve tirnih kapacitet na območju
tovorne postaje mora biti skrajni rob srminske vpadnice oddaljen minimalno 8 m od osi skrajnega predvidenega tira.
30. člen
(zbiranje odpadkov)
(1) Za zbiranje komunalnih oziroma komunalnim podobnih odpadkov je predvidena namestitev tipskih posod, ki se
jih prazni v rednem odvozu. Odjemno mesto je lahko skupno
za vse povzročitelje, vendar je primernejše zbiranje pri posameznih objektih in površinah. Za ravnanje z odpadki, ki
ne spadajo med komunalne odpadke (kartonska in plastična
embalaža, steklovina, nevarni odpadki) in niso predmet javne
službe ravnanja z odpadki, je potrebno predvideti dodatna
zbirna mesta oziroma manipulativne površine (odprta ali
nadkrita) glede na pričakovane količine posameznih frakcij,
ki bodo nastajale v objektih. Za vse odpadke iz dejavnosti,
ki nimajo značaja komunalnih odpadkov in jih po odloku ni
dovoljeno odlagati v tipizirane posode, morajo investitorji
oziroma onesnaževalci skleniti pogodbo o odvozu le teh z
ustrezno organizacijo. Zbirna in odjemna mesta je potrebno
določiti in projektirati v sodelovanju s službo Snage, Komunale Koper, d.o.o.
(2) Na območju parkirišč in rekreacijskih površin so
predvideni tipski smetnjaki. Praznjenje smetnjakov in odvoz
do odjemnega mesta zagotavlja upravljavec parkirišč.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
31. člen
(etape izvajanja državnega lokacijskega načrta)
(1) Etape izvajanja državnega lokacijskega načrta so:
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih
infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvidenih
posegov;
– deli tras vpadnic;
– križišča in priključki;
– objekti na trasi vpadnic;
– bencinski servis Bertoki;
– povezovalni deli prometnic do obstoječega dela cestnega omrežja.
(2) Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo
posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne
zaključene funkcionalne enote. Poseg mora biti fazno zastavljen tako, da bo ves čas gradnje navezave nemoteno in
neprekinjeno obratovanje dejavnosti in dostopnost obravnavanega območja in njegovega vplivnega zaledja.
(3) Bertoška vpadnica je obravnavana kot dvopasovnica, pri čemer je potrebno upoštevati možno dograditev v
štiripasovnico.
32. člen
(razmejitev financiranja prostorske ureditve)
(1) Razmejitev investicije javnih cest in pripadajočih
cestnih površin ter komunalne in druge infrastrukture se določi v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih cest.
(2) DARS, d.d., je investitor naslednjih delov iz tega
državnega lokacijskega načrta:
– bertoška vpadnica z rondojem »Bertoki«,
– del ankaranske vpadnice med rondojem »Bertoki« in
rondojem »Centralna čistilna naprava« z navezavo na lokal-
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no cesto, srminsko vpadnico, povezovalna cesta in štiripasovnica v luko z rondojem »Rižana« ter plato bencinskega
servisa Bertoki z deviacijo obstoječe ceste.
(3) Drugi investitorji prevzamejo del ankaranske vpadnice od km –0.1-92 do km 1.3+37 (rondo »Bertoki«) in pripadajoče komunalne vode in naprave, katerih investitor ni
DARS, d.d.
33. člen
(faznost)
(1) Gradnja na delu, katerega investitor je DARS, d.d.,
poteka v dveh fazah. Prva faza obsega bertoško vpadnico z
rondojem »Bertoki«, del ankaranske vpadnice med rondojem
»Bertoki« in rondojem »Centralna čistilna naprava« ter navezavo na lokalno cesto, povezovalno cesto in štiripasovnico
v luko z rondojem »Rižana« ter plato bencinskega servisa
Bertoki z deviacijo obstoječe ceste. Druga faza obsega srminsko vpadnico.
(2) Na delu navezave, kjer so investitorji drugi, faznost
ni opredeljena in se lahko izvaja ne glede na izvajanje dela
posegov državnega lokacijskega načrta, katere investitor je
DARS, d.d.
(3) Pri izvajanju posegov iz prvega odstavka tega člena
je potrebno izvesti tudi pripadajoče komunalne vode in naprave, katerih investitor ni DARS, d.d.
34. člen
(kategorizacija)
(1) Po izvedbi prve faze bodo kot avtocestni priključek
kategorizirani naslednji deli tras: bertoška vpadnica z rondojem »Bertoki«, del ankaranske vpadnice med rondojem »Bertoki« in rondojem »Centralna čistilna naprava« z viaduktom
»Bonifika«, rondo »Centralna čistilna naprava«, povezovalna
cesta, rondo »Rižana« in štiripasovna vpadnica v luko.
(2) Po realizaciji druge faze oziroma vseh posegov,
predvidenih z državnim lokacijskim načrtom, se določi končna kategorizacija cest.
IX. SEZNAM OBJEKTOV, KI SE ODSTRANIJO
35. člen
(rušenja objektov)
Zaradi izgradnje srminske vpadnice je predvidena rušitev objektov, in sicer Srmin 9 in Srmin 10, na parcelah št.
5825/2 in 5825/3, k.o. Bertoki.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
36. člen
(splošne obveznosti)
(1) Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih te
uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje
in po njej tudi:
– izdelati načrt ureditve gradbišča in načrt ureditve prometa na območju Instalacije, d.o.o., v času gradnje ter zagotoviti takšne tehnične in tehnološke rešitve gradnje ceste in
deviacij, da bo nemoteno delovanje družbe Instalacije,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne prihaja
do poslabšanja prometnih razmer na obstoječem cestnem
omrežju,
– pred pričetkom gradnje izdelati elaborat (posnetek
stanja) o kvaliteti obstoječih vozišč na vseh cestah, po katerih poteka gradbiščni promet,
– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju
v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi graditve
navezave ne poslabša,
– zagotoviti dostope, ki so zaradi gradnje navezave
prekinjeni,
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– pred pridobitvijo dovoljenja za gradnjo investitor z
upravljavci, občino in krajevnimi skupnostmi uskladi popis
obstoječih lokalnih cest in javnih poti ter druge infrastukture,
ki bo tangirana zaradi gradnje navezave,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da sta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,
– v najkrajšem možnem času odpraviti prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja
navezave,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh
obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne
vode je potrebno takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji,
– za čas gradnje in po zaključku gradnje je potrebno
zagotoviti normalen dostop s specialnimi vozili javnega podjetja Komunale Koper, d.o.o., na lokacijo Centralne čistilne
naprave v Srminu in ostalih tangiranih objektov kanalizacijskega sistema,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo gradbišča za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi; v primeru nesreče zagotoviti
takojšnje ukrepanje usposobljene službe,
– organizirati gradbišče tako, da gradbiščne baze ne
bodo locirane v neposredni bližini naselij oziroma jih postaviti
s soglasjem lokalne skupnosti,
– za varovanje vodnih virov med gradnjo mora investitor
zagotoviti ukrepe, navedene v 20. členu te uredbe,
– za čas gradnje upoštevati, da se na vseh območjih
dovolijo imisije hrupa tako, da v dnevnem času niso prekoračene kritične ravni hrupa predpisane za posamezna območja
varovanja pred hrupom,
– vzdrževati vegetacijske pasove ob cestah, ki so element krajinskega urejanja, istočasno pa imajo tudi funkcijo
varovanja pred onesnaževanjem neposrednega okoliškega
prostora,
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in
ceste, ki se zaradi gradnje avtoceste ali uporabe pri gradnji
prekinejo ali poškodujejo,
– sanirati vse sisteme za odvodnjavanje oziroma namakanje kmetijskih zemljišč, ki se zaradi gradnje prekinejo
ali poškodujejo,
– zgraditi dostope, ki v načrtu niso predvideni, se
pa utemeljeno zahtevajo v postopku zaslišanih prizadetih
strank,
– vse ceste in poti, ki bodo služile obvozu ali transportom med gradnjo, pred pričetkom del ustrezno urediti
in protiprašno zaščititi, po izgradnji priključka pa po potrebi
obnoviti,
– upoštevati določila poročila o vplivih na okolje in Poročila o vplivih na okolje za bencinski servis Bertoki, ki ga je
izdelal Imos GEA TEH, d.o.o., iz Ljubljane.
(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi
ustreznih dovoljenj za poseg v prostor, pridobljenimi pred
pričetkom gradnje avtoceste.
37. člen
(monitoring)
(1) Investitor gradnje mora zagotoviti celosten načrt
monitoringa za področja, ki jih določa poročilo o vplivih na
okolje, in sicer:
– meritev posedkov in lezenja tal na delu trase po mehkih podajnih tleh,
– kakovost tal in rastlin med obratovanjem,
– kakovost površinskih voda med gradnjo in obratovanjem ter usedalnikov med obratovanjem,
– vodni režim površinskih voda s postavitvijo avtomatskih tlačnih registratorjev,
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– kakovost zraka med gradnjo,
– hrup med gradnjo in obratovanjem,
– naravovarstveni nadzor med gradnjo,
– stanje živega sveta s poudarkom na dvoživkah med
gradnjo ter flori, vegetaciji, ptičih in dvoživkah med obratovanjem,
– arheološki nadzor med gradnjo.
(2) Pri določitvi točk monitoringa naj se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih,
kjer je to mogoče, je potrebno monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi ali lokalnimi spremljanji
stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavine
okolja (tla, vode, zrak, hrup) je potrebno zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija
o stanju posamezne sestavine okolja.
(3) Točke spremljanja stanja zavarovati tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov.
(4) Monitoring se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo
izvajanje monitoringa in v skladu z usmeritvami poročila o
vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni, investitor
poskrbi za dostopnost podatkov. Dodatni ukrepi, ki jih mora
izvesti investitor na podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav,
– sprememba rabe prostora,
– drugi ustrezni ukrepi.
XI. TOLERANCE
38. člen
(tolerance)
(1) Pri realizaciji državnega lokacijskega načrta so
dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s to
uredbo, če se v nadaljnem podrobnejšem proučevanju
geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega,
prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi
pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji. Ta
odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi
morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja
zadevajo. Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tej uredbi, se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za
pridobitev dovoljenj za gradnjo.
(2) Pri realizaciji državnega lokacijskega načrta je v okviru dopustnih odstopanj od rešitev, določenih s to uredbo,
dopustna tudi gradnja tirnih naprav (v okviru rekonstrukcije
postaje Koper tovorna in glavne pristaniške postaje) v območju tega lokacijskega načrta in sicer od profila 15 ceste
do profila 24 ceste – Srminska vpadnica.
(3) Na odseku ankaranske vpadnice med km –0.1-92
(navezava na os Ankaranske ceste) in km 0.1+00 (križišče
»Vzhodna vpadnica«) je možna fazna izvedba ankaranske
vpadnice kot dvopasovnice in prilagoditev na obstoječe stanje.
XII. NADZOR
39. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za okolje in prostor, v območjih in na
objektih kulturne dediščine pa tudi Inšpektorat za kulturno
dediščino.
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XIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
40. člen
(veljavnost prostorskih aktov)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje
iz 3. člena ter uredbe šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni
naslednji občinski prostorski akti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plan Mestne
občine Koper za obdobje 1986–2000, (Uradne objave, št.
25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99
in 33/01);
– Prostorske sestavine srednjeročnega plana Mestne
občine Koper za obdobje 1986–1990, (Uradne objave,
št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99 in
33/01);
– Prostorski ureditveni pogoji za območje trgovskega
pristanišča v Kopru (Uradne objave, št. 45/98 in 20/01);
– Zazidalni načrt kare ob Vzhodni vpadnici (Uradne objave, št. 8/90 in 28/00);
– Prostorski ureditveni pogoji za območje med Ankaransko cesto in Vzhodno vpadnico (Uradne objave, št. 32/97);
– Prostorski ureditveni pogoji v Občini Koper za območje severozahodnega dela Srmina (Uradne objave, št.
26/87 in 25/94).
41. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-13/2001-4
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
EVA 2004-2511-0208
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

3475.

Uredba o državnem lokacijskem načrtu za
sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob
reki Muri od Cvena do Vučje vasi

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v povezavi s tretjim odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o državnem lokacijskem načrtu za sanacijo in
izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od
Cvena do Vučje vasi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za državni lokacijski načrt)
(1) S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin
Dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta
1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89
ter Uradni list RS, št. 39/90, 27/91, 72/95, 13/96 – kartografski del, 11/99 in 4/03) in prostorskih sestavin Družbenega
plana Republike Slovenije za obdobje 1986-1990 (Uradni
list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 72/95,
13/96 – kartografski del, 11/99 in 4/03) sprejme državni lokacijski načrt za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov
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ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi (v nadaljnjem besedilu:
državni lokacijski načrt).
(2) Državni lokacijski načrt je izdelal ZEU-družba za
načrtovanje in inženiring, d.o.o, Murska Sobota, pod številko
LN – 29/03, junija 2004.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Uredba o državnem lokacijskem načrtu za sanacijo
in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do
Vučje vasi (v nadaljnjem besedilu: uredba) določa: ureditveno območje, zasnovo urejanja ureditvenega območja, zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne
in druge komunalne infrastrukture, zasnovo projektnih rešitev
za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje, rešitve
in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in kulturne
dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance ter nadzor
nad izvajanjem določil te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene
in grafično prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je
skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za
okolje, prostor in energijo, Uradu za prostorski razvoj, in v
prostorih Mestne občine Murska Sobota ter občin Križevci,
Ljutomer, Radenci in Veržej.
(3) Oznake, navedene v členih 5, 7, 8, od 11 do 16, 18,
19, 21 in 25, so oznake objektov in ureditev iz kartografskega
dela državnega lokacijskega načrta.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta
obsega območje visokovodnega nasipa ter območje prestavitev, rekonstrukcij, zaščite ali nadomestne gradnje komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
(2) Območje visokovodnega nasipa z vsemi spremljajočimi ureditvami obsega naslednje parcele oziroma dele
parcel po naslednjih katastrskih občinah:
k.o. Hrastje Mota:
740/1, 742/1, 742/2, 745/2, 746, 748/3, 749/1, 750/3,
751/1, 752/1, 752/2, 752/3, 752/4, 753/1, 753/2, 753/3, 754/1,
754/2, 754/3, 755/2, 755/3, 756/1, 757/3, 758/1, 789, 790/1,
791, 797/3, 799, 800/1, 804, 805, 806, 807, 812, 813, 815,
1808;
k.o. Vučja vas:
696, 956, 957/3, 957/4, 958/1, 958/2, 958/3, 1021/3,
1028/5, 1029/1, 1029/2, 1029/4, 1035/1, 1035/2, 1035/3,
1035/4;
k.o. Stara Nova vas:
151/5, 152/3, 161/1, 1282, 1275, 1274/1, 1252, 1255,
1250, 1258, 1238, 1254, 1257;
k.o. Krog:
1039/2, 1040/2, 1041/3, 1041/4, 1042/2, 1043/2,
1044/2, 1045/2, 1046/2, 1047/2, 1048/2, 1049/2, 1050/2,
1051/2, 1052/5, 1052/8, 1053/2, 1054/2, 1055/2, 1056/2,
1057/2, 1058/2, 1059/2, 1060/2, 1061/2, 1062/2, 1088/2,
1089/2, 1090/2, 1091/2, 1093/2, 1094/2, 1095/2, 1097/2,
1098/2, 1099/2, 1100/2, 1101/2, 1102/3, 1102/4, 1103/2,
1104/3, 1104/4, 1105/2, 1106/2, 1108/2, 1109/2, 1110/2,
1111/2, 1112/3, 1112/4, 1113/2, 1114/2, 1115/2, 1116/2,
1117/1, 1117/2, 1118, 1119, 1120/2, 1121, 1123/2, 1124/2,
1127/2, 1128/2, 1131/3, 1131/4, 1132/2, 1135/2, 1136/2,
1139/2, 1140/2, 1143/2, 1144/2, 1147/2, 1151/9, 1151/10,
1151/11, 1151/15, 1153/1, 1153/2, 1153/3, 1153/4, 1153/5,
1153/6, 1154/1, 1154/3, 1154/4, 1154/5, 1155/2, 1156/3,
1156/4, 1157/1, 1157/2, 1158/2, 1159/2, 1601, 1654, 1655,
1656;
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k.o. Krapje:
99, 109, 110, 112/1, 113/1, 113/2, 113/3, 116/1, 116/2,
117/1, 117/2, 166/2, 166/3, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 168/3,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181/1,
206/1, 206/2, 206/3, 206/38, 206/39, 206/4, 206/40, 206/41,
206/5, 207/35, 207/36, 207/37, 207/38, 209, 211, 212/1,
212/3, 212/5, 212/59, 212/65, 212/72, 212/77, 212/78, 490/1,
490/2, 490/3, 490/5, 491/2, 491/3, 493, 494/1, 494/2, 495,
496, 499, 500, 501, 502, 505/1, 505/2, 506/1, 506/2,
507/1, 507/2, 511/1, 511/2, 512/1, 512/2, 518/1, 518/2, 519/1,
519/2, 523/1, 523/2, 524/1, 524/2, 528, 529, 551/10, 551/11,
551/13, 551/14, 551/15, 551/4, 551/5, 551/7, 551/9, 556/100,
556/103, 556/104, 556/107, 556/108, 556/109, 556/112,
556/119, 556/123, 556/124, 556/125, 556/126, 556/190,
556/196, 556/199, 556/200, 556/201, 556/202, 556/206,
556/207, 556/208, 556/209, 556/210, 556/211, 556/212,
556/213, 556/223, 556/225, 556/227, 556/229, 556/231,
556/242, 556/95, 556/96, 556/99, 557/17, 557/18, 557/19,
557/2, 557/20, 557/21, 557/22, 557/23, 557/24, 557/25,
557/29, 557/3, 557/30, 557/31, 557/32, 557/33, 557/34,
557/35, 557/40, 573/1, 573/2, 573/3, 573/4, 575/1, 575/2,
575/3, 575/4, 576/22, 576/23, 576/24, 576/25, 576/26, 576/27,
576/29, 576/30, 576/31, 576/33, 576/34, 576/35, 576/40,
576/41, 576/42, 576/43, 576/44, 576/45, 576/46, 576/47,
576/48, 576/49, 576/8, 576/9, 581/17, 581/20, 581/21, 581/24,
581/25, 581/26, 607/1, 607/4, 608/1, 608/3, 609/1, 609/2,
610/1, 610/2, 610/3, 611, 614, 627/1, 627/2;
k.o. Bučečovci:
1185/1, 1185/4, 1186/1, 1186/2, 1187, 1188/1, 1188/2,
1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1202,
1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1215;
k.o. Bunčani:
362/1, 363, 375, 376, 378, 381, 382, 385, 386/1,
386/2, 403, 406, 410, 413, 417/1, 418, 420, 430, 433, 504/16,
504/17, 506, 522, 592/2, 594/3, 604/2, 605/2, 606/2, 619/2,
620, 622/2, 623/3, 685, 703, 723, 729/2, 731/2, 732/2, 744,
745, 746, 757, 758, 759, 760, 761, 764, 765, 773, 775, 795,
796, 797, 798, 799, 801, 802, 803/2, 808, 811, 824, 825;
k.o. Veržej:
423, 424, 425, 473/1, 474, 505/193, 505/196, 505/213,
505/214, 505/215, 505/222, 505/223, 505/228, 505/232,
505/234, 505/235, 505/236, 505/237, 505/238, 505/239,
505/324, 505/325, 505/326, 505/327, 505/338, 505/339,
505/340, 505/473, 505/489, 505/490, 505/504, 505/580,
505/581, 505/582, 505/623, 505/629, 505/630, 505/631,
505/635, 505/636, 505/638, 505/691, 505/695, 505/696,
541, 543/1, 556, 559, 612/104, 612/106, 612/119, 612/95,
612/96, 612/97, 612/98, 738/2, 740/1, 740/2, 742/1, 742/3,
743/1, 743/2, 775, 776/1, 776/2, 776/3, 776/4, 776/5, 776/6,
776/7, 796/1, 796/2, 796/3, 797/1, 797/2, 798/1, 798/2, 799,
801/3, 801/4, 810/2, 811, 812, 849, 850, 851, 855/2, 856/1,
857/1, 858, 861/1, 861/2, 862, 863, 866, 882, 883, 885/2,
886/1, 887/1, 887/2, 888, 889, 890, 892, 893, 894, 895/1,
895/2, 896/2, 896/3, 941, 944, 946, 950, 953, 954, 955, 958,
959, 960, 961, 964/1, 965/1, 966/1, 969, 970, 972/2, 973,
975/1, 978/1, 979, 981/1, 983, 985/1, 987, 991, 992, 993,
994/1, 994/2, 995/1, 995/2, 996, 997, 1000, 1003, 1040,
1090, 1195/2, 1199, 1201, 1204/1, 1204/3, 1204/4, 1210/2,
1227/1, 1231/2, 1232, 1233/1, 1233/3, 1234, 1240, 1241,
1243, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252,
1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1272, 1273, 1274, 1275,
1276, 1277, 1278, 1279, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288,
1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294/1, 1294/2, 1295, 1296,
1297, 1298, 1299, 1305, 1657, 1659/2, 1660, 1661/1, 1661/2,
1664, 1693, 1720, 1721, 1722, 2022/1, 2022/2, 2023.
(3) Območje prestavitev, rekonstrukcij, zaščite ali nadomestne gradnje komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture obsega naslednje parcele oziroma dele
parcel po naslednjih katastrskih občinah:
a) obstoječe krajevno zračno NN omrežje (demontaža zračnega kabla in nadomestitev z novim zemeljskim NN vodom):

Uradni list Republike Slovenije
k.o. Veržej:
1721, 1233/1, 505/214, 505/215, 505/504, 505/580,
505/623;
b) obstoječi telekomunikacijski vod – koaksialni in optični kabel (položitev zaščitne PE cevi):
k.o. Veržej:
1233/1, 505/631, 505/630;
c) krajevno zračno TK omrežje (demontaža zračnega
kabla in nadomestitev z novim zemeljskim TK vodom):
k.o. Veržej:
1664, 1233/1, 505/582, 505/213;
d) obstoječi magistralni plinovod (zaščita z armiranobetonskimi ploščami):
k.o. Veržej:
1234, 505/326.
4. člen
(funkcije ureditvenega območja)
Ureditveno območje obsega:
a) območje visokovodnega nasipa z vsemi objekti in
ureditvami,
b) območje ureditve robnega prostora; gozdnih, kmetijskih, poseljenih površin in drugih kontaktnih območij,
c) območj ureditve obstoječih vodotokov in jarkov,
d) območja prestavitev in ureditev komunalnih, energetskih in ostalih infrastrukturnih objektov in naprav,
e) območja prestavitev in ureditev cest in poti,
f) območja ukrepov za varovanje okolja, ohranjanje
narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih
dobrin.
III. ZASNOVA UREJANJA UREDITVENEGA OBMOČJA
5. člen
(osnovne usmeritve)
(1) Trasa visokovodnega nasipa poteka po desnem
bregu Mure od Cvena do Vučje vasi od km 8+587 do km
20+976. Skupna dolžina obravnavane trase nasipa je 12,37
km. Nasip se širi na vodno in na zračno stran.
(2) Oblika saniranih nasipov bo sledila trapeznemu profilu z različnimi nakloni od 1: 1, 1: 2 do 1: 5 s širino krone nasipa 4 m. Pri naklonih strmejših brežin se uporabi stabilnostno
kvalitetnejši material. Tesnitve temeljnih tal pod nasipom se
izvedejo, če bodo nadaljnje geološke raziskave pokazale, da
je to potrebno. Naklon brežine saniranega nasipa od roba
vrha obstoječega nasipa do vrha saniranega nasipa je 1: 3
m. Saniran nasip se zatravi.
(3) Za sanacijo in nadvišanje nasipov se material pridobi iz izkopov za avtocesto na odseku Vučja vas–Beltinci, v
skladu z dogovorom o dobavi materiala za potrebe sanacije
in izgradnje visokovodnih nasipov na levem in desnem bregu
reke Mure v okviru predvidenih presežkov materiala gradnje avtocestnega odseka Cogetinci–Vučja vas (DARS, št.
18/02), ki je sklenjen med Republiko Slovenijo, Ministrstvom
za okolje, prostor in energijo, Agencijo Republike Slovenije
za okolje in Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.
6. člen
(elementi visokovodnega nasipa)
Na celotnem odseku je niveleta krone nasipa okoli 1,2
m nad Q100 Mure od tega je 80 cm varnostna višina, 40 cm
pa predstavljajo pričakovani posedki nasipa. Višina nasipa
nad terenom je od 1,5 m do 4,6 m v povprečju okoli 3 m. Obstoječ nasip se ohrani, vrh nasipa služi za transportno pot za
dovoz materiala. Po sanaciji nasipa bo po vrhu obstoječega
nasipa speljana vzdrževalna pot v širini 3 m. Nasipi so načrtovani v različnih tipih:
a) Tip A – razširitev nasipa na zračno stran z naklonom
brežine 1: 5;
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b) Tip B – razširitev nasipa na vodno stran z naklonom
brežine 1: 5;
c) Tip C – je predviden na odcepu, kjer danes še ni visokovodnega nasipa z naklonom na zračni in vodni strani 1: 5.
Ko bodo podani detajlnejši podatki o karakteristikah materiala, ki se bo vgrajeval v nasip, bo morda možno predvidene
blage naklone 1: 5 izvesti v strmejšem naklonu;
d) Tip D – predstavlja nadvišanje obstoječe poljske poti
z vgradnjo kvalitetnejših materialov in so tako nakloni brežin
strmejši – naklon zračne strani 1: 1,5, naklon vodne strani
1: 2. Širina poti na vrhu nadvišane poti je 3 m, širina utrjenega vozišča 2,5 m. Kot material za nadvišanje poti ni predviden material iz izkopa avtoceste, pač pa peščeno-gramozni
material.
7. člen
(odvodnja)
(1) Za odvod voda se v nasipu izvedejo novi prepusti,
obstoječe pa se ustrezno podaljša in uredi z vtočnim objektom, z iztočno glavo in povratno zaklopko ali zapornico
oziroma z iztočnim objektom in zapornico.
(2) Za podaljšanje obstoječih prepustov so predvidene
AB cevi ustreznih dimenzij in betonski objekt na odseku 14.
(3) Zaradi čistilne naprave v Veržeju se nasip širi na
vodno stran, kjer bo zasipan del meandra mrtvice reke Mure.
Zato se med 14+280 do km 14+390 prestavi meander v enaki
širini in globini kot obstoječi.
8. člen
(deviacije in ostale ureditve)
(1) Investitor v času gradnje in v času obratovanja zagotovi dostop do vseh objektov in zemljišč. V primeru, da
se med in po končani gradnji na terenu pokaže potreba po
dostopu do objektov ali zemljišč, investitor ponovno preveri
takšno potrebo in zagotovi dodaten dostop.
(2) Deviacije cest in poti: preko nasipa se izvede 29
prehodnih ramp. Širina ramp je 3 m, utrjene so z gramoznim
nasutjem v debelini 30 cm in naklonu 1: 10, razen rampe
R13. Rampa R13 se do začetka krone nasipa izvede v širini 3
m, utrdi se s tamponskim nasutjem 30 cm in preplasti s 6 cm
asfaltom – BNOS, v nadaljevanju se izvede v gramozu.
(3) Prestavitev obstoječih poti: ob sami trasi nasipa so
na nekaterih odsekih obstoječe poti, ki se jih ustrezno nadomesti z novimi. Širina prestavljenih poti je 3 m, utrjene bodo
z gramoznim nasutjem v debelini 30 cm.
(4) Regionalna cesta R 439 Murska Sobota–Ljutomer
prečka nasip v km 14+500. Niveleta ceste je nižja kot je predvidena niveleta nasipa, zato se v primeru visoke vode ta del
ustrezno zavaruje. Na tem delu se uredijo oziroma podaljšajo
cevni prepusti.
(5) Stik nasipa z železniško progo je med km 12+700
in km 12+735. Na tem delu se nasipno telo visokovodnega
nasipa naveže na obstoječi nasip železniške proge. V prehodu visokovodnega nasipa na nasip železniške proge, se
v primernem naklonu izvedeta rampi, ki se zavarujeta s
kamnometom.
(6) Stik nasipa z avtocesto: s sanacijo nasipov se v km
18+730 in km 18+794 visokovodni nasip priključi na nasip
avtoceste. Niveleta visokovodnega nasipa je nižja od nivelete
avtoceste. Vse ostale ureditve okrog avtoceste, v katere poseže nasip, se funkcionalno uredijo kot je določeno v drugih
členih te uredbe.
(7) Deviacije poti preko nasipov (rampe) za premostitev
obravnavane trase nasipa se izvajajo po principu tipske rampe, kot je predvidena na tej trasi nasipa razen na odseku, kjer
je obstoječi prehod asfaltiran. Tako je predvidena ureditev
rampe v naklonu 1: 10 z ustrezno gramozno oziroma tudi
asfaltno utrditvijo. Ob trasi nasipa so na nekaterih odsekih
obstoječe poti, ki se jih ustrezno nadomesti z novimi.
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9. člen
(kolesarske povezave)
Na visokovodnih nasipih je dopustna izvedba kolesarskih povezav po predhodni pridobitvi soglasja ministrstva,
pristojnega za vode.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
10. člen
(komunalna, energetska in telekomunikacijska
infrastruktura)
(1) Zaradi izgradnje visokovodnega nasipa se prestavi,
zamenja oziroma zaščititi komunalne, energetske in telekomunikacijske objekte, naprave in napeljave. Projektiranje
in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih
objektov, naprav in napeljav poteka v skladu z določbami te
uredbe in projektnimi pogoji, ki so sestavni del tega državnega lokacijskega načrta.
(2) Na območju državnega lokacijskega načrta so dopustne rekonstrukcije obstoječih in gradnja novih infrastrukturnih objektov. Posegi na območju ne smejo ovirati gradnje,
delovanja in vzdrževanja vodne infrastrukture. Za vse posege
na območju državnega lokacijskega načrta se pridobi soglasje lastnika objekta.
11. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Pri križanju električnih vodov z visokovodnim nasipom
se upošteva varnostno višino, ki znaša minimalno 7 m, minimalno oddaljenost stebra od roba glavne ceste, ki znaša 6 m
ter minimalni kot križanja z visokovodnim nasipom, ki znaša
30°. Kadar posebni ukrepi niso predvideni se upošteva splošne
varnostne ukrepe, predvsem pa kontrola varnostne višine pri
maksimalnem povesu vodnikov. Pri križanju visokonapetostnih
in nizkonapetostnih kablovodov z visokovodnim nasipom se
prav tako upošteva vse pogoje upravljavca. V celotni dolžini
prečkanja se vsi kablovodi zaščitijo s PC cevjo DN 110.
(2) Nizkonapetostno omrežje: zaradi prečkanja nizkonapetostnega zračnega voda v km 14+701 se v območju
nasipa zračno omrežje demontira in nadomesti z zemeljskim kablom, položenim v zaščitno PC cev DN 110, v dolžini
245,00 m.
(3) Vsa križanja se obdelajo v skladu s pogoji upravljavca Elektro – Slovenije, d.o.o., in pod pogoji Elektro – Maribor,
OE Murska Sobota in Gornja Radgona.
12. člen
(omrežje zvez)
(1) V fazi izdelave projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja se detajlno obdela križanja in približevanja neposredno prizadetih in ogroženih telefonskih kabelskih vodov
(medsebojni odmiki). Vsa križanja se obdela v skladu s pogoji
upravljavca Telekom Slovenija.
(2) Na območju visokovodnega nasipa se zaščiti naslednje telekomunikacijske vode:
– prečkanje nasipa z zemeljskim koaksialnim kablom v
km 14+512: v območju nasipa se položi PE zaščitna cev;
– prečkanje nasipa z zemeljskim optičnim telekomunikacijskim omrežjem v km 14+520: pred izvedbo nasipa se
izvede zaščito s položitvijo kabla v zaščitno cev PVC Ø 125
in dodatno položi še eno PVC cev pod nasipom, ob cesti
Veržej–Murska Sobota (optični in koaksialni kabel);
– prečkanje nasipa z zračnim krajevnim telekomunikacijskim omrežjem v km 14+752: v območju nasipa se zračni
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kabel demontira in nadomesti z zemeljskim kablom, položenim v zaščitno alkaten cev DN 110, v dolžini 110 m.
13. člen
(plinovodno omrežje)
Na območju prečkanja nasipa z magistralnim plinovodom v km 13+932 se izvede utrditev in zaščita z armiranobetonskimi ploščami v dolžini 26 m.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA
URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN ARHITEKTURNO
OBLIKOVANJE
14. člen
(oblikovanje visokovodnega nasipa in robnega območja)
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za
sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov vsebuje načrt
krajinske arhitekture. Načrt vsebuje oblikovalske rešitve v
zvezi z oblikovanjem reliefa, rešitve v zvezi z urejanjem in
ozelenjevanjem površin v kontaktnem prostoru, rešitve v zvezi z urejanjem in oblikovanjem vodotokov in jarkov. V projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja za visokovodni nasip
se upošteva naslednje pogoje za urbanistično in krajinsko
oblikovanje:
– oblika zemeljskega nasipa se izvede v trapeznem
profilu z nakloni od 1: 5, 1: 1,5 in 1: 2 ter tudi 1: 3;
– zaključki nasipov v stiku s krono nasipa in nožico nasipa se izvedejo z mehkimi linijami oziroma z zaokroženimi
linijami zgoraj omenjenih stikov oziroma robov nasipov;
– ob oblikovanju elementov nasipa in robnega območja
se upošteva elemente krajinskih vzorcev, ki jih zasledimo na
območju obdelave.
(2) Poleg oblikovanja samega visokovodnega nasipa so
načrtovane tudi naslednje ureditve:
– prehod nasipa v obstoječi teren se uredi v mehkih
prehodih – na območju gozda, gramoznic, kmetijskih površin itn.,
– zasaditev zračne in vodne strani visokovodnega nasipa na območjih zasipa depresij,
– na območju državnega lokacijskega načrta so dopustne rekonstrukcije obstoječih in gradnja novih infrastrukturnih
objektov. Posegi na območju ne smejo ovirati gradnje, delovanja in vzdrževanja vodnogospodarskih objektov. Za vse
posege na območju državnega lokacijskega načrta se pridobi
soglasje lastnika objekta.
(3) Odseke obstoječih poti in drugih rab, ki po sanaciji
in izgradnji visokovodnega nasipa in drugih ureditev ostanejo
brez funkcije, se rekultivira v skladu z rabo sosednjih zemljišč: urbana raba, kmetijska zemljišča, vegetacijski sestoji,
obvodna vegetacija, nadomestni biotopi itn.
(4) Med sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov se
vegetacijo odstrani le tam, kjer je to nujno potrebno. Nove
zasaditve v največji možni meri upoštevajo vzorec naravne in
kulturne krajine, vrstno sestavo in značilne oblike vegetacije
na območju obdelave.
(5) Na odseku od km 14+956 do km 14+942 se nahaja
greznica ene izmed stanovanjskih hiš na vodni strani nasipa
in sicer v nožici nasipa. Saniran nasip prekrije greznico, zato
se zagotoviti ustrezno nadomestitev.
(6) Zaradi sanacije in izgradnje visokovodnih nasipov
bo prišlo do posegov tudi na poselitvenih območjih (od km
14+562 do km 14+954 – Veržej in od km 9+379 do km 9+525
– Krapje). Na teh odsekih se posveti posebna pozornost
skrbnemu deponiranju vrhnje plasti obstoječega nasipa, ki
se deponira znotraj meje telesa visokovodnega nasipa, s čim
manjšim poseganjem v poseljene površine.
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VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER
TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
15. člen
(varstvo naravnih vrednot)
(1) Pred pričetkom pripravljalnih del oziroma gradnje
se opravi fotografsko in filmsko dokumentacijo obstoječega
visokovodnega nasipa.
(2) Pri sanaciji in izgradnji nasipov se zagotovi biološki
naravovarstveni nadzor, ki ga bo izvajal naravovarstveno
usposobljen biolog.
(3) V času gradnje se gradbišče omeji tako, da ne bo
dodatnih posegov v naravo (nepotrebni poseki gozda, dodatne transportne poti in deponije materiala za gradnjo), zato
se izdela projekt organizacije gradbišča. V času gradnje se
v največji možni meri ohrani obstoječo vegetacijo, gradnjo
prilagodi življenjskim ciklom rastlin in živali. Posek gozda
se v čim večji meri izvaja v jesenskih in zimskih mesecih. V
naravno okolje je prepovedano odlagati gradbeni material.
Poškodbe, ki bodo nastale ob gradnji nasipa se sanira, vegetacijo pa ponovno zasadi.
(4) Po gradnji se oblikuje zlasti tiste odseke, kjer nasip posega v gozd. Zasaditev se prilagaja obstoječemu
krajinskemu vzorcu z izključno avtohtonimi drevesnimi in
grmovnimi vrstami.
(5) Pri izvedbi je poseg v območje rokava ter območje
reke Mure na vodni strani čim manjši.
(6) Na odseku od km 12+728 do km 15+040 se na in ob
trasi nahaja naravni spomenik Veržejski logi, rastišče narcis.
Trasa nasipa in širitev na vodno oziroma zračno stran sta
načrtovani tako, da bodo ti travniki ohranjeni v največji možni
meri. Odsek rastišča narcis je. Na območju rastišča narcis je
potrebno omejiti gradbišče in ohraniti vse površine izven območja saniranih nasipov. Ukrep se upošteva na celotnem odseku od km 12+444 do km 14+449, ki leži v bližini naravnega
spomenika in na katerem so bile v zadnjih letih evidentirane
narcise. Ravnanje in varovanje z rastišči narcis se izvaja v
skladu z določili, ki jih bo podal Zavod za varstvo narave.
16. člen
(habitatni tipi, živalstvo in vegetacija)
(1) Za omejitev vpliva na habitatne tipe z zelo visoko
in visoko naravovarstveno vrednostjo se v projektu določi
čim ožje gradbišče, prav tako se na teh odsekih ne odvija
transport, deponira vgradni material ali predvidi parkirišče
in obračališče za gradbeno mehanizacijo (delovne stroje,
kamione itn.):
a) odseki, kjer z gradnjo posežemo na habitatne tipe z
zelo visoko naravovarstveno vrednostjo, so:
– od km 8+932 do km 9+009,
– od km 9+805 do km 9+830,
– med železnico in km 12+833,
– od km 14+259 do km 14+442,
– od km 16+210 do km 16+310,
– od km 16+699 do km 16+735,
– od km 17+485 do km 17+532,
– od km 18+875 do km 18+910;
b) odseki, kjer se s sanacijo in izgradnjo približamo zelo
visoko ovrednotenim habitatnim tipom, so:
– od začetka trase pa do km 9+083,
– od km 9+558 do km 10+095,
– od km 13+300 do km 13+368,
– od km 15+872 do km 16+039,
– od km 17+147 do km 18+085,
– od km 18+316 do km 18+875.
(2) Posek gozda na trasi se izvede v jesenskih in zimskih mesecih.
(3) Ob nasipih se zasadijo avtohtone rastlinske vrste. V
primeru razrasti agresivnejših pionirskih rastlinskih vrst (npr.
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robinija, črni bezeg, leska) se v času vsakoletnega urejanja
nasipov v največji možni meri odstranijo.
(4) V primeru zasipanja celotne vodne površine ali delnega zasipa se pred posegom vodne živali pobere iz vode
(ribe, raki) in premesti na drugo lokacijo. V primeru delnega
zasipa se zavaruje živali pred negativnimi vplivi v času gradnje (npr. kaljenjem, zasipavanjem bivališč itn.). V naravno
okolje je v času gradnje prepovedano odlagati gradbeni
material. Navedeni ukrepi se izvajajo na odsekih:
– odsek od km 8+932 do km 9+09 – delni zasip vodne
površine na zračni strani,
– odsek od km 9+811 do km 9+848 – poseg v gramoznico,
– odsek od km 10+903 do km 11+255 – v neposredni
bližini nadvišanja se nahaja vodna površina, kjer je zaradi
bližine nasipa možen poseg v vodno površino,
– odsek od km 14+297 do km 14+335 – načrtovana
prestavitev mrtvice,
– odsek od km 18+875 do km 18+915 – zasip mrtvice
in podaljšanje prepusta in
– odsek od km 19+980 do km 20+17 – možen poseg v
rob rokava mrtvice. Zaščita in urejanje navedenih območij se
izvaja v skladu z določili naravovarstvene službe.
(5) V času gradnje in tudi po končani gradnji se ohrani
povezave med rokavi Mure in potoki na vodni in zračni stran
nasipa (prepusti skozi nasip). To je pomembno predvsem
zaradi ohranjanja vodnih habitatov in biodiverzitete na zunanji strani nasipov, kakor tudi zaradi nemotene selitve vodnih
živali po vodnem telesu.
(6) Na odsekih, kjer je predviden poseg v vodno površino, se izvaja sanacijo nasipa izven drstitvene sezone, ki
je od aprila do junija.
(7) V času gradnje se zagotovi stalen naravovarstveni
nadzor. Ribiškim družinam in Zavodu za ribištvo Slovenije se
v času sanacije in izgradnje dostavlja poročila o naravovarstvenem nadzoru, ki bo zagotovljen kot stalen nadzor. Štirinajst dni pred pričetkom izvedbenih del za posamezni odsek
se obvesti ribiški družini Murska Sobota in Gornja Radgona,
da izvedeta ali organizirata preventivne elektroizlove rib na
predelu posega in predelu možnega vpliva posega.
(8) V času gradnje se zagotovi stalen naravovarstveni
nadzor in občasen naravovarstveni nadzor okolice nasipov
po izgradnji nasipov.
17. člen
(ureditve na območjih gozdnih zemljišč)
(1) Med gradnjo izvajalec upošteva določila uredbe, ki
ureja varstvo pred požarom v naravnem okolju. Odmika roba
gozda od vznožja nasipa naj ne bo (posek se izvede natanko
do vznožja nasipa oziroma še manj, tako da se ob vznožju
stebla dreves delno zasipajo). Odmik gozda od spodnjega
roba nasipa ne sme biti večji od 5 m. Prepovedano je vsako
nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje podrasti. Zemeljska dela naj se izvajajo v času mirovanja vegetacije. Odstranjen, uničen ali kako drugače prizadet gozd in gozdni rob se
prične sanirati že v času gradnje.
(2) Rekultivacija nasipov se izvaja z drevesnimi in grmovnimi vrstami, ki so že prisotne v okolici. V nove zasaditve
ni dovoljeno vključevati robinije. Travnate površine se zaseje
z avtohtono travno mešanico.
(3) Gozdne ceste in vlake se ohranijo oziroma se jih
ustrezno prestavi in poveže z obstoječim prometnim omrežjem ter degradirane odseke obnovi. Posegi zaradi ureditve
gradbišča, gradbenih poti in gradnje znotraj gozda niso dovoljeni.
(4) Predhodno se za posege pridobi soglasje Zavoda
za gozdove Slovenije. Pred gradnjo se obvesti Zavod za
gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, da opravi odkazilo
drevja in dogovori o detajlih.
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18. člen

21. člen

(varstvo kulturne dediščine)

(varstvo voda in tal)

(1) Predvideno gradbišče, eventualne trajne ali začasne
deponije materiala, gradbiščne in obvozne poti ne smejo posegati v območja varstva kulturne dediščine.
(2) Pred pričetkom del se zagotovi dokumentiranje kulturne dediščine in stanja prostora na širšem območju posega
(foto in video posnetke) po navodilih ZVKDS OE Maribor.
(3) Med km 12+212 in km 12+245 je enota kulturne dediščine Veržej–mejni kamen št. 2 EŠD 7600. Mejni kamen se
začasno umakne ter zavaruje pred poškodovanjem in uničenjem. Po končanih delih se mejni kamen ponovno namesti
ter primerno uredi. Z novo ureditvijo mora soglašati pristojna
služba varovanja nepremične kulturne dediščine.
(4) Na lokacijah, kjer so predvidena zemeljska dela se
zagotovi izvedbo predhodnih arheoloških raziskav. V primeru
arheoloških najdb se zagotovi izvedbo zaščitnih izkopavanj,
vključno z vsemi poizkopovalnimi postopki.
(5) Med izvedbenimi deli je potreben stalen arheološki
nadzor, ki v primeru najdb preide v zaščitna arheološka izkopavanja.

(1) Površinske vode – Posegi v strugo in brežine se izvajajo tako, da v vodnih telesih ne nastanejo razmere neprekinjene kalnosti. Med gradnjo ni dovoljeno posegati v struge
vodotokov ali stoječe vode z materiali, ki vsebujejo nevarne
spojine, kot so klorirane organske spojine, toksične kovine in
druge sestavine. Prav tako ne sme priti do razlitja cementnih
in apnenih mešanic v vodo (pranje gradbenih strojev na območju posega ni dovoljeno). Prepuste se uredi v čim krajšem
času. Prepuste se po izgradnji redno vzdržuje in čisti, da ne
bi prišlo do prekinitve povezave med vodami ene in druge
strani nasipa.
(2) Podtalna voda in tla:
– nasip posega (na odseku od km 9+379 do km
12+139) v III. vodovarstveno cono, ki predstavlja cono z
blagim režimom varovanja vodnega vira Mota, ki je zaščiten
z Odlokom o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje zajetja pitne vode na Moti (Uradne objave pomurskih
občin, št. 30/83);
– nasip posega (na odseku od km 20+652 do konca
obravnavane trase) na tretji varstveni pas mineralnih vod radenskega vrelčnega območja (cona II A), ki je sprejet z Odlokom o določitvi varstvenih pasov vseh javnih vodnih virov
in ukrepih za njihovo zavarovanje v občini Gornja Radgona
(Uradne objave, št. 27/84) in z Odlokom o spremembah in
dopolnitvah o določitvi varstvenih pasov vseh javnih vodnih
virov in ukrepih za njihovo zavarovanje v občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 76/00).
(3) Zaradi zmanjšanja možnosti onesnaženja podtalne
vode v času gradnje se:
– transport vrši po obstoječi kroni nasipa;
– na območju varstva vodnih virov ne izkopava v globino;
– vgrajuje material, ki ni inerten oziroma je brez škodljivih primesi.
(4) Glede na lego gradbišča na območju zavarovanih
vodnih virov in tal, so potrebni še naslednji dodatni zaščitni
ukrepi:
– investitor zagotovi izdelavo projekta zaščite gradbišča
in gradbenih izkopov, ki ga predhodno odobri tudi upravljavec
javnega sistema oskrbe s pitno vodo;
– poleg osnovnega elaborata organizacije gradbišča se
v tem dokumentu še posebej obdela in poudari organizacijske in druge ukrepe v smislu varovanja podtalnice med gradnjo ter izdela poslovnik oziroma načrt sanacijskih ukrepov v
primeru havarije oziroma dogodkov, kot je npr. razlitje goriva
ali olja, ki bi lahko povzročila kontaminacijo tal in vode;
– na gradbišču morajo biti na voljo ustrezna oprema
in sredstva za takojšen poseg, obvezno se določi ustrezna
deponija za odvoz kontaminirane zemljine;
– na gradbišču ni dovoljeno skladiščiti nevarnih snovi,
ki lahko povzročijo onesnaženost podtalnice, uredijo se sanitarije za osebje gradbišča;
– izvedba del na vodovarstvenih območjih se izvaja v
največji možni meri v sušnem obdobju, sicer je potrebno
črpanje podtalnice za javno vodooskrbni sistem v tem času
prekiniti;
– v primeru izvajanja del na nivoju podtalnice se obvezno začasno zaustavi črpanje podtalnice za javni vodooskrbni
sistem;
– v primeru havarije oziroma dogodkov, kot je npr. razlitje goriva ali olja, ki bi lahko povzročila kontaminacijo tal in
vode, se črpanje takoj prekine;
– stanje, uporaba, oskrba, vzdrževanje gradbenih
strojev in transportnih vozil mora biti v skladu z veljavno
zakonodajo.

19. člen
(ureditve na območjih kmetijskih zemljišč)
(1) Zagotovi se čim manjše poseganje na kmetijske
površine in ravnanje z rodovitno prstjo skladno z določili
20. člena te uredbe. Na območju, kjer visokovodni nasip poteka preko kmetijskih površin, se te rekultivira in uredi tako,
da je zagotovljena nadaljnja kmetijska proizvodnja.
(2) V času gradnje in v času obratovanja se zagotovi
dostop do kmetijskih zemljišč na vodni in zračni strani. Poškodovane poljske poti se po posegu sanira. Poškodovani
prehodi preko nasipov se prav tako sanirajo omogoči se dostop do kmetijskih površin z zračne na vodno stran nasipov.
(3) Na območjih, kjer trasa visokovodnega nasipa poteka ob kmetijskih pridelovalnih površinah, se zagotovi stalno
vlažnost transportnih in gradbenih površin, s čimer bo zmanjšanja zaprašenost kmetijskih kultur v okolici.
(4) Na odseku od km 12+735 do km 20+915, kjer so
bile izvedene melioracije, se eventualne poškodbe na osuševalnih sistemih sanira tako, da se zagotovi njihovo nadaljnje
delovanje. Po končani gradnji investitor zagotovi prilagoditev
melioracijskih sistemov novemu stanju, ga ustrezno sanira
in uredi.
20. člen
(ravnanje z rodovitno prstjo)
(1) Zgornjo humusno plast se pravilno odgrne, začasno
in ustrezno deponira ter ponovno vgradi na površino predvideno za sanacijo (nasipi, poškodovana tla itn.). Sanacija
nasipov in ostalih poškodovanih zemljišč se prične v fazi
izgradnje visokovodnih nasipov.
(2) S prstjo se ob odgrinjanju, deponiranju in vgrajevanju ravna tako, da ne pride do onesnaženja z nevarnimi in
škodljivimi snovmi ter do mešanja z manj kakovostno zemljino. V sklopu izdelave projektne dokumentacije se izdela projekt o ravnanju in uporabi rodovitnega dela prsti. Med gradnjo
se vodi evidenca o mestih in količinah odstranjene prsti in
lokacijah za deponiranje ter o nadaljnji uporabi za sanacijo.
Z viški rodovitne zemlje razpolaga lokalna skupnost v skladu
z občinskimi odloki.
(3) Gradnja, transport in druge aktivnosti v zvezi z gradnjo se izvajajo tako, da bo s posegi prizadetih čim manj tal.
Gradbena dela, transport in druge ureditve se izvajajo na
manj kvalitetnih tleh. S transportnih in gradbenih površin se
prepreči emisije prahu in gradbenih materialov ter odtekanje
vod na kmetijske obdelovalne površine in v podtalnico.
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22. člen
(varstvo zraka)
Prašenje ob transportu se omili z vlaženjem materiala
in omejitvijo hitrosti transportnih vozil skozi naselja. Če se
pri monitoringu izkaže, da je količina prašnih usedlin kljub
temu presežena, se med prevozom kesone prekriva. Za
zmanjšanje reemisije prahu v času transporta se vlaži
makadamske ceste skozi naselja in redno čisti asfaltne
ceste v naseljih, še zlasti ob sušnem vremenu. Izvajalci
del upoštevajo normative za emisije iz transportnih vozil in
gradbenih strojev ter naprav; tem zahtevam lahko zadostijo
predvsem z dobrim vzdrževanjem gradbene in transportne
mehanizacije.
23. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Prevozi s tovornimi vozili in gradbena dela na nasipu
se izvajajo v dnevnem času od ponedeljka do sobote. Ta dela
se ne izvajajo na praznik, če je dela prost dan.
(2) Osnovni ukrepi zmanjšanja emisije hrupa so:
– v času gradnje v neposredni bližini stanovanjskih objektov se gradbena mehanizacija ne uporablja sočasno;
– gradnja v bližini stanovanjskih objektov se čim hitreje
zaključi;
– hrupnejše delo se v bližini stanovanjskih objektov
navzven zastre s premičnimi protihrupnimi panoji.
(3) Ker je predvidena sanacija nasipov začasen poseg
v prostor lahko izvajalec gradbenih del na osnovi Zakona
o varstvu okolja v povezavi z določili uredbe, ki ureja hrup
v naravnem in življenjskem okolju, za čas gradnje pridobi
dovoljenje za povečanje čezmerne obremenitve območja
s hrupom v dnevnem času. V takšnih primerih se obvezno
pravočasno in primerno obvešča prizadeto prebivalstvo o
morebitnih povečanih obremenitvah s hrupom.
24. člen
(varstvo pred požarom in drugimi nesrečami)
(1) Požarna varnost objektov ob visokovodnem nasipu
bo ostala nespremenjena. Zagotovijo se dovozi za interventna vozila. Vodovode, ki jih prečka nasip, se zaščiti tako, da
preskrba s požarno vodo ni okrnjena.
(2) V primeru nesreč in razlitja večjih količin goriv, olj
ali drugih za vode škodljivih tekočin, suspenzij in drugih
materialov se pred začetkom gradbenih del pripravi načrt za
preprečevanje vdora teh snovi v vodotoke, tla in podtalnico
ter za njihovo odstranitev.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
25. člen
(etape izvajanja državnega lokacijskega načrta)
(1) Izvedba del oziroma nadvišanja nasipov se bo izvajala po posameznih etapah:
– od km 18+755 do km 20+975,
– od km 17+062 do km 18+755,
– od km 15+500 do km 17+062,
– od km 14+085 do km 15+500,
– od km 12+730 do km 14+085,
– od km10+417 do km 12+730,
– od km 8+587 do km 10+417.
(2) Navedene etape se lahko izvajajo posamezno ali
skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne celote.
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VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
26. člen
(monitoring)
(1) Investitor sanacije in izgradnje visokovodnih nasipov
in drugih ureditev določenih s to uredbo zagotovi podrobnejši
načrt monitoringa za področja, ki jih določa poročilo o vplivih
na okolje in izvajanje monitoringa v skladu s predpisi, ki urejajo področje varstva okolja in usmeritvami poročila o vplivih
na okolje. Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo
točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je
to mogoče, se monitoring prilagodi in uskladi z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti
okolja. Rezultati monitoringa so javni, investitor poskrbi za
dostopnost podatkov.
(2) Površinske in podzemne vode: v okviru monitoringa
se na obstoječih relevantnih piezometrih v primeru razlitij
nevarnih snovi v času gradnje izvaja specifičen imisijski monitoring za površinske in podzemne vode v skladu s predpisi,
ki urejajo monitoring onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi.
(3) Varstvo zraka: v okviru monitoringa se takoj ob
pričetku gradnje začne vzorčiti prašne usedline na dveh
merilnih mestih in ugotovi koncentracije prašnih usedlin ter
vsebnost težkih kovin v njih. Vzorčna mesta naj bodo enaka
kot pri posnetku ničelnega stanja, ki je zavedeno v poročilu
o vplivih na okolje: Veržej, Spodnje Krapje.
(4) Varstvo pred hrupom: v okviru monitoringa se prve
meritve hrupa opravijo takoj ob začetku gradnje (na istih
merilnih mestih kot v posnetku obstoječega stanja – v poročilu o vplivih na okolje). V primeru prekoračitve predpisanih
kritičnih vrednosti se izvede zaščitne ukrepe in izdela načrt
monitoringa hrupa.
(5) Dodatni ukrepi: investitor na osnovi podatkov, pridobljenih iz monitoringa, zagotovi dodatne ukrepe, ki se
nanašajo na izboljšanje stanja okolja, izboljšanje vodne
infrastrukture in druge ustrezne ukrepe.
27. člen
(organizacija gradbišča in transportne poti)
(1) Dovoz materiala na odseke ureditve bo po predhodno utrjeni kroni obstoječega nasipa. Za potrebe gradbišča se
uporabljajo že obstoječe komunikacije in ureja čim manj novih dovoznih poti. Na določenih odsekih (arheološko najdišče
in v območju habitatov z visoko naravovarstveno vrednostjo),
se zaradi omejitev transport vrši po poljskih poteh in lokalnih
cestah. Vstopne točke na nasip bodo določene v skladu s
trenutno razpoložljivim materialom ter v dogovoru z občinami
oziroma krajevnimi skupnostmi, pri čemer se upošteva tudi
navedeno etapnost izvedbe.
(2) Pri organizaciji gradbišča se upošteva naslednje:
– za transport se določijo obstoječe dovozne poti in
ceste, ki ne vodijo skozi strnjena naselja;
– zagotovi se odvijanje motornega in peš prometa po
obstoječem prometnem omrežju;
– vse ceste in poti, ki bodo služile obvozu ali transportu
pred začetkom in med gradnjo, se ustrezno uredi, po končani
gradnji pa se vse nastale poškodbe sanira;
– zagotovi se nemoteno komunalno oskrbo objektov in
naprav preko vseh komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih in drugih naprav, v času sanacije nasipov se jih zaščiti,
vse eventualne nove poškodbe sanira in posege uskladi s
pristojnimi organi in organizacijami;
– v času gradnje se zagotovi zavarovanje gradbišča
tako, da bosta zagotovljena varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč in v skladu z veljavnimi prepisi
se odpravi v najkrajšem možnem času morebitne negativne
posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja;
– na vodni strani nasipov ni dovoljena izgradnja dodatne transportne poti vzdolž nožice saniranega nasipa, ta
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ni dovoljena niti na zračni strani na območju, ki ga porašča
gozd;
– pred pričetkom del se posname obstoječe stanje vseh
lokalnih cest in dovozov, ki bodo služili kot poti na gradbišče,
se jih uredi in protiprašno zaščiti;
– v času gradnje se zagotovi vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi
oziroma v primeru nezgode.
28. člen
(ostale obveznosti investitorja in izvajalcev)
Poleg obveznosti, navedenih v predhodnih členih te
uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalca tudi:
– zgradi se dostope, ki v državnem lokacijskem načrtu
niso opredeljeni, bodo pa utemeljeni v času gradnje;
– nadomesti se komunalne objekte in naprave, ki v načrtu niso evidentirani, pa se ugotovi, da so prizadeti zaradi
sanacije nasipov;
– v primeru, da bodo na objektih, napravah in ureditvah
ob transportnih poteh in ob gradbišču nastale škode, ki so
posledica gradnje, investitor sanira škodo oziroma plača
odškodnino;
– urejanje lastninskih razmerij se dokonča pred pričetkom gradnje;
– nadomesti, sanira ali povrne se nastalo škodo za vse
ostale objekte, naprave in ureditve, ki v načrtu niso evidentirani, pa se pri gradnji ugotovi, da so prizadeti zaradi sanacije
in izgradnje nasipov;
– krajane se tekoče obvešča o delih in posledicah: prašenje, vibracije, hrup itn. in možnih kratkotrajnih prekinitvah
dobave pitne vode in električne energije;
– ob kratkotrajnih prekinitvah cest in poti v naseljih
in na območjih, kjer se nasipi križajo z lokalnimi cestnimi
povezavami, se obvesti prebivalstvo in v tistem času uredi
ustrezne obvoze.
29. člen
(razmejitve in primopredaja)
Investitor poskrbi za primopredajo vseh odsekov cest,
vodne infrastrukture, komunalnih vodov in drugih naprav, katerih ne bo prevzel v upravljanje in pripravi ustrezne razmejitve ter preda potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem.
IX. TOLERANCE
30. člen
(1) Vse stacionaže in dimenzije visokovodnega nasipa,
ostalih ureditev in objektov ter njihovo obliko, se natančneje
določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Pri realizaciji državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, če se pri nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih značilnosti vgradnega materiala in drugih razmer
poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, vodnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne
smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(3) Odstopanja od tehničnih rešitev ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v katerih delovno področje ta odstopanja posegajo.
X. NADZOR
31. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat Republike Slovenije
za okolje in prostor.
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XI. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
32. člen
Do izvedbe navedenih posegov se v območju urejanja
ohranja sedanja raba prostora.
33. člen
S sprejemom te uredbe se za ureditveno območje državnega lokacijskega načrta iz 3. člena te uredbe šteje, da so
spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Dolgoročni plan Občine Gornja Radgona za obdobje
1986 – 2000 (Uradne objave pomurskih občin, št. 5/86, 1/90
in 16/91),
– Srednjeročni družbeni plan Občine Gornja Radgona
za obdobje 1986–1990 (Uradne objave pomurskih občin, št.
10/88, 3/90 in 16/91),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Gornja
Radgona v letu 1994 (Uradni list RS, št. 7/95),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986–1990
Občine Gornja Radgona za obdobje od leta 1986–1990 za
območje Občine Radenci (Uradne objave Občine Radenci,
št. 10/00),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za
obdobje 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1994 in srednjeročnega družbenega plana Občine Gornja Radgona za
obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letu 1994
za območje Občine Radenci (Uradne objave Občine Radenci, št. 17/01 v časopisu Prepih in popravek, št. 18/01),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Radenci (Uradne objave Občine Radenci v časopisu
Prepih, št. 25/02),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Radenci (Uradne
objave Občine Radenci v časopisu Prepih, št. 27/03),
– Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Mestne občine
Murska Sobota za obdobje 1986 – 2000 (Uradne objave
pomurskih občin, št. 24/86 in 10/90 ter Uradni list RS, št.
57/99) in prostorske sestavine srednjeročnega plana Občine
Murska Sobota za obdobje 1986–1990 (Uradne objave pomurskih občin, št. 24/86 in 7/87 ter Uradni list RS, št. 57/99,
9/00 in 14/02),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03),
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine
Ljutomer za obdobje 1986 – 2000 (Uradni list SRS, št. 7/87
in 28/87 ter Uradni list RS, št. 24/92) in prostorske sestavine
srednjeročnega družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 7/87 in 28/87 ter Uradni
list RS, št. 24/92),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega
plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 (Uradni list
RS, št. 44/99 in Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 2/04),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko
celoto Občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 28/89 ter Uradni
list RS, št. 8/91 in 18/92),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 50/97, 29/98 in 44/99),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 44/99),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje
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1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Ljutomer za
obdobje 1986–1990 za območje Občine Križevci (Uradni list
RS, št. 15/99, 57/99, 69/00 in 82/01),
– Odlok o uskladitvi prostorsko ureditvenih aktov s
prostorskimi sestavinami planov Občine Križevci (Uradni list
RS, št. 84/01),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega
plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 (Uradni
list RS, št. 28/99),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Veržej
(Uradni list RS, št. 28/99),
– Odlok o uskladitvi prostorsko ureditvenih aktov s
prostorskimi sestavinami planov Občine Veržej (Uradni list
RS, št. 28/99),
– Odlok o ureditvenem načrt naselja Veržej (Uradni list
RS, št. 50/97).
34. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
lokacijskem načrtu za avtocesto za smer avtoceste Maribor–
slovensko – madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci
(Uradni list RS, št. 63/99) v delu, ki se nanaša na zemljišča
s parcelnimi številkami 1157/1, 1157/2, 1656, 1158/2 v k.o.
Krog, 1028/5, 956, 1021/3, 957/4, 957/3, 958/3, 1035/3,
1029/4, 958/1, 1035/2, 1029/2, 1035/4, 1029/1 1035/1 v k.o.
Vučja vas in 1185/4, 1185/1, 1186/1, 1186/2, 1187, 1188/1,
1188/2 v k.o. Bučečovci.
35. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Uredba o državnem lokacijskem načrtu za
cesto G1-2 (HC) Hajdina–Ptuj na območju
Občine Hajdina

Na podlagi prvega odstavka 46. člena, v povezavi s tretjim odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o državnem lokacijskem načrtu za cesto G1-2
(HC) Hajdina–Ptuj na območju Občine Hajdina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za državni lokacijski načrt)
(1) S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin
Dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta
1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89
ter Uradni list RS, št. 39/90, 27/91, 72/95, 13/96, 11/99 in
4/03) in prostorskih sestavin Družbenega plana Republike
Slovenije za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 2/86,
41/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 72/95, 13/96, 11/99 in
4/03) sprejme državni lokacijski načrt za cesto G1-2 (HC)
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Hajdina–Ptuj na območju Občine Hajdina (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt).
(2) Državni lokacijski načrt je izdelal URBIS, urbanizem,
arhitektura, projektiranje, d.o.o., Maribor, v maju 2004 pod
številko projekta 192 – LN/2003, na podlagi idejnega projekta G1-2(HC) Hajdina–Ormož na območju občine Hajdina in
Mestne občine Ptuj, pod številko projekta PNG-233/03, ki ga
je izdelal PNG Ljubljana, d.o.o., v februarju 2004. Poročilo o
vplivih na okolje za odsek ceste G1-2(HC) na območju Občine Hajdina je izdelal URBIS, d.o.o., Maribor pod številko
projekta 025-PVO/2003 v maju 2004 (v nadaljnjem besedilu:
poročilo o vplivih na okolje).
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Uredba o državnem lokacijskem načrtu za odsek
ceste G1-2(HC) Hajdina–Ormož na območju Občine Hajdina
(v nadaljnjem besedilu: uredba) določa: ureditveno območje,
zasnovo urejanja ureditvenega območja, zasnovo projektnih
rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, zasnovo projektnih rešitev za urbanistično,
arhitekturno in krajinsko oblikovanje, rešitve in ukrepe za
varovanje okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine ter
trajnostne rabe naravnih dobrin, obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene
in grafično prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je
skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za
okolje, prostor in energijo, Uradu za prostorski razvoj in v
prostorih Občine Hajdina.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega območje glavne ceste ter območje prestavitev,
rekonstrukcij, zaščite ali nadomestne gradnje komunalne,
energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
(2) Območje gradnje glavne ceste z vsemi spremljajočimi ureditvami obsega naslednje parcele oziroma dele parcel
po katastrski občini k.o. Draženci: 373/54, 373/2, 373/102,
373/103, 373/104, 748, 373/51, 373/49, 373/58, 373/95,
387, 728/1.
(3) Območje prestavitve, novogradnje ali rekonstrukcije
komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture
obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po katastrski
občini k.o. Draženci:
– Javna razsvetljava: 728/5, 725/4, 765, 748, 373/108,
373/106, 373/107, *510, 162/23;
– Fekalna kanalizacija: 373/102, 373/104;
– Elektrika: 373/51.
4. člen
(funkcije ureditvenega območja)
Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
– območje glavne ceste z vsemi objekti in ureditvami,
– območje ureditve obcestnega prostora,
– območja ureditev, prestavitev komunalnih, energetskih in ostalih infrastrukturnih objektov in naprav,
– območje okoljevarstvenih ukrepov.
III. ZASNOVA UREJANJA UREDITVENEGA OBMOČJA
5. člen
(osnovne usmeritve)
Glavna cesta G1-2 se odcepi od G1-9 v območju
Dražencev s krožnim križiščem. Trasa je v celoti v premi
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dolžine 670 m vse do severnega roba Zagrebške ceste,
ki je istočasno tudi občinska meja. V višinskem smislu poteka v minimalnem padcu p = 0.5%. Cesta je dvopasovna in
dvosmerna. Ostalih značilnosti na tej glavni cesti v premi ni.
Priključek na G1-9 se izvede s krožnim križiščem. V sklopu
izvedbe krožnega križišča je predvidena tudi rekonstrukcija
odseka G1-9 v skupni dolžini 300 m.
6. člen
(elementi glavne ceste)
Na obravnavanem območju bo predvidena prometnica
zgrajena v normalnem prečnem profilu 10.70 m, ki vsebuje:
– vozišče 2×3.50 m, 7.00 m;
– robna pasova 2×0.35 m, 0.70 m;
– bankini 2×1.50 m, 3.00 m.
7. člen
(elementi priključka Draženci)
(1) Priključek na G1-9 se izvede s krožnim križiščem.
Osnovni elementi krožnega križišča so:
– notranji polmer R = 15.0 m;
– širina vozišča 2×4.50 m, š = 9.0 m;
– zunanji polmer R = 24.0 m.
(2) Priključni radiji robov so zasnovani z upoštevanjem
trajektorije vožnje tovornjaka s prikolico.
(3) V sklopu izvedbe krožnega križišča je predvidena
tudi rekonstrukcija odseka G1-9 v skupni dolžini 300 m.
8. člen
(objekti)
Investitor mora zgraditi nadvoz Zagrebške ceste pri
naselju »Suha veja« na glavni cesti Draženci–Turnišče v km
0.6+76, d = 30,48 m, š = 9,20 m. Izvede se južni del nasipa
v območju Občine Hajdina.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA
URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO
OBLIKOVANJE
9. člen
(oblikovanje cestnega telesa in obcestnega prostora)
Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev glavne ceste mora vsebovati tudi načrt krajinske ureditve, v katerem se
prikažejo oblikovalske rešitve v zvezi z oblikovanjem reliefa,
rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenjevanjem prostih površin v obcestnem prostoru, rešitve v zvezi z oblikovanjem in
urejanjem vodotokov in mora upoštevati naslednje pogoje za
urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje:
1. pogoji za glavno cesto so, da morajo biti vsi objekti,
nadvozi ter ostala cestna oprema arhitekturno in krajinsko
oblikovani v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter v
sozvočju z urbano in krajinsko podobo prostora. Cestna
oprema, ograje na nadvozih in elementi cestne razsvetljave
morajo izkazovati enotne oblikovne elemente;
2. pogoji za posege v obcestni prostor in urejanje obcestnega prostora so:
– brežine nasipov morajo biti mehko izpeljane v obstoječi teren, ustrezno biotehnično utrjene, zavarovane in
obsajene z vegetacijo. Zasaditev obcestnega prostora mora
biti prilagojena ohranjanju zanimivih pogledov na prostor in
krajinskih značilnosti prostora;
– med gradnjo je dovoljeno vegetacijo odstraniti samo
tam, kjer je to nujno potrebno. Nove zasaditve morajo temeljiti na obstoječem krajinskem vzorcu, vrstni sestavi in v
prostoru značilnih oblikah vegetacije;
– celotno območje glavne ceste je potrebno ograditi z
žično ograjo proti divjadi.

Uradni list Republike Slovenije
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE,
VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
10. člen
(komunalna, energetska in telekomunikacijska
infrastruktura)
Zaradi gradnje cestnega omrežja mora investitor zgraditi, prestaviti, zamenjati oziroma zaščititi komunalne, energetske in telekomunikacijske objekte, naprave in napeljave.
Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih objektov, naprav in napeljav mora potekati v
skladu s pogoji posameznih upravljalcev oziroma v skladu s
pogoji, ki se določijo v izvedbenih načrtih.
11. člen
(kanalizacija)
Zaradi izgradnje glavne ceste je potrebno izvesti naslednje ukrepe na obstoječem in predvidenem kanalizacijskem omrežju na zahodni strani obstoječe glavne ceste
G1-9 v območju krožnega krožišča Draženci. Predvidena je
prestavitev fekalne kanalizacije izven vozišča (proti zahodu)
na dolžini približno 300 m.
12. člen
(odvod meteornih vod)
(1) Sistem odvodnje meteornih vod iz cestišč je zasnovan z izgradnjo vodotesne kanalizacije s sistemom zadrževalnih bazenov s koalescenčnimi filtri ter ponikovalnimi polji
v območju Turniške in Hajdinske Studenčnice oziroma izpusti
v drenažne jarke ob nasipih Ptujskega jezera.
(2) Predmetni odsek se navezuje na objekt v razcepu
Turnišče med krakom »A« in glavno cesto. Predmet državnega lokacijskega načrta je samo meteorna kanalizacija v
celotni dolžini trase, objekt je obdelan v drugem lokacijskem
načrtu.
13. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Zaradi izgradnje glavne ceste in spremljajočih ureditev
je potrebno izvesti naslednje ukrepe na obstoječem in predvidenem elektro omrežju:
1. Visokonapetostno omrežje DV 110 kV Formin–Ptuj–
Kidričevo. Predviden dvig daljnovoda od km 0.4+50 do meje
z občino Ptuj. Zaradi nadvoza in deviacije Zagrebške ceste
na dolžini približno 200 m;
2. Srednje napetostni vod križanja glavne ceste z 20 kV
daljnovodom v km 0.5+00. Predviden dvig daljnovoda nad
glavno cesto v dolžini približno 70 m;
3. Splošni pogoji za izvedbo križanj in del na elektroenergetskem omrežju so:
– križanja se izvedejo v skladu s Pravilnikom o tehničnih
normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov
z nazivno napetostjo od 1kV do 400 kV (Uradni list SFRJ, št.
65/88 in Uradni list RS, št. 59/99 – ZTZPUS). Pri križanjih z
infrastrukturnimi objekti (magistralne, regionalne, občinske
ceste, nizkonapetostno omrežje, visokonapetostno omrežje,
telekomunikacije itn.) se upoštevajo varnostne zahteve, ki so
podane v členih 100 do 224 tega pravilnika;
– na preurejenih odsekih se montirajo nove tipske vrvi,
katerih parametri odgovarjajo parametrom obstoječih vodov.
V primerih, kjer to ni mogoče, so upoštevane vrvi, katerih
lastnosti so električno ali mehansko primernejše za izvedbo
križanj;
– ob preureditvi obstoječih elektroenergetskih vodov se
s tras le-teh odstranijo vsi elementi daljnovodov, ki ne služijo
več svojemu namenu (stebri, temelji, vrvi, izolacija itd.);
– v času del je potrebno na celotnem območju zagotoviti
nemoteno oskrbo z električno energijo.
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14. člen
(javna razsvetljava)
Javna razsvetljava se izvede na območju krožnega
križišče Draženci. Javna razsvetljava se napaja iz obstoječe
transformatorske postaje v Dražencih.

njenega in gradbenega materiala, se smejo uporabljati le
tehnično ustrezna vozila;
– kolikor oskrba transportnih vozil in drugih naprav poteka na območju gradbišča, transportnih in drugih manipulativnih površin, morajo biti te površine utrjene.

15. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Zaradi izgradnje glavne ceste in spremljajočih ureditev je potrebno prestaviti in zaščititi TK vode ob glavni cesti
G1-9 na obstoječem in predvidenem telekomunikacijskem
omrežju.
(2) Zaradi izgradnje krožnega križišča Draženci se izvede prestavitev in zaščita obstoječega TK omrežja z izgradnja
kabelske kanalizacije iz PVC cevi φ110 mm in uvlečenje kablov v novo kabelsko kanalizacijo. Poudariti velja, da je zaradi pomembnosti TK povezav potrebno v okviru pripravljalnih
oziroma začetnih del zgraditi novo kabelsko kanalizacijo in
z novimi kabli v kabelski kanalizaciji in izdelati nadomestne
povezave v času gradnje.

18. člen
(ureditve na območjih kmetijskih zemljišč)
(1) Prst se odstrani in odloži tako, da se ohranita njena rodovitnost in količina. Pri izvedbi je treba ločiti zgornji
humusni sloj prsti od spodnjih slojev. Rodovitna prst, ki se
uporabi za rekultivacijo, mora biti shranjena na ustreznih
lokacijah ob trasi v nasipih do višine 1,20 m.
(2) Pri gradnji je treba omejiti gibanje strojev na območju same trase, da ne pride do nepotrebnih poškodb na
kmetijskih zemljiščih.
(3) Investitor je dolžan zagotoviti dostop na kmetijska
zemljišča v času gradnje in v času obratovanja glavne ceste.
(4) Po končani gradnji mora investitor zagotoviti izvedbo
kmetijskih operacij na prizadetih kmetijskih zemljiščih, s katerimi bodo ponovno vzpostavljene možnosti za kmetijsko rabo.

16. člen
(plinovod)
Zaradi izgradnje glavne ceste in spremljajočih ureditev
je potrebno izvesti naslednje ukrepe na obstoječem in predvidenem plinovodnem omrežju:
– upoštevati je potrebno nov koridor plinovoda Madžarka–Italija, ki poteka vzporedno z glavno cesto na zahodni
strani v oddaljenosti približno 25 m od roba cestnega telesa;
– na glavni cesti G1-9 se predvidi v km 0.0 + 12 prečkanje predvidenega plinovoda. V cestno telo se vgradi ustrezna
cev za prečkanje.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER
TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
17. člen
(vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi)
Zaradi gradnje cestnega omrežja se vodni režim na
vplivnem območju ne sme poslabšati. Med gradnjo se morajo
ukrepi izvajati na celotnem območju gradbišča, transportnih
poteh in drugih manipulativnih površinah, ki so v povezavi
z gradnjo ceste G1-2 (HC) Hajdina–Ptuj. Najpomembnejši
ukrepi so:
– posegi v tla (na primer med odstranjevanjem krovnih
in posebno še nosilnih plasti tal, med zemeljskimi deli pri
gradnji jaškov in drenaž) naj se izvajajo tako, da se prizadene čim manjše površine tal. Potekajo naj na območjih, ki
so opredeljena pred začetkom del;
– za začasne prometne in gradbene površine naj se
prednostno uporabijo obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine. Tudi te površine morajo biti opredeljene
oziroma določene pred začetkom izvajanja del. Predlagani
ukrep velja tudi za začasne ali trajne deponije materiala, ki
nastane pri gradnji;
– na območju začasne deponije izkopanega materiala
in na celotnem območju gradnje trase, transportnih poti in
drugih manipulativnih površin je potrebno zagotoviti zbiranje
in odstranjevanje odpadnih vod (kolikor te nastajajo). To še
posebno velja za primer nezgode z razlitjem ali razsutjem
nevarnih snovi;
– za primere nesreče z razlitjem ali razsutjem nevarnih
tekočin ali drugih materialov je potrebo ravnati v skladu s
Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98,
45/00, 20/01, 13/03 in 41/04 – ZVO-1);
– na območju gradbišča, transportnih poti in drugih
manipulativnih površin, po katerih poteka transport odstra-

19. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Trasa glavne ceste mesta Ptuj poteka izven vseh do
sedaj znanih objektov in območij kulturne dediščine. Objekte
in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodbami ali uničenjem predvsem med gradnjo, za zmanjšanje negativnih vplivov so potrebni naslednji ukrepi:
– omejitev gradbišča čim bolj na širino cestnega telesa
in dosledno izven opredeljenih območij kulturne dediščine;
– do gradbišča se naj dovaja čim manj novih dovoznih
poti, ki ne smejo potekati čez objekte in območja kulturne
dediščine;
– po končanih delih je potrebno transportne poti rekultivirati;
– na objekte in območja kulturne dediščine se ne smejo
prestaviti zaradi gradnje odseka potrebne ureditve, komunalna in energetska infrastruktura;
– območja in objekti kulturne dediščine se ne smejo
koristiti za deponiranje viškov materiala.
(2) Trasa sicer ne posega v evidentirana območja
kulturne dediščine. Zaradi arheološke bogatosti širšega
območja je potrebno skladno z uveljavljeno metodologijo za
sodelovanje spomeniško varstvene službe za pripravo dokumentacije za graditev avtocest (Arheologija na avtocestah
Slovenije, Struktura in postopki, SAAS, Ljubljana, april 1994),
ki jo je potrdilo Ministrstvo za kulturo v letu 1994, opraviti preventivni arheološki pregled terena, na osnovi katerega bodo
podani kulturnovarstveni pogoji pred izgradnjo tega odseka.
20. člen
(varstvo naravnih vrednot)
(1) Trasa ceste v celoti poteka po ekološko pomembnem območju Dravsko polje. Načrtovani poseg je bil v fazi
sprememb in dopolnitev prostorskih planov Občine Hajdina
in Mestne občine Ptuj usklajen z naravovarstvenim sektorjem. Ob izvajanju gradnje in na objektu se izvedejo vsi možni
tehnični in drugi ukrepi, da se zmanjša negativen vpliv na
rastline in živali ter njihove habitate.
(2) Posebno spremljanje stanja ni predvideno. V primeru najdb makrofosilov naj se ravna skladno z zakonom,
ki ureja ohranjanje narave in podrobno opredeljuje ravnanje
v primeru najdb.
21. člen
(varstvo pred hrupom)
Trasa ceste poteka v pretežnem delu po nenaseljenem
območju, zato vpliv na kvaliteto bivalnih razmer ne bo ob-
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čuten. Protihrupna zaščita na obravnavanem odseku ni
potrebna.
22. člen
(varstvo zraka)
V času obratovanja je pričakovan majhen vpliv na onesnaženost zraka zaradi emisij prometa, mejne koncentracije
snovi, ki so značilne za emisije prometa, ne bodo presežene.
Posebni aktivni ukrepi v času obratovanja niso potrebni.
23. člen
(varstvo pred požarom)
Požarna varnost objektov ob cesti se ne spremeni. Povsod so zagotovljeni dovozi za intervencijska vozila, preskrba
s požarno vodo se ne okrne.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
24. člen
(monitoring)
Investitor mora zagotoviti celosten načrt monitoringa
v času obratovanja glavne ceste za področja, ki jih določa
poročilo o vplivih na okolje. Pri določitvi monitoringa se
smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega
stanja. V delih, kjer je to mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi
spremljanji stanj kakovosti okolja. Monitoring je treba izvajati
v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje varovanja
voda, zraka, vplivov hrupa in področij varstva narave in kulturne dediščine in usmeritvami določenimi v poročilu o vplivih
na okolje. Rezultati monitoringa so javni, investitor je dolžan
poskrbeti za dostopnost podatkov.
25. člen
(organizacija gradbišča in transportne poti)
Organizacija gradbišča je omejena na širino trase
posega. Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe
komunikacije in ureja čim manj novih dovoznih poti.
26. člen
(razmejitve in primopredaja)
Investitor mora poskrbeti za primopredajo vseh objektov in naprav, katerih v skladu s predpisi, ki urejajo področje
javnih cest, ne prevzame v upravljanje in pripraviti ustrezne
razmejitve ter predati potrebno dokumentacijo drugim upravljalcem. Po končani gradnji so upravljalci tiste infrastrukture,
ki ni glavna cesta, dolžni le-te prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
27. člen
(ostale obveznosti)
Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih
te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalcev med gradnjo in po njej:
– promet med gradnjo ceste, priključnih cest in vodotokov organizirati tako, da ne bo večjih zastojev na obstoječem
prometnem omrežju;
– pred pričetkom gradnje izdelati načrt organizacije
gradbišča in prometa v času gradnje in ga uskladiti z lokalnimi skupnostmi;
– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno
onesnaževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza,
skladiščenja in uporabe goriv in drugih škodljivih snovi. Ob
morebitni nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev;
– pred začetkom gradnje skupaj z upravljalci evidentirati
stanje obstoječe infrastrukture;
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– omogočiti dostop do vseh objektov in zemljišč med
gradnjo in po njej. Zgraditi mora tudi dostope do zemljišč, ki
v lokacijskem načrtu niso opredeljeni, so utemeljeni in zahtevani v postopku zaslišanja prizadetih strank;
– med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav;
– zavarovati gradbišča tako, da so zagotovljeni varnost
in nemotena uporaba sosednjih objektov ter nemoten odtok
vode;
– v najkrajšem možnem času odpraviti vse morebitne
negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja ceste in priključnih cest.
Ti ukrepi niso vključeni v ureditveno območje tega lokacijskega načrta. Zanje mora investitor pridobiti ustrezno prostorsko dokumentacijo in dovoljenje za posege v prostor.
VIII. TOLERANCE
28. člen
Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tem odloku,
se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za
pridobitev dovoljenja za graditev. Pri realizaciji državnega
lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od rešitev določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem
proučevanju poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše iz
prometno tehničnega vidika, vidika prometne varnosti, geološkega vidika, okoljevarstvenega in oblikovalskega vidika.
Na ta način se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske
razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi
interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki
jih ta odstopanja zadevajo.
29. člen
Območje urejanja po tej uredbi vključuje tudi možnost
postavitve naprav in ureditev za elektronski sistem cestninjenja v prostem prometnem toku, če se vzpostavitev takega
sistema določi s predpisi, ki urejajo sistem cestninjenja.
Postavitev teh naprav in ureditev se šteje za dopustna odstopanja v območju urejanja, ki so v javnem interesu.
IX. NADZOR
30. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat Republike Slovenije
za okolje in prostor.
X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
31. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje
iz 3. člena te uredbe šteje, da je spremenjen in dopolnjen
odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje
Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 45/03).
32. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan od dneva objave
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-17/2003-2
Ljubljana, dne 15. julija 2004.
EVA 2004-2511-0205
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod
DV 2×110kV Toplarna–Polje–Beričevo

Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr. in 58/03
ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod DV
2×110kV Toplarna–Polje–Beričevo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za državni lokacijski načrt)
(1) S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin
Dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta
1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89
ter Uradni list RS, št. 39/90, 27/91, 72/95, 13/96 – kartografski del, 11/99 in 4/03) in prostorskih sestavin Družbenega
plana Republike Slovenije za obdobje 1986-1990 (Uradni
list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 72/95,
13/96 – kartografski del, 11/99 in 4/03) sprejme državni lokacijski načrt za daljnovod 2×110kV Toplarna–Polje–Beričevo
(v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt).
(2) Državni lokacijski načrt je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Ljubljana, pod številko projekta 5033 v
maju 2004 na podlagi idejnega projekta DV 2×110kV Toplarna–Polje–Beričevo, ki ga je izdelal IBE, d.d. iz Ljubljane, pod
št. D610 – A025/137A, mapi ME07A in ME07B, v oktobru
2003 in marcu 2004 in idejnega projekta krajinske ureditve, ki
ga je izdelal LUZ, d.d., iz Ljubljane, pod št. 5264 v novembru
2001. Poročilo o vplivih na okolje za DV 2×110kV Toplarna
– Polje–Beričevo je izdelal IBE, d.d., iz Ljubljane, pod št.
D610 – A025/137B, mapa MG01, v oktobru 2003 in dopolnitev, pod št. D610 – A025/137C, mapa MG01/A v juniju 2004
(v nadaljnjem besedilu: poročilo o vplivih na okolje).
2. člen
(uredba o državnem lokacijskem načrtu)
(1) Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod
DV 2×110 kV Toplarna–Polje–Beričevo (v nadaljnjem besedilu: uredba) določa obseg ureditvenega območja, zasnovo
urejanja ureditvenega območja, zasnovo projektnih rešitev
za urbanistično in krajinsko načrtovanje, zasnovo projektnih
rešitev prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja,
ohranjanja narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe
naravnih dobrin, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev
in izvajalcev, tolerance in nadzor nad izvajanjem določil te
uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in
grafično prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje,
prostor in energijo, Uradu za prostorski razvoj, in v prostorih
Mestne občine Ljubljana in Občine Dol pri Ljubljani.
(3) Oznake, navedene v 3., 6., 7., 8., 9., 13. in 23. členu
te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela
državnega lokacijskega načrta.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta
obsega naslednja zemljišča ali dele zemljišč po naslednjih
katastrskih občinah:
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a) podzemni kabel (koridor) med Termoelektrarno
toplarno Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: TE-TOL) in razdelilno transformatorsko postajo Polje (v nadaljnjem besedilu:
RTP Polje):
– k.o. Moste (1730):
96/1, 127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 127/8, 127/9, 127/10,
127/11, 127/13, 127/15, 127/17, 127/18, 127/19, 127/20,
127/26, 127/34, 127/53, 127/54, 127/105, 127/126, 127/169,
135/1, 136/1, 136/2, 136/7, 137/1, 137/9, 139/8, 533, 534/1,
534/2, 535, 536, 537, 538/1, 539/1, 540/1, 541/1, 542/1,
543/1, 544/1, 548/1, 1193/1, 1216, 1237/2, 1237/4, 1237/5,
1237/29;
– k.o. Zadobrova (1771):
383/1, 623/2, 624/2, 625/2, 626/2, 626/5, 627/2, 627/4,
630/2, 630/4, 630/5, 630/6, 631/2, 631/4, 631/5, 631/8, 632/2,
632/4, 632/6, 632/7, 633/2, 633/4, 635/1, 635/2, 637/2, 637/3,
638/2, 638/3, 638/4, 638/5, 638/6, 639/1, 1452/3, 1452/4,
1456/2, 1456/3, 1459/4, 1459/9;
– k.o. Slape (1772):
338/2, 338/4, 339/2, 339/4, 340/1, 340/2, 341/2, 341/3,
342/2, 343/2, 344/2, 344/4, 345/2, 345/3, 348/3, 348/5, 349/2,
349/4, 350/2, 350/4;
b) nadzemni vod (koridor) med RTP Polje in stebrom
št. 6:
– k.o. Zadobrova (1771):
338, 339/1, 339/2, 339/3, 339/4, 340/1, 340/3, 340/4,
340/7, 341, 342/1, 342/2, 344/3, 382, 383/1, 383/2, 384/1,
384/2, 384/3, 385, 386, 387, 388/1, 388/2, 391/5, 391/7,
392/1, 392/6, 392/7, 394/1, 394/2, 394/3, 394/4, 395, 396,
397/3, 397/4, 398, 399/1, 399/3, 399/4, 620/1, 620/4, 622/2,
622/10, 623/2, 623/3, 624/2, 624/6, 625/2, 1455/2, 1456/7,
1459/4, 1459/9, 1459/10, 1459/12, 1462/1;
c) podzemni kabel (koridor) med stebrom št. 6 in stebrom št. 7:
– k.o. Zadobrova (1771):
316/1, 317/2, 319/2, 320/2, 320/4, 320/6, 322/7, 323/1,
323/2, 326/1, 327/1, 327/3, 330/2, 330/5, 331/2, 331/5, 333/3,
334/2, 339/3, 339/4, 340/1, 340/2, 340/3, 340/5, 340/6, 888/1,
888/2, 889/1, 889/2, 890, 891, 892, 893/3, 893/4, 894/2,
895/2, 895/3, 896/1, 896/2, 897/1, 897/2, 897/4, 897/5, 897/6,
898/1, 898/3, 899/1, 901/1, 901/3, 901/4, 908/8, 909/1, 909/8,
909/10, 909/13, 1445/4, 1463/2, 1464/2, 1466/24, 1491/10,
1491/11;
č) nadzemni vod (koridor) med stebrom št. 7 in razdelilno transformatorsko postajo Beričevo (v nadaljnjem besedilu:
RTP Beričevo):
– k.o. Podgorica (1759):
870/1, 870/2, 871, 872, 873/3, 875, 876, 881/1, 881/2, 882,
883/1, 885, 1380/1, 1382, 1413/1, 1413/2, 1413/3, 1413/10,
1413/13, 1413/14, 1413/17, 1413/18, 1413/19, 1413/20,
1413/21, 1413/25, 1413/26, 1413/27, 1414/16, 1414/22,
1414/23, 1414/24, 1414/52, 1414/55, 1414/56, 1414/57,
1414/61, 1420/1;
– k.o. Beričevo (1760):
312/1, 313/1, 314, 315/1, 316/1, 317/1, 318/1, 323/1,
324/1, 325/1, 326/1, 327/1, 328/1, 329/1, 330/1, 331/1, 332/1,
333/1, 334/1, 335/1, 336/2, 337/1, 338/1, 339/1, 340/1, 341/1,
342/1, 343/1, 409, 410, 411, 412, 413/1, 414/1, 415/1, 416/1,
417/1, 418/1, 419/1, 420/1, 443/1, 443/2, 443/3, 443/4, 444/1,
445/1, 446/1, 447/1, 447/2, 448/1, 449/1, 450/1, 451/1, 452/1,
569/1, 569/6, 596/1, 598/1, 600/1, 601/2, 621/1, 621/2, 683,
685/1;
– k.o. Zadobrova (1771):
909/1, 909/3, 909/9, 910/1, 910/2, 910/5, 911/1,
911/3, 911/4, 911/10, 911/11, 937/1, 937/2, 937/3, 938/1,
938/2, 939/1, 940/2, 940/4, 1383, 1393, 1401, 1402, 1403/1,
1405/1, 1405/2, 1405/3, 1405/4, 1405/5, 1405/6, 1405/28,
1405/30, 1405/31, 1411/1, 1411/2, 1411/8, 1423/57, 1423/60,
1423/61, 1423/62, 1423/63, 1423/64, 1423/174, 1423/175,
1423/217, 1423/218, 1423/251, 1423/252, 1423/253,
1423/255, 1423/258, 1423/259, 1423/261, 1423/271,
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1423/275, 1423/276, 1423/277, 1423/278, 1437/3, 1469/3,
1469/6, 1469/13, 1493/1, 1494/1, 1494/7, 1495/17, 1495/18,
1497/54, 1513/2, 1513/5, 1513/8, 1513/9;
d) nadzemni vod (stojna mesta stebrov):
– k.o. Podgorica (1759):
872, 873/3, 1413/17, 1414/16, 1414/23;
– k.o. Beričevo (1760):
318/1, 323/1, 336/2, 414/1, 447/1, 448/1, 569/1, 621/1;
– k.o. Zadobrova (1771):
339/4, 342/1, 387, 388/2, 397/3, 397/4, 398, 623/2,
624/2, 909/1, 911/1, 1405/2, 1405/5, 1405/6, 1423/57;
e) ostale ureditve (krajinske ureditve):
– k.o. Zadobrova (1771):
338, 339/2, 379/1, 380, 381, 382, 383/1, 398, 399/1,
399/3, 399/4, 400, 401/1, 401/2, 619/3, 619/8, 620/1, 620/3,
620/4, 622/1, 622/2, 622/3, 622/8, 622/9, 622/10, 623/1, 623/2,
623/3, 624/2, 624/6, 624/7, 625/2, 625/6, 625/7, 626/2, 626/6,
626/7, 626/8, 627/2, 627/5, 627/6, 627/7, 630/2, 630/4, 630/5,
630/6, 630/7, 630/8, 631/2, 631/4, 631/5, 631/6, 631/7, 631/8,
632/2, 632/4, 632/5, 632/7, 633/2, 633/4, 633/5, 634/1, 634/4,
635/1, 635/2, 636/1, 638/4, 638/6, 1405/3, 1405/4, 1405/5,
1405/6, 1405/30, 1405/31, 1411/1, 1411/2, 1423/57, 1423/60,
1423/61, 1423/62, 1423/63, 1423/64, 1423/175, 1423/217,
1423/218, 1423/236, 1423/250, 1423/251, 1423/253, 1423/255,
1423/257, 1423/258, 1423/259, 1423/261, 1423/263, 1423/272,
1423/275, 1423/276, 1423/277, 1452/3, 1452/4, 1455/1,
1455/2, 1455/3, 1455/9, 1456/5, 1456/6, 1456/7, 1456/8,
1456/10, 1459/4, 1459/8, 1494/1, 1494/6, 1494/7, 1495/17;
f) telekomunikacijske povezave (izven sklenjenega ureditvenega območja državnega lokacijskega načrta):
– k.o. Moste (1730):
1237/4, 1237/5, 1237/6, 1237/26;
– k.o. Beričevo (1760):
569/1, 569/2;
– k.o. Zadobrova (1771):
377/2, 379/1, 380, 381, 382, 383/1, 623/2, 624/2,
1459/4, 1459/9.
4. člen
(funkcije ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
– gradnjo podzemnega kabla vključno s telekomunikacijskimi povezavami;
– gradnjo nadzemnega voda, vključno s stebri, ozemljitvami in telekomunikacijskimi povezavami;
– krajinske ureditve.
(2) Daljnovod se izvede v dveh odsekih in sicer:
– od TE-TOL do RTP Polje kot podzemni kabel;
– od RTP Polje do RTP Beričevo kot nadzemni vod,
razen na območju približevanja stanovanjskim objektom v
Zadobrovi, kjer se izvede kot podzemni kabel.
(3) Ob gradnji daljnovoda se izvede še optična kabelska
telekomunikacijska povezava TE-TOL – RTP Polje – RTP
Beričevo z lokalnimi kabelskimi odseki v končnih objektih in
v RTP Polje za potrebe daljnovodne zaščite in telekomunikacijskih povezav.
5. člen
(raba zemljišč)
(1) V ureditvenem območju državnega lokacijskega
načrta so glede na zasedbo oziroma omejitev rabe zemljišč
opredeljene naslednje vrste zemljišč:
a) zemljišča omejene rabe:
– zemljišča v koridorju podzemnega kabla (zemljišča
se po končani gradnji vzpostavi v prejšnje stanje oziroma se
na njih izvede nove ureditve v skladu z zahtevami te uredbe,
namenska raba zemljišč se ne spreminja, upošteva se pogoje omejene rabe),
– zemljišča v koridorju nadzemnega voda, razen zemljišč stojnih mest stebrov (zemljišča se po končani gradnji
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vzpostavi v prejšnje stanje oziroma se na njih izvede nove
ureditve v skladu z zahtevami te uredbe, namenska raba
zemljišč se ne spreminja, upošteva se pogoje omejene
rabe);
b) zemljišča stebrov;
c) zemljišča krajinskih ureditev (zemljišča novih in nadomestnih zasaditev, na katerih se izvede nove ureditve v
skladu z zahtevami te uredbe, namenska raba zemljišč se
ne spreminja, upošteva se pogoje omejene rabe).
(2) Izven ureditvenega območja državnega lokacijskega
načrta potekajo telekomunikacijske povezave do komandnih
prostorov v TE-TOL, RTP Polje in RTP Beričevo.
III. ZASNOVA UREJANJA UREDITVENEGA OBMOČJA
6. člen
(tehnični pogoji urejanja)
(1) Daljnovod DV 2×110 kV Toplarna–Polje–Beričevo
se izvede kot dvosistemski daljnovod nazivne napetosti
110 kV.
(2) Dolžina odseka med TE-TOL in RTP Polje je 2992
m. Na tem odseku se daljnovod izvede v celoti kot podzemni
kabel. Podzemni kabel poteka od 110 kV stikališča v TE-TOL
po že zgrajeni podzemni kineti in nato od območja toplarne
prek železniških tirov, območja Tovorne postaje Moste in območja južno od Letališke ceste do južnega roba Bratislavske
ceste. Trasa je usklajena s traso predvidenega podaljšanja
Bratislavske ceste in ureditvami transportno logističnega
centra Ferport. Nato podzemni kabel poteka med drevoredom na zahodni strani Bratislavske ceste in se usmeri proti
vzhodu po območju predvidenega infrastrukturnega koridorja
v območju MP 4/1 Letališče do RTP Polje, kjer se en sistem
vključi v RTP Polje, drugi pa preide na steber št. 1 v nadzemni vod. Podzemni kabel je sestavljen iz dveh sistemov s
po tremi kabli in pripadajočima paroma telekomunikacijskih
povezav. Podzemni kabel se položi v zemljo na dva načina
in sicer z neposrednim polaganjem v zemljo v globini od 1,3
do 1,5 m ali s horizontalnim podvrtavanjem v globini 3,0 m.
Način polaganja podzemnega kabla je odvisen od stanja na
terenu, razpoložljivega prostora, zahtevnosti ter višinskega
poteka križanja z ostalimi infrastrukturnimi objekti in vodi.
Širina izkopa kabelskega kanala v primeru neposrednega
polaganja v zemljo je 1,5 m. Razdalja med obema sistemoma v primeru horizontalnega podvrtavanja je 2,0 m. Na trasi
se izvede ustrezno število kabelskih spojk z jaški velikosti
2,0×1,2×2,0 m.
(3) Dolžina odseka med RTP Polje in RTP Beričevo je
5146 m. Daljnovod na tem odseku se izvede kot nadzemni
vod od RTP Polje do stebra št. 6 v dolžini 907 m in od stebra
št. 6 do RTP Beričevo v dolžini 3581 ter kot podzemni kabel
v dolžini 658 m med stebroma št. 6 in št. 7. Trasa daljnovoda
poteka vzporedno z obstoječim daljnovodom DV 2×110 kV
Beričevo–Polje, razen na kabelskem delu, kjer sledi zaščitni
ograji avtoceste in se navezuje na stebra št. 6 in št. 7. Po prečkanju avtocestnega odseka Zadobrova–Šentjakob do Save
daljnovod poteka vzporedno z avtocesto. Po prečkanju Save,
območja Pečnika in glavne ceste II. razreda št. 108 Ljubljana
(Črnuče)–Litija daljnovod poteka severno od te ceste do RTP
Beričevo. Nadzemni vod ima 21 stebrov, ki se jih izvede kot
jekleno predalčno konstrukcijo z dvosistemskimi stebri z obliko glave »sod«. Višina stebrov do spodnje konzole je od
13 m do 30 m, skupna višina stebrov pa je do 40 m. Stebre
se vpne v štiri betonske temelje, razporejene na površini do
6×6 m. Stebre se ustrezno ozemlji. Na vodnik v razpetini
med stebroma št. 1 in št. 2 se montira svetilke, vodnike med
stebroma št. 1 in št. 3 ter med stebroma št. 14 in št. 15 pa se
označi z označevalnimi kroglami. Stebre št. 1, št. 6 in št. 7
se opremi za prehod iz nadzemnega voda v podzemni kabel
oziroma obratno. Podzemni vod med stebroma št. 6 in št. 7
se izvede od stebra št. 6 do območja stanovanjskih objektov
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ter od severnega roba Sneberske ceste do stebra št. 7 z
neposrednim polaganjem v zemljo v globini od 1,3 do 1,5 m
ter na območju stanovanjskih objektov in Sneberske ceste s
horizontalnim podvrtavanjem v globini 3,0 m. Širina izkopa
kabelskega kanala v primeru neposrednega polaganja v
zemljo je 1,5 m. Razdalja med obema sistemoma v primeru
horizontalnega podvrtavanja je 2,0 m. Sedanji daljnovod DV
2×110 kV Polje–Beričevo, ki je v upravljanju Elektro Ljubljana, d.d., se na otoku v vzhodni avtocesti prilagodi tako, da se
oba sistema daljnovoda preneseta na severni sedanji steber,
sedanji južni steber pa se zarotira za 90o in uporabi kot steber
št. 2 obravnavanega daljnovoda.
(4) Na celotni trasi se ob daljnovodu izvede optične
telekomunikacijske povezave. Telekomunikacijske povezave se izvede od telekomunikacijskega prostora v TE-TOL po
obstoječi podzemni kineti do 110 kV stikališča, kjer se prične
podzemni kabel. Od tod se izvede telekomunikacijske povezave ob podzemnem kablu v štirih zaščitnih ceveh (po dve
zaščitni cevi za posamezni sistem) do telekomunikacijskega
prostora v RTP Polje. Iz telekomunikacijskega prostora v
RTP Polje se izvede podzemni optični kabelski priključek do
Vojašnice Franc Rozman Stane za potrebe Ministrstva za
obrambo Republike Slovenije. Telekomunikacijske povezave
se nadalje izvede od telekomunikacijskega prostora v RTP
Polje do telekomunikacijskega prostora v RTP Beričevo.
(5) Nadzemni vod se pred neposrednim udarom strele
zaščiti z zaščitno vrvjo. Stebre nadzemnega voda se ozemlji z
žarkastim ozemljilom s štirimi kraki dolžine do 30 m na krak.
7. člen
(vključevanje v elektroenergetski sistem)
(1) Vključitev podzemnega kabla v TE-TOL se izvede v obstoječem 110 kV stikališču na jugozahodni strani
TE-TOL. Kabel 110 kV se izvede v polietilenskih ceveh iz
kletnega prostora stikališča v betonsko kabelsko kineto, ki
poteka vzdolž energetskih transformatorjev v TE-TOL in nadalje v predvideni kabelski kanalizaciji do izhoda iz območja
TE-TOL. Pri tem se upošteva tudi križanje načrtovane kinete
za nove plinske bloke na zahodni strani obstoječega glavnega pogonskega objekta TE-TOL.
(2) Vključitev v RTP Polje se izvede iz smeri TE-TOL z
enim sistemom podzemnega kabla 110 kV Toplarna–Polje–
(Beričevo), ki se priključi na novo načrtovani portal št. 1 v RTP
Polje. Vključitev iz smeri Beričevega se izvede s (severnim)
sistemom nadzemnega voda 110 kV (Toplarna)–Polje–Beričevo, ki se iz stebra št. 2 priključi na obstoječi portal št. 2 v
RTP Polje. Iz tega portala se na sosednji portal št. 3 prestavi
južni sistem daljnovoda DV 2×110 Beričevo–Polje (upravljavec
Elektro Ljubljana, d.d.), ki se ga prestavi iz stebra št. 2 v otoku avtoceste na sosednji obstoječi steber. Portal št. 3 v RTP
Polje se ustrezno opremi. Južni nadzemni daljnovodni sistem
na točki RTP Polje v smeri proti Beričevemu predstavlja neposredno povezavo na podzemni kabel iz TE-TOL in s tem
direktno zvezo TE-TOL- (RTP Polje) – RTP Beričevo.
(3) Daljnovod se v RTP Beričevo priključi na načrtovani
daljnovodni polji št. 11 in št. 12 z obstoječimi portali. Polja
se ustrezno opremi, kar pomeni izvedbo vseh gradbenih del
(razen portalov) ter dobavo in montažo visokonapetostne
opreme, sistemov krmiljenja, meritev in zaščite.
(4) Ker se vsa vključevanja v stikališča izvaja med obratovanjem le-teh, se izvede vse potrebne zaščitne ukrepe.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA
URBANISTIČNO IN KRAJINSKO NAČRTOVANJE
8. člen
(podzemni kabel)
(1) Širina koridorja podzemnega kabla je 6,5 m. Določanje rabe prostora in izvajanje prostorskih ureditev se
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lahko z vidika magnetnega sevanja izvaja v skladu s predpisi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem
okolju. V koridorju podzemnega kabla ni dopustno graditi objektov iz prvega območja povečanega varstva pred sevanjem
ali določiti rabe prostora za dejavnosti, ki povzročajo daljše
zadrževanje ljudi na tem območju. V koridorju se dopušča
rekonstrukcije obstoječih in gradnje novih linijskih infrastrukturnih objektov, gradnja parkirišč ter postavitev montažnih
ograj in urbane opreme. Prostorske ureditve v koridorju ne
smejo ovirati gradnje, delovanja in vzdrževanja podzemnega
kabla. Zaradi varstva podzemnega kabla pred poškodbami
je treba ob izvajanju kakršnih koli naknadnih ureditev v koridorju upoštevati višinski potek podzemnega voda. Za vse
ureditve v koridorju je treba pridobiti soglasje lastnika objekta
oziroma izvajalca gospodarske javne službe sistemski operater prenosnega omrežja.
(2) Travnik južno od Letališke ceste se po končanih delih vzpostavi v prejšnje stanje. Vrtičke v koridorju se odstrani
in površino zatravi.
(3) Podzemni kabel ob Bratislavski cesti se izvede pod
kolesarsko stezo tako, da se ob cesti ohrani dvojni drevored.
Dela v drevoredu se izvaja s podvrtavanjem. V primeru poškodb koreninskega sistema zaradi izvedbe z izkopom se
traso daljnovoda izvede tako, da se ohrani zahodno vrsto
drevoreda, obcestno vrsto drevoreda pa se nadomesti z
novimi istovrstnimi drevesi, pri čemer se uporabi sadike z
obsegom debla od 20 do 30 cm.
(4) Prečkanje drevoreda ob Leskoškovi cesti se izvede
tako, da drevored ni prizadet. Kolikor se posamezna drevesa
med gradnjo poškoduje, se izvede nadomestne zasaditve.
(5) Os trase daljnovoda ob vojašnici Franc Rozman
Stane se izvede tako, da se vedno zagotovi odmik osi
daljnovoda minimalno 1,5 m od ograje vojašnice, razen na
skrajnem jugovzhodnem delu, kjer daljnovod prečka območje
vojašnice.
(6) Območje prehoda podzemnega kabla v nadzemni
vod na mestu stebra št. 1 ob RTP Polje se dodatno zasadi.
Pri zasaditvi se upošteva obstoječe nadzemne in podzemne
vode. Z zasaditvijo se zastre poglede s Poti spominov in
tovarištva (v nadaljevanju: POT) na novo načrtovani steber
št 1. Med POT-jo in novo načrtovanim daljnovodom se izven
koridorja nadzemnega voda zasadi skupine dreves in grmovnic, v koridorju pa grmovnice.
(7) Na območju stanovanjskih objektov ob Zadobrovški
cesti se podzemni kabel izvede tako, da se v največji meri približa ograji avtoceste Zadobrova–Šentjakob, vendar ne bližje
kot 2 m. Pri poteku podzemnega kabla ob stanovanjskih objektih se prestavi obstoječo pasjo uto na ustreznejšo lokacijo
na dvorišču stanovanjskega objekta. Križanje podzemnega
kabla s Snebersko cesto se izvede čim bolj pravokotno.
9. člen
(nadzemni vod)
(1) Širina koridorja nadzemnega voda je 30 m. Določanje rabe prostora in izvajanje prostorskih ureditev v koridorju
nadzemnega voda se lahko z vidika tehničnih pogojev izvaja
v skladu s pravilnikom o tehničnih normativih za graditev
nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo
od 1 kV do 400 kV, s katerim so predpisani obvezni odmiki
grajenih in naravnih objektov. V koridorju nadzemnega voda
je prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih je
lahko vnetljiv material, na parkiriščih pod daljnovodi je prepovedano parkiranje za vozila, ki prevažajo vnetljive, gorljive
in eksplozivne materiale.
(2) Določanje rabe prostora in izvajanje prostorskih
ureditev se lahko z vidika vplivov elektromagnetnega sevanja izvaja v skladu s predpisi o elektromagnetnem sevanju
v naravnem in življenjskem okolju. V koridorju nadzemnega
voda se dopušča rekonstrukcije obstoječih in gradnje novih linijskih infrastrukturnih objektov, kmetijske in gozdno
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gospodarske prostorsko ureditvene operacije in ureditve
za urejanje vodnega režima. Dopustna je gradnja parkirišč
za vozila, ki ne prevažajo vnetljivih, gorljivih in eksplozivnih
materialov ter postavitev montažnih ograj in urbane opreme.
Prostorske ureditve v koridorju ne smejo ovirati gradnje, delovanja in vzdrževanja nadzemnega voda. Za vse ureditve v
koridorju je treba pridobiti soglasje lastnika objekta oziroma
izvajalca gospodarske javne službe sistemski operater prenosnega omrežja.
(3) Poseko gozda po prečkanju avtoceste se izvede v
čim ožjem pasu in v čim bolj direktni liniji. Steber št 3. se
locira za obstoječi gozdni otok na zemljiščih s parcelnimi št.
399/4, 401/2 in 401/3, vse k.o. Zadobrova. Ta gozdni otok se
poveča v smeri proti severu.
(4) Zaradi zastiranja pogledov na steber št. 4 se med
tem stebrom in obstoječo stanovanjsko pozidavo zasadi nov
gozdni otok.
(5) Zaradi poseke na zemljiščih s parcelno št. 342/1
in 341, obe k.o. Zadobrova, se na zahodni strani ostanka
gozdnega otoka izvede sanacijo gozdnega roba.
(6) Vse poseke gozdne vegetacije se izvede selektivno.
V koridorju se na podlagi načrta sečnje, ki se ga izdela v
projektni dokumentaciji, odstrani le drevesno vegetacijo, ki
presega zahtevano varnostno višino oziroma odmike, povečano za razdaljo letne rasti vegetacije. Grmovno vegetacijo
se ohrani. Za nove zasaditve se uporabi avtohtono drevesno
in grmovno vegetacijo.
(7) Na območju priključka Sneberje se izvede dodatno
zasaditev z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo tako,
da se oblikuje višinsko in tlorisno rahlo razgibano linijo. Pri
tem se upošteva obstoječe nadzemne in podzemne komunalne in energetske infrastrukturne objekte, vode in naprave.
Znotraj koridorja se zaradi zahtev po varnostnih višinah oziroma odmikih sadi srednje visoke grmovnice, izven koridorja
daljnovodov pa tudi drevje in višje grmovnice.
(8) Na območju prečkanja Save in poteka prek obsavskega gozda se skupni koridor obstoječega in novega
nadzemnega voda zmanjša na najmanjšo dopustno mero, da
je oddaljenost med daljnovodnima osema 20 m. Poleg tega
se uporabi višje stebre, da je poseka čim manjša. Posebni
pogoji za ohranjanje narave in naravnih vrednot so določeni
v 21. členu te uredbe.
(9) Stebre se oblikuje tako, da so po konstrukciji usklajeni z obstoječim daljnovodom. Pri določanju barv stebrov se
upošteva značilnosti ozadja. Mikrolokacije stebrov se določi
tako, da se smiselno upošteva omilitvene ukrepe, opredeljene v zgornjih odstavkih tega člena. Po postavitvi stebrov se
površino med vogalnimi temelji povrne v prvotno stanje. Na
izpostavljenih mestih se stebre obsadi.

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV
PROMETNE, KOMUNALNE, ENERGETSKE IN
TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE
10. člen
(prometno načrtovanje ureditvenega območja)
(1) Vsa križanja cest se izvede z upoštevanjem ustreznih tehničnih predpisov in pogojev upravljavcev cest. Križanja
podzemnega kabla se izvede na ustrezni globini v zaščitni
cevi in sicer z obbetoniranjem na globini približno 1,5 m ali
s podvrtavanjem na globini približno 3,0 m. Križanje nadzemnega voda se izvede z zagotovitvijo ustrezne višine najnižjega vodnika nad cesto.
(2) Vsa križanja obstoječih in predvidenih železniških
tirov na območju Tovorne postaje Moste se izvede v zaščitnih
ceveh s podvrtavanjem na globini približno 3 m.
(3) Križanji nadzemnega voda z vzhodno avtocesto in
Zasavsko cesto se zaradi varnosti zračnega prometa označi
v skladu s 6. členom te uredbe.
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11. člen
(komunalno, energetsko in telekomunikacijsko načrtovanje
ureditvenega območja)
(1) Zaradi gradnje daljnovoda ni treba prestavljati obstoječih komunalnih in energetskih vodov. Na mestih križanj
se upošteva ustrezne tehnične pogoje in pogoje upravljavcev
posameznih komunalnih in energetskih vodov in naprav. Pri
nadaljnji projektni obdelavi se vsa križanja in vzporedne poteke daljnovoda s komunalnimi in energetskimi vodi obdela in
zanje poda ustrezne tehnične rešitve. Kolikor se med izvedbo
ugotovi, da je treba posamezen komunalni vod ustrezno zaščititi ali prestaviti, se to izvede v skladu s soglasjem upravljavca komunalnega voda.
(2) Križanja podzemnega kabla se izvaja nad ali pod
linijo drugega komunalnega voda z vertikalnim odmikom
vsaj 0,5 m. Če se daljnovod izvaja s polaganjem podzemnih
kablov v odprti, izkopani jašek, se podzemne kable zaščiti z
zaščitno cevjo polietilenske izvedbe in ustrezne dimenzije v
dolžini 2,5 m na vsako stran križanja, na mestih križanj pa se
podzemne kable preuredi iz trikotne formacije v vzporedno.
Če se daljnovod izvaja s podvrtavanjem, se kable v celotni dolžini namesti v zaščitne cevi polietilenske izvedbe in
ustrezne dimenzije, prazne prostore v zaščitnih ceveh in
prostor med zaščitnimi cevmi samimi pa se zapolni z materialom, ki je dober prevodnik toplote.
12. člen
(vodovod)
(1) Pri vzporednem poteku podzemnega kabla, ki je
izveden s horizontalnim podvrtavanjem, z obstoječim litoželeznim vodovodom premera 80 mm na območju Tovorne
postaje Moste, vodovod na odmiku približno 7 m ni tangiran.
Vodovodi ne smejo biti podvrženi negativnim vplivom (povečana korozija) objekta, zato se preuči morebitne škodljive
vplive podzemnega voda na pretežno litoželezne vodovode
in poda ukrepe za ustrezno zaščito vodovodov.
(2) Križanje podzemnega kabla z obstoječim plastičnima vodovodom premera 160 mm in obstoječima litoželeznim
vodovodom premera 300 mm po Letališki cesti se izvede s
podvrtavanjem pod vodovodoma na globini približno 3 m.
(3) Križanje podzemnega kabla z obstoječim litoželeznim vodovodom premera 300 mm po Bratislavski cesti na
mestu križanja Bratislavske ceste se izvede s podvrtavanjem
pod vodovodom na globini približno 3 m.
(4) Pri vzporednem poteku podzemnega kabla z obstoječim vodovodom premera 200/250 mm v koridorju južno od objektov Bauhaus in Intertrade med Bratislavsko in
Leskoškovo cesto se vodovod na odmiku približno 2 m med
gradnjo ustrezno zaščiti. Kolikor se podzemni kabel približa
vodovodu na manj kot 1,5 m, se vodovod dodatno ustrezno
zaščiti ali prestavi v skladu s soglasjem upravljavca vodovoda. Vodovodi ne smejo biti podvrženi negativnim vplivom (povečana korozija) objekta, zato se preuči morebitne škodljive
vplive podzemnega voda na pretežno litoželezne vodovode
in poda ukrepe za ustrezno zaščito vodovodov.
(5) Križanje podzemnega kabla z obstoječim litoželeznim vodovodom premera 200 mm po Leskoškovi cesti se
izvede s podvrtavanjem pod vodovodom na globini približno
3 m.
(6) Križanje podzemnega kabla z obstoječim jeklenim
vodovodom premera 800 mm zahodno od objekta Gradis se
izvede pod vodovodom na globini približno 3 m.
(7) Križanje podzemnega kabla z obstoječim vodovodom premera 300 mm, ki poteka v POT zahodno od RTP
Polje, se izvede vsaj 0,5 m pod dnom vodovoda.
(8) Križanje podzemnega kabla z obstoječim vodovodom premera 300 mm, ki poteka po Sneberski cesti, se
izvede pod vodovodom na globini približno 2,5 m.
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13. člen
(kanalizacija)
(1) Pri poteku podzemnega kabla s podvrtavanjem na
platoju Tovorne postaje Moste se obstoječo interno kanalizacijo za odvajanje padavinske vode med gradnjo ustrezno
zaščiti in po potrebi prestavi. Križanje podzemnega kabla z
obstoječim kanalizacijskim zbiralnikom A9 premera 140 cm
na območju tovorne postaje Moste se izvede s podvrtavanjem nad kanalom na globini približno 3 m.
(2) Križanje podzemnega kabla z obstoječim kanalizacijskim zbiralnikom A10 – zahodni krak – premera 180 cm
južno od Bratislavske ceste se izvede nad kanalom na globini
približno 1,5 m. Pri vzporednem poteku podzemnega kabla
z obstoječim kanalizacijskim zbiralnikom A10 – zahodni krak
– premera 180 cm južno od Bratislavske ceste mora potekati
podzemni kabel vsaj 3 m od kanala.
(3) Križanje podzemnega kabla z obstoječim kanalom
premera 90 cm po Bratislavski cesti na mestu križanja Bratislavske ceste se izvede s podvrtavanjem pod kanalom na
globini približno 3 m.
(4) Križanje podzemnega kabla z obstoječim kanalom
premera 80 cm po Leskoškovi cesti se izvede s podvrtavanjem nad kanalom na globini približno 3 m.
(5) Križanje podzemnega kabla z obstoječim kanalizacijskim zbiralnikom A12 premera 180 cm severno od objekta
Gradis se izvede nad kanalom na globini približno 2,5 m.
(6) Križanje podzemnega kabla z obstoječim kanalom
premera 40 cm, ki poteka po Sneberski cesti, se izvede s
podvrtavanjem nad kanalom na globini približno 3,0 m.
14. člen
(elektroenergetski vodi)
(1) Križanje podzemnega kabla z obstoječim visokonapetostnim elektroenergetskim 10 kV podzemnim kablom
v medtirju železniške proge se izvede v sklopu križanja obstoječih in predvidenih železniških tirov na območju Tovorne
postaje Moste s podvrtavanjem na globini približno 3 m.
(2) Križanje podzemnega kabla z obstoječim visokonapetostnim elektroenergetskim 10 kV podzemnim kablom
in obstoječim nizkonapetostnim elektroenergetskim 1 kV
podzemnim kablom, ki prečkata Bratislavsko cesto 50 m
severno od Letališke ceste, se izvede s podvrtavanjem pod
elektroenergetskimi kabli na globini približno 3,0 m.
(3) Križanje podzemnega kabla z obstoječimi visokonapetostnimi elektroenergetskimi 10 kV podzemnimi kabli,
ki potekajo prečno na Bratislavsko cesto v liniji koridorja
severno od tovarne Julon, se izvede s podvrtavanjem pod
elektroenergetskimi kabli na globini približno 3 m.
(4) Križanje podzemnega kabla z obstoječim visokonapetostnim elektroenergetskim 10 kV podzemnim kablom
do transformatorske postaje Bauhaus jugozahodno od objekta Bauhaus se izvede vsaj 0,5 m pod elektroenergetskimi
kabli.
(5) Križanje podzemnega kabla z obstoječim visokonapetostnim elektroenergetskim 10 kV podzemnim kablom do
transformatorske postaje Papirografika ob Leskoškovi cesti
se izvede s podvrtavanjem pod elektroenergetskim kablom
na globini približno 3,0 m.
(6) Križanje podzemnega kabla z obstoječimi visokonapetostnimi elektroenergetskimi 10 kV podzemnimi kabli
na Leskoškovi cesti se izvede s podvrtavanjem pod elektroenergetskimi kabli na globini približno 3,0 m.
(7) Križanje podzemnega kabla z obstoječim visokonapetostnim elektroenergetskim 10 kV podzemnim kablom
na območju RTP Polje se izvede vsaj 0,5 m pod elektroenergetskim kablom.
(8) Križanje nadzemnega voda z obstoječim 20 kV daljnovodom zahodno od AC razcepa Zadobrova se izvede nad
obstoječim daljnovodom.
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(9) Križanje visokonapetostnega podzemnega voda po
Sneberski cesti se izvede s podvrtavanjem pod elektroenergetskimi kabli na globini približno 3,0 m.
(10) Križanje nadzemnega voda z obstoječim 20 kV
daljnovodom ob nogometnem igrišču južno od Reaktorskega
centra Podgorica se izvede nad obstoječim daljnovodom.
(11) Zemeljska dela v pasu 2×1,5 m glede na os obstoječega podzemnega elektroenergetskega kabla se izvaja
le ročno, v dogovoru in prisotnosti pooblaščenega predstavnika upravljavca energetskega kabla, pri izvajanju del pa se
upošteva njegove eventualne dodatne zahteve. Zasipavanje odkopanega energetskega kabla se izvede šele, ko je s
strani pooblaščenega predstavnika upravljavca podzemnega
elektroenergetskega kabla pisno potrjeno, da je energetski
kabel nepoškodovan oziroma je poškodba sanirana.
15. člen
(plinovodi)
(1) Križanje podzemnega kabla z obstoječim jeklenim
srednjetlačnim 1-barskim plinovodom premera 250 mm po
Letališki cesti se izvede pod plinovodom z odmikom vsaj 0,50
m. Na mestu križanja se daljnovod izvede s podvrtavanjem.
(2) Križanje podzemnega kabla z obstoječim polietilenskim srednjetlačnim 1-barskim plinovodom premera 100 mm
po Bratislavski cesti na mestu križanja Bratislavske ceste se
izvede pod plinovodom z odmikom vsaj 0,50 m. Na mestu
križanja se daljnovod izvede s podvrtavanjem.
(3) Križanje podzemnega kabla z obstoječim visokotlačnim 10-barskim plinovodom premera 250 mm Merilno
regulacijska postaja (v nadaljnjem besedilu: MRP) Ljubljana–MRP Vevče severno od objekta Gradis se izvede pod
plinovodom z odmikom vsaj 0,50 m. Na mestu križanja se
daljnovod izvede s polaganjem podzemnih kablov v odprti
jašek. Podzemni kabel se izvede v zaščitnih ceveh v vzporedni formaciji pod plinovodom. Pri križanju se upošteva vse
tehnične pogoje glede katodne zaščite plinovoda in vpliva
induciranih napetosti na plinovod.
(4) Pri križanju podzemnega kabla z zaščitno cevjo
bodočega plinovoda pri prečkanju avtoceste južno od Sneberske ceste, se križanje izvede tako, da bo možno povezavo
bodočega plinovoda na zaščitno cev izvesti brez dodatnih
pogojev upravljavca daljnovoda.
(5) Križanje podzemnega kabla z obstoječim visokotlačnim 10-barskim plinovodom premera 150 mm MRP Ljubljana–MRP Zalog severno od Sneberske ceste se izvede pod
plinovodom z odmikom vsaj 0,50 m. Na mestu križanja se
daljnovod izvede s podvrtavanjem. Pri križanju se upošteva
vse tehnične pogoje glede katodne zaščite plinovoda in vpliva induciranih napetosti na plinovod.
(6) Vse ureditve v pasu 2×5 m od visokotlačnega plinovoda se izvaja ročno in pod nadzorom upravljavca plinovoda.
Morebitne ozemljitvene sisteme se odmakne od visokotlačnega plinovoda več kot 3 m.
16. člen
(vročevodi in parovodi)
(1) Križanje podzemnega kabla z obstoječo podzemno
vročevodno kineto za napajanje objektov Bauhaus in Intertrade v koridorju južno od objektov Bauhaus in Intertrade se
izvede vsaj 0,5 m pod kineto.
(2) Križanje podzemnega kabla z obstoječim podzemnim vročevodom (2 cevi) na območju Leskoškove ceste se
izvede s podvrtavanjem pod vročevodom na globini približno
3,0 m.
(3) Križanje podzemnega kabla z obstoječim podzemnim parovodom severozahodno od objekta Gradis se izvede
pod parovodom na globini približno 2 do 2,5 m.
(4) Pri križanjih podzemnega kabla z obstoječimi vročevodi in parovodi je treba z ustreznimi odmiki preprečiti medsebojni vpliv zaradi segrevanja posameznih vodov.

Stran

9546 /

Št.

79 / 19. 7. 2004

17. člen
(telekomunikacijski vodi)
(1) Križanja podzemnega kabla z obstoječimi signalno
varnostnimi in telekomunikacijskimi kabli (v nadaljnjem besedilu: SVTK kabli) na območju železniških tirov Tovorne postaje Moste pri izhodu iz TE-TOL se izvede s podvrtavanjem
pod SVTK kabli na globini približno 3 m. Pri tem se SVTK
kable po potrebi preuredi.
(2) Križanje podzemnega kabla z obstoječim telekomunikacijskim kablom po Letališki cesti se izvede s podvrtavanjem pod telekomunikacijskim kablom na globini približno
3 m.
(3) Križanje podzemnega kabla z obstoječim telekomunikacijskim kablom po Leskoškovi cesti se izvede s
podvrtavanjem pod telekomunikacijskim kablom na globini
približno 3,0 m.
(4) Križanje telekomunikacijskega voda po Sneberski
cesti se izvede s podvrtavanjem pod telekomunikacijskimi
vodi na globini približno 3,0 m.
(5) V skladu s 6. členom te uredbe se zagotovi priključek optičnega kabla iz RTP Polje za potrebe Ministrstva za
obrambo.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER
TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
18. člen
(posegi v obstoječe objekte in naprave)
Zaradi izvedbe daljnovoda ni potrebnih rušitev obstoječih objektov in naprav. Investitor daljnovoda je dolžan v skladu z določili poročila o vplivih na okolje lastnikom zemljišč ali
ostalih nepremičnin v ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta izplačati odškodnine za omejitev rabe zaradi
tehničnih predpisov o graditvi daljnovodov ter za zmanjšanje
vrednosti nepremičnin in bivanjskih kvalitet.
19. člen
(gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozda)
Za varovanje gozda in gozdnogospodarskih ureditev je
treba upoštevati naslednje pogoje:
– v neposredni bližini ureditev se v največji možni meri
ohrani naravno obliko gozda,
– prepreči se vsako nepotrebno zasipanje in odstranjevanje podrasti,
– sečnje gozda se izvedene strokovno po odkazilu sečnje s strani pristojnega predstavnika Zavoda za gozdove, na
podlagi detajlnega načrta,
– sečnje v koridorjih daljnovoda se izvede selektivno, le
do zahtevane varnostne višine oziroma odmikov, povečano
za razdaljo letne rasti vegetacije,
– kjer bosta prizadeta gozd in gozdni rob, se ju ustrezno sanira. Za sanacijo se uporabi avtohtone vrste v ustrezni
sestavi,
– na posameznih lokacijah se zasadi nadomestne
gozdne otoke,
– za vsa pripravljalna dela in ureditve v gozdnem prostoru je treba h gradbenemu dovoljenju obvezno pridobiti soglasje pristojnega Zavoda za gozdove,
– omogoči se dostope do gozdov v času gradnje in po
njej.
20. člen
(ohranjanje narave in naravnih vrednot)
(1) Za ohranjanje narave in naravnih vrednot je treba
upoštevati naslednje pogoje:
– na odseku med TE-TOL in RTP Polje se ohrani oziroma nadomesti drevoreda ob Bratislavski in Letališki cesti;
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– na odseku med prečkanjem vzhodne avtoceste in
Zadobrovo se ureditve v gozdnih otokih izvaja v skladu z
19. členom te uredbe;
– na območju nižinskega obsavskega gozda, ki je
opredeljen kot gozdna naravna dediščina, se poseke v območju koridorja izvede selektivno, le do zahtevane varnostne
višine oziroma odmikov in v skladu z 19. členom te uredbe
povečano za razdaljo letne rasti vegetacije. Skupna širina
obstoječega in načrtovanega koridorja mora biti zmanjšana
na čim manjšo možno širino;
– na območju prečkanja Save in Stokalce se dela izvaja tako, da bo obvodna in vodoljubna vegetacija čim manj
poškodovana;
– na območju pod naseljem Pečnik, preko katerih poteka koridor nadzemnega voda, se v čim večji možni meri
ohranja posamezna drevesa (z obrezovanjem); kolikor to ni
možno, se na robu koridorja zasadi nadomestna drevesa.
(2) Poleg zgoraj navedenih je treba upoštevati še naslednje splošne pogoje:
– z gradnjo se ne sme prizadeti naravno ohranjenih
območij, na katerih niso neposredno predvidene prostorske
ureditve ali gradbišča,
– pri poteku ob drevesih se podzemni kabel izvede v
zaščitni cevi z obbetoniranjem, da je segrevanja zemlje ob
kablu čim manjše,
– prepovedano je izpuščanje tekočin ali odlaganje
kakršnegakoli materiala, saj to pomeni spremembe bivalnih
razmer redkih in ogroženih živalskih vrst,
– pri izdelavi nadaljnje projektne dokumentacije se preveri preletne poti ptic in načrtuje morebitne omilitvene ukrepe, kot je označevanje daljnovodnih vodnikov in usmerjanje
višine preleta z vegetacijo,
– za zasaditve se uporablja avtohtono vegetacijo,
– prostorske ureditve in gradbena dela na območjih mokrišč, vodotokov z obrežij in na poplavnih ravnicah se ne sme
izvajati v času gnezditve sezone ptic in v času reprodukcije
dvoživk (od marca do oktobra),
– posebni pogoji za prostorske ureditve v gozdovih so
določeni v 19. členu te uredbe.
21. člen
(ureditve v območju kmetijskih zemljišč)
Po končani gradnji se začasno uporabljena kmetijska
zemljišča vzpostavi v prvotno stanje. Investitorji so dolžni
omogočiti dostop na kmetijska zemljišča v času izgradnje
in po njej.
22. člen
(tla)
(1) Poseganje v tla se izvaja tako, da so prizadete čim
manjše površine tal. Površine, ki so v času gradnje razgaljene, se ponovno zatravi oziroma zasadi. Pri ravnanju v času
gradnje se upošteva določila 31. člena te uredbe.
(2) Pri ravnanju z odpadnimi vodami se upošteva določila 23. člena te uredbe.
(3) V sklopu izdelave projektne dokumentacije se določi način uporabe rodovitnega dela prsti. Prst se odstrani in
deponira tako, da se ohrani njena plodnost in količina. Prst se
uporabi za sanacijo devastiranih in degradiranih tal.
23. člen
(vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi)
(1) Zaradi gradnje daljnovoda ali drugih prostorskih
ureditev znotraj ureditvenega območja se kakovost voda in
vodni režim na vplivnem območju ne sme poslabšati.
(2) Pri izdelavi nadaljnje projektne dokumentacije in pri
gradnji se posebno pozornost nameni območju prečkanja
Save in Stokalce ter strugi dveh občasnih potokov, Grabna
na desnem bregu in Studenčice na levem bregu Save.
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(3) Dostop do stebra št. 11 se izvede na način, da se
dodatno ne poškoduje brežine Save in da se v čim manjši
meri posega v obvodno rastlinstvo.
(4) Trasa podzemnega kabla v celoti poteka po 3. območju varstva virov pitne vode, ki je zavarovan z odlokom o
varstvu virov pitne vode (Uradni list SRS, št. 13/88). Pri gradnji in izkopih gradbenih jam za podzemni kabel se upošteva
določila tega odloka in prepreči morebitna izlitja nevarnih
snovi v gradbeno jamo oziroma podtalnico.
(5) Trasa nadzemnega voda med RTP Polje in severnim delom Zadobrove poteka po 3. območju varstva virov
pitne vode. Pri gradnji in izkopih gradbenih jam za stebre
od št. 1 do št. 6, se upošteva določila prejšnjega odstavka
te uredbe.
(6) Vse stebre daljnovoda in morebitne spremljajoče objekte se locira izven vodnih in priobalnih zemljišč, to je najmanj 15 m od zgornjega roba brežin Save oziroma na zunanji
strani visokovodnih nasipov ter najmanj 5 m od zgornjega
roba drugih vodotokov (Stokalca, Graben in Studenčnica).
24. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
(1) Območje ob RTP Polje se dodatno zasadi tako, da
je načrtovani daljnovod čim manj vidno moteč za uporabnike
POT.
(2) Kabelsko prečenje POT se izvede v primerni oddaljenosti od drevorednih dreves in na način, ki omogoča,
da drevesa ostanejo nepoškodovana in da tudi v nadalje
njihova rast ni ovirana. Koreninski sistem se varuje tudi ob
sami gradnji.
25. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Posebni aktivni ukrepi v času obratovanja daljnovoda niso potrebni.
(2) V času gradnje ne smejo biti presežene zakonsko
določene ravni hrupa, upoštevani morajo biti ukrepi za varovanje pred hrupom.
26. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
(1) Vsi objekti in naprave, ki predstavljajo vire elektromagnetnih sevanj, morajo upoštevati uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju in biti načrtovani ter izvedeni tako, da so vplivi na okolje čim manjši.
Pri polaganju podzemnega kabla upošteva ustrezno fazno
zaporedje vodnikov.
(2) V območju vojašnice Franc Rozman Stane se ne
sme načrtovati in določati območij ali rabe prostora, ki so po
uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju razvrščena v prvo območje povečanega varstva
pred sevanjem.
27. člen
(varstvo zraka)
Gradnja mora biti organizirana in izvajana tako, da je
v čim večji meri preprečeno dodatno onesnaženje zraka,
na kar vpliva izbira delovnih strojev in transportnih vozil ter
vremenskih razmer v času gradnje.
28. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi gradnje in obratovanja daljnovoda ne sme poslabšati. Pri poteku
podzemnega kabla po kineti v TE-TOL ter pri križanju podzemnega kabla in plinovodov se izvede ustrezne zaščitne
ukrepe. Pri prehodu podzemnega kabla v nadzemni vod in
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obratno se upošteva zadostne odmike drugih objektov od
stebrov.
(2) Varstvo pred požarom pri nadzemnem vodu se zagotovi z zadostnimi odmiki objektov od vodnikov in z uporabo
negorljivih materialov na objektih pod daljnovodom.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
29. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Izgradnjo daljnovoda se lahko izvaja v dveh etapah,
in sicer v eni etapi za odsek daljnovoda od TE-TOL do RTP
Polje in v drugi etapi za odsek daljnovoda od RTP Polje do
RTP Beričevo.
(2) Posamezna etapa mora predstavljati zaključeno
funkcionalno celoto.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
30. člen
(monitoring)
(1) Investitor daljnovoda:
– zagotovi celosten načrt monitoringa za področja, ki jih
določa poročilo o vplivih na okolje;
– pri določitvi točk monitoringa smiselno upošteva točke
že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, se monitoring prilagodi in uskladi z drugimi obstoječimi
državnimi ali lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja, pri
fizičnih meritvah stanja sestavine okolja pa se zagotovi vsaj
tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja;
– točke spremljanja stanja zavaruje tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov.
(2) Monitoring se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo
področje varstva okolja in usmeritvami poročila o vplivih na
okolje. Rezultati monitoringa so javni, pristojni upravni organ
zagotovi dostopnost podatkov.
(3) Dodatni ukrepi, ki jih izvede investitor na podlagi
rezultatov prvih meritev in monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– drugi ustrezni ukrepi.
31. člen
(organizacija gradbišč)
(1) V fazi izdelave projektne dokumentacije se izdela
načrt transportnih poti za gradnjo in lokacije stojnih mest mehanizacije za vlečenje kablov v podzemno kabelsko kanalizacijo in za podvrtavanje. Trase transportnih poti in lokacije se
locira tako, da je v čim manjši meri prizadeto bivalno okolje,
naravno okolje in obstoječe ureditve.
(2) Za potrebe gradbišč se v največji možni meri uporablja že obstoječe komunikacije in ustvarja čim manj začasnih novih dovoznih poti. Poleg vseh obveznosti navedenih
v predhodnih členih te uredbe, so obveznosti investitorja in
izvajalcev v času gradnje in po izgradnji tudi:
– zgradi se dostope, ki v državnem lokacijskem načrtu
niso predvideni, so pa utemeljeno zahtevani v postopku zaslišanih prizadetih strank ali v času gradnje;
– izvedejo začasne dostopne poti do gradbišč v soglasju z lastnikom zemljišča in upoštevanjem trenutne rabe
prizadetega in sosednjih zemljišč;
– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali
transportom med gradnjo pred začetkom del ustrezno uredijo, po izgradnji daljnovoda pa po potrebi obnovijo;
– objekte in infrastrukturne vode obnovijo oziroma
sanirajo, če na njih pri gradnji objekta zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev pride do poškodb;
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– zagotovijo zavarovanje gradbišča, tako da se zagotovi
varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč;
– na območjih, kjer bi bila lahko prizadeta tla, gradbene
posege s težkimi stroji izvajajo v suhem vremenu;
– ravnanje z rodovitnim delom prsti izvajajo po določilih
v projektni dokumentaciji;
– v najkrajšem možnem času odpravijo morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja
daljnovoda;
– v času gradnje zagotovijo vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo na gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi
oziroma v primeru nezgode zagotovijo takojšnje ukrepanje
za to usposobljenih delavcev.
32. člen
(razmejitev in primopredaja)
Investitor daljnovoda poskrbi za primopredajo vseh
objektov in naprav, katerih ne bo prevzel v upravljanje in pripravi ustrezne razmejitve ter preda potrebno dokumentacijo
drugim upravljavcem.
33. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg vseh obveznosti, navedenih v prejšnjih členih te
uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalcev tudi:
– v primeru, da na objektih, napravah in ureditvah ob
transportnih poteh in ob gradbišču nastanejo škode, ki so
posledica gradnje, se škodo sanira oziroma plača odškodnino;
– pred začetkom gradnje se dokonča urejanje lastninskih razmerij;
– nadomesti se izpad dohodka iz kmetijskih površin, ki
so začasno izvzete iz kmetijske rabe;
– nadomesti, sanira ali povrne se nastalo škodo za vse
objekte, naprave in ureditve, ki v državnem lokacijskem načrtu niso evidentirani, pa se pri gradnji ugotovi, da so prizadeti
z izgradnjo daljnovoda;
– krajane se tekoče obvešča o delih in posledicah: prašenje, vibracije, hrup itn. in možnih kratkotrajnih prekinitvah
dobave pitne vode in električne energije;
– pred začetkom gradnje se skupaj z upravljavci evidentira stanje obstoječe infrastrukture;
– med gradnjo se zagotovi nemoteno komunalno in
energetsko oskrbo objektov prek obstoječih ali začasnih
infrastrukturnih objektov in naprav;
– krije se stroške zaščite, prestavitev, nadzora, zakoličb tras, spremembe tehnične dokumentacije obstoječe
infrastrukture in eventualnih poškodb, prekinitev prometa, ki
bi nastale zaradi izvedbe prostorskih ureditev iz tega državnega lokacijskega načrta.

IX. TOLERANCE
34. člen
(tolerance)
(1) Vse dimenzije in ureditve so natančneje določene
v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Pri realizaciji državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, tras, lokacij, višin,
globin in dimenzij ter tehnologije gradnje objektov, vodov,
naprav in zasaditev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju energetskih, tehnoloških,
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geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobi tehnične rešitve, ki so primernejše z energetsko–tehničnega, oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim
pa se ne poslabšajo prostorske in okoljske razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo
z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja
zadevajo.
X. NADZOR
35. člen
(nadzor)
Nadzor izvajanja te uredbe opravlja Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Inšpektorat Republike Slovenije
za okolje in prostor.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
36. člen
(spremembe in dopolnitve občinskih prostorskih aktov)
S sprejemom te uredbe se za ureditveno območje državnega lokacijskega načrta iz 3. člena te uredbe šteje, da so
spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski planski akti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje Mestne
občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 ter Uradni list RS,
št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99,
41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01 in
63/02);
– Prostorske sestavine družbenega plana Občine Ljubljana Moste-Polje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 39/86 ter
Uradni list RS, št. 51/92, 56/92, 10/94 in 61/98) za območje
Mestne občine Ljubljana;
– Prostorske sestavine družbenega plana Občine Ljubljana Bežigrad 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 2/86 in 15/87
ter Uradni list RS, št. 27/92, 5/94, 10/94 in 72/98) za območje
Mestne občine Ljubljana;
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine
Dol pri Ljubljani (Uradni list SRS, št. 11/86 ter Uradni list RS,
št. 23/91, 71/93, 62/94 in 61/98);
– Prostorske sestavine družbenega plana Občine Ljubljana Bežigrad 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 15/87 in Uradni list RS, št. 27/92) za območje Občine Dol pri Ljubljani;
– Prostorske sestavine družbenega plana Občine
Ljubljana Moste Polje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 39/86
in Uradni list RS, št. 56/92) za območje Občine Dol pri Ljubljani;
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urejanja MM 5/1 Toplarna (Uradni list RS, št. 26/99);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
ŽG Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/92);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
urejanja MP 1/2 Javna skladišča (Uradni list RS, št. 49/95
in 66/95);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MP 4/1 Letališče (Uradni list RS, št. 70/95 in
13/99);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto M7 Zadobrova, Novo Polje, Zalog (Uradni list SRS,
št. 3/88 ter Uradni list RS, št. 56/92 in 63/99);
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko
celoto B8 Beričevo (Uradni list SRS, št. 27/87, RS 27/92 in
61/98).
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37. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-19/2001-14
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Uredba o državnem lokacijskem načrtu za
rekonstrukcijo plinovoda M2 na odseku
Rogatec–Rogaška Slatina

Na podlagi prvega odstavka 46. člena, v povezavi s tretjim odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o državnem lokacijskem načrtu za
rekonstrukcijo plinovoda M2 na odseku
Rogatec–Rogaška Slatina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga državnega lokacijskega načrta)
(1) S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin
Dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta
1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89
ter Uradni list RS, št. 39/90, 27/91, 72/95, 13/96, 11/99 in
4/03) in prostorskih sestavin Družbenega plana Republike
Slovenije za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 2/86,
41/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 72/95, 13/96, 11/99 in
4/03) sprejme državni lokacijski načrt za rekonstrukcijo plinovoda M2 na odseku Rogatec–Rogaška Slatina (v nadaljnjem
besedilu: državni lokacijski načrt).
(2) Državni lokacijski načrt je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje, d.o.o., pod številko naloge:
655/2002, v maju 2004, na podlagi idejnega projekta Rekonstrukcija magistralnega plinovoda na trasi Rogatec–Rogaška
Slatina, strojne instalacije, gradbene konstrukcije in elektro
instalacije, pod številko projekta P4M2.REK-B114/104A, ki ga
je izdelal IBE, d.d., v juliju 2003. Poročilo o vplivih na okolje
za rekonstrukcijo magistralnega plinovoda na trasi Rogatec–
Rogaška Slatina je izdelal julija 2003 IBE, d.d., iz Ljubljane (v
nadaljnjem besedilu: poročilo o vplivih na okolje).
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Uredba o državnem lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo plinovoda M2 na odseku Rogatec–Rogaška Slatina
(v nadaljnjem besedilu: uredba) določa: obseg ureditvenega
območja, funkcijo ureditvenega območja, energetsko tehnične
pogoje ureditvenega območja, okoljevarstvene in druge rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in kulturne
dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, obveznosti investitorjev in izvajalcev, tolerance. Državni lokacijski načrt določa
ureditveno območje, funkcijo območja, potek, lego, zmogljivosti ter velikosti objektov in naprav, energetsko tehnične pogoje
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urejanja, okoljevarstvene in druge pogoje za izvedbo posegov
v prostor, etapnost izvajanja posegov, obveznosti investitorjev
in izvajalcev, tolerance in nadzor nad izvajanjem te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene
in grafično prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je
skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za
okolje, prostor in energijo, Uradu za prostorski razvoj, in v
prostorih Občine Rogatec in Občine Rogaška Slatina.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
(ureditveno območje po parcelah)
Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega zemljišče oziroma dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami, navedenimi po katastrskih občinah:
– k.o. Ceste:
296/1, 296/2, 296/3, 297, 295, 324, 480/1, 323, 331,
333, 321, 319/2, 334, 335/1, 337/1, 338, 339, 341, 340,
280/1, 345, 346, 349, 326/2, 325, 78/2;
– k.o. Brestovec:
436, 94, 95, 93, 90, *89, 96, 57, 58, 59, 62, 67/3, 77,
69, 71/1, 71/2, 71/3, 5/1, 437, 5/2, 9/2, 9/1, 10/2, 10/1, 12,
7/1, 18/1, 17, 24, 431/1, 428, 429, 440, 414/3, 414/2, 415/1,
415/2, 115;
– k.o. Rajnkovec:
595, 24, 25, 26, 38, 41, 39/3, 40/2, 40/1, 40/3, 39/2,
39/1;
– k.o. Rjavica:
110, 506/1, 107, 106/1, *21/1, 119, 134/43, 134/55,
134/56, 134/44, 510/4, 541, 134/78, 120/2, 516, 134/17,
134/16, 134/15, 120/3, 522/1, 122/1, 134/46, 131/22, 131/21,
131/20, 131/19, 131/18, 131/17, 131/16, 131/15, 131/14,
131/13, 128, 131/12, 131/11, 131/10, 131/9, 130/1, 131/5,
131/1, 131/3, 131/23, 192/1, 193, 189, 188/2, 188/1, 187/2,
187/3, 195/3, 497/3, 182, 195/2, 206/1, 207/1, 223/1, 224/1,
224/5, 224/2, *69, 229, 236, 277, 274, 272, 269/1, 268/1,
267/1, 292/2, 289/1, 288/1, 300/1, 287/1, 286/1, 300/3, 300/4,
301, 302, 304/1, 308/1, 309, 321/1, 321/2, 330/2, 330/1,
332/1, 336/1, 335/1, 344, 335/2, 405, 403/2, 413, 411, 500,
414, 415, 416, 457, 497/2, 456, 458/1, 451, 452, 450/1,
448/3, 448/2, 448/1, 450/3, 449/3, 483/3, 483/1;
– k.o. Tržišče:
973, 658/1, 660/1, 657/1, 655, 649, 651, 647, 646,
643/2, 642, 643/1, 644/1, 624, *170, 625, 623, 949, 589/2,
589/5, 600, 620, 610, 609, 604, 606/3, 608;
– k.o. Sveti Florijan:
1855/4, 1806/1, 1869, 1654, 1655, 1816/1, 1659/2,
1660/2, 1659/1, 1813, 1696, 1694/3, 1694/2, 1694/1, 1691,
1666, 1678, 1679, 1680, 1683/1, 1681, 1683/2, 1683/3,
1814, 1504/2, 1505/1, 1505/2, 1504/1, 1509/15, 1509/16,
1490/2, 1493, 1489/8, 1489/4, 1856/1, 1488/8, 1488/7,
1488/5, 1488/6, 1488/4, 1488/3, 1487/5, 1488/2, 1488/9,
1488/1, 1489/1, 1818/4, 1485/2, 1485/3, 1485/1, 1821/3,
1695, 1660/1;
– k.o. Tlake:
979, 978, 949/1, 950/1, 884/5, 892/1, 895/3, 894,
900, 1045, 904/2, 904/1, 904/3, 905/3, 908/4, 884/7, 949/2,
908/1.
III. FUNKCIJE UREDITVENEGA OBMOČJA
4. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
– plinovod premera 500 mm in tlaka 70 bar z delovnim
pasom od obstoječe mejne merilno regulacijske postaje Rogatec do oddajne čistilne postaje Rogaška Slatina;
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– območje mejne merilno regulacijske postaje (v nadaljnjem besedilu: MMRP) Rogatec, ki se zaradi izgraditve
plinovoda predela in dogradi z oddajno čistilno postajo;
– območje oddajne čistilne postaje (v nadaljnjem besedilu: OČP) Rogaška Slatina, ki se dogradi s sprejemno
čistilno napravo.
IV. ENERGETSKO TEHNIČNI POGOJI UREJANJA
UREDITVENEGA OBMOČJA
5. člen
(plinovod)
(1) Rekonstrukcija visokotlačnega plinovoda M2 na odseku od MMRP Rogatec do OČP Rogaška Slatina se izvede
s položitvijo plinovoda v dolžini 8177 m.
(2) Trasa plinovoda na večjem delu poteka vzporedno s
traso obstoječega plinovoda na oddaljenosti 2 do 3 m od nje,
na treh odsekih pa je odmik večji, in sicer:
– na odseku od km 1+580 do km 1+960 ob potoku
Odenca se trasa plinovoda od obstoječe trase odmakne za
približno 25 m in prečka potok pod pravim kotom,
– na odseku od km 2+950 do km 3+475 pri prečkanju
griča Tržišče se trasa plinovoda od obstoječe trase odmakne
za približno 100 m proti severu, pobočje prečka pravokotno
na plastnice,
– na odseku od km 5+940 do km 6+200 pri Rajnkovščici
se trasa plinovoda od obstoječe trase odmakne za približno
20 m proti jugu.
(3) Trasi obstoječega in načrtovanega plinovoda se
zaradi potrebnih obhodov posameznih objektov enkrat križata.
(4) Minimalna višina prekritja plinovoda mora biti 0,8 m,
kjer je odmik plinovoda osnovne izvedbe od stanovanjske soseske, stanovanjskih blokov in posebnih objektov kategorije
I. manjši od varnostnega odmika, mora znašati višina prekritja najmanj 1,1 m. Višina prekritja, kot dodaten varnostni
ukrep je lahko tudi večja, vendar ne večja od 5 m. Višina
prekritja pri križanju z železniško progo mora biti najmanj
2 m od nivoja tirnic. Višina prekritja pri križanju z glavno in
regionalno cesto mora biti minimalno 1,5 m od nivoja cestišča. Omejitev največje višine prekritja ne velja za polaganje s
posebnimi postopki.
(5) Plinovod se zgradi iz jeklenih cevi premera 500 mm
in z različnimi debelinami stene, izračunanimi z upoštevanjem različnih načrtovanih faktorjev:
– osnovna izvedba, načrtovani faktor f0 = 0,6;
– izvedba s povečano varnostjo 1. stopnje, načrtovani
faktor f0 = 0,5;
– izvedba s povečano varnostjo 2. stopnje, načrtovani
faktor f0 = 0,4.
(6) Za kontrolo in vzdrževanje katodne zaščite je treba
vgraditi stalna merilna mesta, na katerih je možno izvajati vse
električne meritve za določanje parametrov katodne zaščite,
vzdrževanje, kontrolo in nadzor.
6. člen
(delovni pas)
Delovni pas, ki je potreben za izgradnjo plinovoda,
sega 6 m na eno stran plinovoda in 10 m na drugo stran
plinovoda. Ožji del pasu je namenjen deponiji materiala,
širši del pa za prehod strojev, varjenje plinovoda in polaganje plinovoda v jarek. V območju objektov in ostalih
ovir na trasi je širina delovnega pasu zaradi prilagajanja
dejanskim razmeram lahko tudi ožja, kar mora izvajalec
upoštevati pri izvajanju gradbenih del in pri montaži plinovodne cevi.
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7. člen
(mejna merilno regulacijska postaja Rogatec)
Za priključitev novega plinovoda se MMRP Rogatec
dogradi z oddajno čistilno napravo DN500 ANSI 600. Predvidena OČP se postavi na platoju ob obstoječi OČP M2 DN
400.
8. člen
(oddajno čistilna postaja Rogaška Slatina)
V OČP Rogaška Slatina je treba izgraditi sprejemno
čistilno postajo DN500 ANSI 600, ki sprejme čistilni kos iz
OČP Rogatec. Za postavitev sprejemne čistilne postaje je
potrebno razširiti obstoječi plato in ga ograditi.
9. člen
(prečkanje ceste)
(1) Trasa plinovoda prečka državne ceste na naslednjih
stacionažah:
– glavno cesto II. reda G2-107 (Celje–Šnetjur pri Celju–
Šmarje pri Jelšah–Dobovec), št. odseka 1277 v stacionaži
plinovoda km 2+890,
– regionalno cesto III. reda R3-685 (Tekačevo–Rogaška
Slatina–Rajnkovec), št. odseka 7450 v stacionaži plinovoda
km 5+928.
(2) Trasa plinovoda prečka kategorizirane občinske
ceste na naslednjih točkah:
– lokalno cesto 358200 Rogatec–meja (Rogaška Slatina) v stacionaži plinovoda km 0+910,
– javno pot 858860 Šipec v stacionaži plinovoda km
2+649,
– lokalno cesto 356070 Rogaška Slatina–Brestovec v
stacionaži plinovoda km 3+635,
– lokalno cesto 356240 Rjavic–Takalce v stacionaži
plinovoda km 5+306,
– lokalno cesto 356130 Brestovec–Pristava v stacionaži
plinovoda km 6+992,
– javno pot 856910 Brestovec–Škrabl v stacionaži plinovoda km 7+315,
– javno pot 857500 Ceste–Nezbiše v stacionaži plinovoda km 8+094.
(3) Križanje z glavno in regionalno cesto je treba izvesti
z usmerjenim horizontalnim vrtanjem in direktnim uvlačenjem
tovarniško obbetonirane plinovodne cevi ali s horizontalnim
vrtanjem z vgradnjo zaščitne cevi. Križanje z občinskimi kategoriziranimi cestami in nekategorziranimi cestami in potmi
je treba izvesti s položitvijo plinovoda brez zaščitne cevi v
cestno telo. Pri tem mora biti višina nadkritja nad plinovodno
cevjo minimalno 1,35 m. Vsa poškodovana vozišča morajo
biti urejena kot so bila pred rekonstrukcijo plinovoda. Vsa
križanja in približevanja s cestami je treba izvesti skladno s
pogoji upravljavcev cest.
10. člen
(prečkanje železniške proge)
(1) Trasa plinovoda prečka regionalno železniško progo Grobelno–Stranje–Rogatec–državna meja v km 40+355
v stacionaži plinovoda km 5+824. Križanje je treba izvesti
skladno z naslednjimi pogoji:
– križanje železniške proge se izvede s podvrtavanjem
s tehnologijo usmerjenega horizontalnega vrtanja in direktnim
uvlačenjem plinovodne obbetonirane cevi ali s horizontalnim
vrtanjem z vgradnjo zaščitne cevi;
– predvideno križanje plinovoda z železniško progo
mora potekati vsaj 10,0 m pred ali za propusti, mostovi,
nivojskimi prehodi ali drugimi objekti;
– globina križanja mora biti minimalno 2 m pod zgornjim
robom tirnice do zgornjega roba zaščitne cevi in vsaj 0.90 m
pod dnom odvodnega jarka;
– kot križanja mora biti minimalno 60°;
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– v primeru uporabe zaščitne cevi morajo biti njihovi
konci zatesnjeni in segati 5 m levo in desno, računano od
osi skrajnega tira. V zaščitno cev mora na obeh koncih biti
vgrajena kontrolna cev s premerom 80 mm zaradi kontrole
morebitnega izpuščanja plina v prostor med zaščitno cevjo
in plinovodom. Kontrolne cevi morajo biti izven progovnega
pasu, na razdalji najmanj 10 m od osi skrajnega tira, z odprtinami, obrnjenimi navzdol, in postavljenimi na minimalni
višini 2 m nad površino tal.
(2) Na železniško zemljišče ni dovoljeno posegati, deponirati materiala ali strojev, prav tako ni dovoljen uvoz na
gradbišče preko železniškega zemljišča.
(3) Oddaljenost plinovoda od signalno varnostnih telekomunikacijskih kablov (v nadaljnjem besedilu: SVTK) mora
biti pri križanju minimalno 0,5 m v zaščitni cevi pod železniškimi SVTK kabli, pri vzporednem poteku pa na odmiku
minimalno 1 m.
11. člen
(prečkanje omrežja zvez)
Trasa plinovoda na več mestih prečka telekomunikacijsko (v nadaljnjem besedilu: TK) omrežje. Križanja plinovoda
s podzemnim telefonskim omrežjem je treba izvesti tako,
da poteka plinovod pod telefonskim kablom, na razdalji
minimalno 0,50 m. Vsa mesta križanja se pred izkopom
kanala zakoličijo, ročno odkopljejo in po položitvi plinovoda
ustrezno zaščitijo s PVC cevmi. V sklopu priprave projektne
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba
izdelati projektno dokumentacijo za zaščito in prestavitev TK
omrežja. Vsa križanja in približevanja s TK omrežjem je treba
izvesti skladno s pogoji upravljavca TK omrežja.
12. člen
(prečkanje vodovoda)
Horizontalna križanja plinovoda z vodovodi morajo biti
praviloma pod pravim kotom. Kjer ta pogoj ni možno izpolniti, kot križanja ne sme biti manjši od 45°. Križanje mora
biti izvennivojsko. Plinovod mora biti položen tako, da bo
plinovodna cev najmanj 0,50 m nad ali pod vodovodom. V
križanjih, kjer ni na razpolago višinskih podatkov o vodovodu,
je treba vodovod sondirati. Medsebojno višinsko uskladitev
je treba izvesti v fazi izvajanja. Izkop za plinovod je treba v
območju vodovoda obvezno izvajati ročno. Vsa križanja in
približevanja vodovodom je treba izvesti skladno s pogoji
upravljavca vodovoda.
13. člen
(prečkanje kanalizacijskega omrežja)
Horizontalna križanja plinovoda in kanalizacije morajo
biti praviloma pod pravim kotom. Kjer ta pogoj ni možno izpolniti, kot križanja ne sme biti manjši od 45°. Križanje mora
biti izvennivojsko. Plinovod mora biti položen tako, da je plinovodna cev najmanj 0,50 m nad kanalizacijo. Vsa križanja in
približevanja kanalizacijskim vodom je treba izvesti skladno
s pogoji njihovega upravljavca.
14. člen
(prečkanje plinovoda)
Pri križanjih plinovodov mora svetla mera med plinovodoma znašati vsaj 0,50 m. Pri izvedbi križanja je treba
upoštevati pogoje distributerja plina. V času gradnje ni dovoljen transport mehanizacije nad obstoječim plinovodom. V
primeru, da je transport po plinovodu neobhodno potreben,
je treba plinovodno cev zaščititi proti poškodbam (npr. s polaganjem jeklenih plošč). Nad plinovodno cevjo je dovoljeno
le začasno deponiranje izkopanega zemeljskega materiala
in to na način, ki ne zahteva vožnje mehanizacije nad plinovodno cevjo.
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15. člen
(prečkanje električnega omrežja)
(1) Trasa plinovoda na več mestih prečka nizkonapetostno elektroenergetsko omrežje, in sicer 20 kV daljnovod, nizkonapetostni kabel in nizkonapetostno omrežje, ter
omrežje javne razsvetljave. Pri križanju plinovoda z energetskimi kabli mora vertikalna razdalja znašati minimalno 0,30
m, energetske kable pa je treba ustrezno mehansko zaščititi.
Pri paralelnem poteku mora razdalja med plinovodom in električnimi kabli znašati minimalno 1 m.
(2) Podzemne energetske vode je treba pred izkopom
kanala za plinovod zakoličiti in izdelati sondažni izkop zaradi
ugotovitve točne lokacije energetskega voda. Pred položitvijo
plinovoda je treba podzemne energetske vode ustrezno zaščititi s PVC cevmi. Odkop se vrši pod strokovnim nadzorom
upravljavca električnega omrežja.
(3) Izkopi v bližini stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov, s katerimi bi bila zmanjšana njihova statična
stabilnost, niso dovoljeni. Plinovod mora potekati minimalno
4 m od stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov.
(4) Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je treba
upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise. Omejiti
je treba doseg gradbenih strojev in njihovih delov tako, da se
tokovodnikom ne približajo na razdaljo manjšo od 3 m.
(5) Vsa križanja in približevanja elektroenergetskim
vodom je treba izvesti skladno s pogoji upravljavca elektroenergetskega omrežja.
V. OKOLJEVARSTVENE REŠITVE IN UKREPI ZA
VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN
KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE
NARAVNIH DOBRIN
16. člen
(tla)
Gradbene posege s težkimi stroji je treba izvajati v
suhem vremenu. Nastanek erozijskih pojavov je treba preprečevati s tehničnimi ukrepi in ustrezno zatravitvijo ter zasaditvijo gradbišč oziroma trase (vegetacijski pokrov), kar je
še posebno pomembno na pobočnih delih trase. Po končani
gradnji je treba vrniti reliefu prvotno obliko (zasipanje jam,
odstranitev kupov jalovine itd.).
17. člen
(ureditve na območjih geološko nestabilnih in labilnih
področij)
(1) Pri poteku plinovoda preko geološko nestabilnih in
labilnih območij je treba izvesti ustrezne geološke raziskave
pred začetkom del in predhodne sanacije teh površin ter
graditi skladno s pogoji pristojnih geoloških in geomehanskih služb.
(2) Izvajalec gradbenih in montažerskih del mora prilagoditi mehanizacijo za dela po manj nosilnem terenu in
tehnologijo montaže dejanskim razmeram na terenu.
18. člen
(ureditve na območjih kmetijskih zemljišč)
(1) Vsa gradbena dela je treba izvajati izven časa najbolj intenzivnih poljskih opravil. Gradbišča morajo biti prostorsko omejena. Med gradnjo je treba ustrezno ravnati s plodno
zemljo (odstranitev in deponiranje horizontov) in jo po gradnji
vrniti nazaj v ustreznem vrstnem redu. Na njivskih površinah
je treba depresije, nastale zaradi posedanja zemljine, izravnati z nasutjem ustrezne prsti. Na melioriranih zemljiščih je
treba vkopati plinovod 2 m pod površino.
(2) Na območju vinogradov in sadovnjakov je treba po
potrebi prilagoditi smer poteka trte ali sadnega drevja oziroma prilagoditi potek notranjih poti.Treba je preprečiti vse
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poškodbe, ki lahko nastanejo zaradi gaženja, nepravilnega
deponiranja, mešanja horizontov in podobno. Potrebno je
preprečiti nekontrolirane prevoze po kmetijskih zemljiščih.
Vse dovozne poti do kmetij in do kmetijskih zemljišč je treba
po opravljenih delih vzpostaviti v prvotno stanje. Kmetijam na
območju trase plinovoda je treba v času gradnje zagotoviti
normalen razvoj in delo. Na prizadetih zemljiščih je treba zagotoviti nadomestilo za zmanjšanje uporabnosti (pridelovalne
sposobnosti) zemljišč in motenje posesti med gradnjo.
19. člen
(ureditve na območjih gozda)
(1) Posegi v gozd morajo biti izvedeni tako, da je povzročena škoda na gozdnem rastju in tleh minimalna. Krčitev
drevja se izvede v delovnem pasu širine 16 m, trajno izkrčena površina pa mora ostati v pasu 5 m levo in desno od osi
plinovoda. Pri poseku gozda je treba ohranjati nižjo grmovno
zarast, višjo vegetacijo pa naj se tam, kje je to možno, le
zniža. Rob presek mora biti valovit in višinsko razčlenjen. Po
izgradnji plinovoda je treba zasaditi nove gozdne robove iz
avtohtonih grmovnic in nižjih drevesnih vrst. Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati tudi zasaditveni načrt, ki vključuje ureditev vzdolžnega
in prečnega profila gozdnih presek.
(2) Poseki in odstranitev dreves morajo biti načrtovani
tako, da se preprečijo poškodbe drevja v okolici. Med gradnjo
je treba zagotoviti obvozne poti za dostop v gozd. Vse dovozne poti do gozda je treba po opravljenih delih vzpostaviti v
prvotno stanje. Vse posege v gozd in gozdni prostor v skladu
s predpisi, ki urejajo upravljanje z gozdom načrtuje Zavod za
gozdove Slovenije. Za izvedbo posameznih posegov pa je
lahko izvajalec izbran na podlagi razpisa. Lastnikom gozdov
je treba zagotoviti ustrezno odškodnino in pokriti stroške
rekultivacije. Vsa urejanja in izvajanja na območju gozdnih
zemljišč morajo biti izvršena v skladu s pogoji Zavoda za
gozdove Slovenije in lastnikov gozdov.
(3) Zaradi preprečitve nekontroliranega transporta lesa
po trasi načrtovanega plinovoda je treba urediti utrjeno gozdno vlako na naslednjih območjih:
– na griču Tržišče po južnem delu trase plinovoda,
– na območju Rajnkovščice po južnem delu trase plinovoda.
20. člen
(vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi)
(1) Plinovod križa naslednje površinske vodotoke in
odvodnike:
1. večje potoke:
– trikrat Odenco,
– enkrat Ribnik, Teršnico in Ločnico;
2. manjše potoke:
– štirikrat pritoke Odence,
– trikrat pritoki Sotle;
3. odvodnike:
– štirikrat pritoke Odence,
– petkrat odvodnike med Teršnico in Ločnico.
(2) Vodotoke je treba prečkati na najkrajši možni način. Pri prečkanju vodotokov je treba upoštevati naslednje
pogoje:
a) pri prečkanju večjih potokov (Odenca, Ribnik, Teršnica, Ločnica):
– teme zaščitenega plinovoda mora biti minimalno
1,30 m pod povprečnim dnom potoka (v vzdolžni smeri struge), ki je že bil reguliran. V primeru naravne struge mora biti
ta višinska razlika vsaj 1,80 m;
– potek poglobljenega dela plinovoda mora v območju
prečkanja potekati na razdalji zgornjih robov brežine struge
ter dodatno še po 3 m levo in desno. Prehod plinovodne cevi
od poglobitve na normalno globino mora biti v nagibu 1: 2 ali
bolj položno;
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– pri prečkanju plinovoda z naravnimi vijugastimi strugami je potrebno predvideti poglobitev plinovodne cevi tudi
na lokaciji prečkanja z regulacijsko traso potoka (npr. izliv
Ribnika v Odenco);
– zavarovanje korita v območju prečkanja s plinovodom
mora biti zaključeno z ustreznim stabilizacijskim pragom in
zvezno priključeno na gor in dolvodno obstoječo strugo;
– z gradnjo prečnih objektov v koritu ni dopustno zmanjševati vzdolžnega padca potoka, razen, če je to v skladu s
splošnimi izhodišči urejanja predmetnega potoka;
– pri vzporednem poteku plinovoda in struge potoka
mora biti minimalni odmik cevi od bližnjega zgornjega roba
brežine vsaj 5 m;
– izdelana mora biti ustrezna projektna dokumentacija
za »Prečkanje plinovoda z vodotokom«, ki mora vsebovati:
tehnično poročilo, situacijo prečkanja, vzdolžni prerez obstoječe struge z vrisano niveleto eventualne regulacije, prečni
prerez struge na območju prečkanja (min. 5 prerezov) z vrisanim eventualnim regulacijskim prerezom, detajl zavarovanja (stabilizacije) korita v območju prečkanja;
b) prečkanje manjših potokov (pritoki Odence, pritoki
Sotle) je treba obdelati v naslednji vsebini:
– tehnično poročilo,
– prikaz prečkanja na situaciji,
– prečni prerez struge na območju prečkanja,
– detajl zavarovanja korita v območju prečkanja;
c) pri prečkanju manjših potokov (pritoki Odence, pritoki
Sotle) in odvodnikov (pritoki Odence, odvodniki med Teršnico
in Ločnico):
– teme zaščitenega plinovoda mora biti minimalno
1,10 m pod povprečnim dnom potoka (v vzdolžni smeri struge), ki je že bil reguliran. V primeru naravne struge mora biti
ta višinska razlika vsaj 1,50 m;
– potek poglobljenega dela plinovoda mora v območju
prečkanja potekati na razdalji zgornjih robov brežine struge
ter dodatno še po 1 m levo in desno. Prehod plinovodne cevi
od poglobitve na normalno globino mora biti v nagibu 1: 2 ali
bolj položno;
– pri prečkanju plinovoda z naravnimi vijugastimi strugami je potrebno predvideti ustrezno poglobitev plinovodne
cevi tudi na lokaciji prečkanja z regulacijsko traso potoka
(npr. potok v Zg. Rjavici);
– zavarovanje korita v območju prečkanja s plinovodom
mora biti zaključeno z ustreznim stabilizacijskim pragom in
zvezno priključeno na gor in dolvodno obstoječo strugo;
– pri vzporednem poteku plinovoda in struge potoka
mora biti minimalni odmik cevi od bližnjega zgornjega roba
brežine vsaj 3 m.
(3) Pod vodotoki je predvidena montaža obbetonirane
cevi, debelina betona 7 cm. Obbetoniranje cevi nadomešča
dodatno mehansko zaščito izolacije. Vsa križanja in poseganja v struge vodotokov je treba izvesti skladno s pogoji
upravljavca in lokalne ribiške družine ter Zavoda za ribištvo
Slovenije.
(4) Vse ureditve strug na območjih prečkanj s plinovodom morajo biti usklajene tudi z veljavnimi ekološko naravnimi zahtevami povezanimi s posegi v naravne površinske
vodotoke. Pri zavarovalnih ukrepih je treba v največji možni
meri uporabljati naravne materiale (kamen, les, vegetativna
zaščita). Preprečevati je treba divje prečkanje vodotokov s
strojno mehanizacijo. Regulacija vodotokov naj se izvede le
tam, kjer je to nujno potrebno.
(5) Pri zemeljskih delih v strugi potokov ne sme priti
do nastanka začasnih ali trajnih mrtvic. Območje izstopa
plinovoda je treba zavarovati s kamnometom ali podobnim
zavarovanjem.
(6) Načrtovani posegi morajo biti izvedeni tako, da so
tudi po izgradnji možna normalna vzdrževalna dela na vseh
vodotokih in odvodnikih, ki jih plinovod prečka. Omogočena
morajo biti tudi eventualno potrebna regulacijska dela v kasnejšem obdobju.
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(7) Med gradnjo je treba preprečiti izlitje in spiranje goriv
in maziv v površinske vode in podtalnico. V območju visoke
podtalnice je treba pazljivo izvajati vsa gradbena dela.
(8) Ureditev transportnih poti preko močvirij je odvisna
od višine vode oziroma zamočvirjenosti določene lokacije
oziroma območja v času gradnje. Pri prečkanju zamočvirjenih območij se uporabi politlak folija in izdela transportna
cesta v nasutju debeline 0,40–0,50 m ustrezne širine (4–5
m). Na manj zamočvirjenih področjih je možno stabilizirati
transportno pot s polaganjem lesenih kolov.

23. člen
(varstvo pred hrupom)
Pri gradnji morajo biti upoštevani vsi predpisi z vidika
varstva pred hrupom. V času med 6. in 22. uro jakost hrupa
na robu stanovanjskih območij ne sme presegati 60 dB.
Gradnja mora potekati v dnevnem času, v nočnem času
pa samo v primeru neodložljivih vzdrževalnih ali drugih del.
Dovoljena je uporaba tistih delovnih naprav, ki so izdelane v
skladu z normami kakovosti za emisije hrupa.

21. člen
(ohranjanje narave)
(1) Plinovod posega v območja naslednjih naravnih
vrednot:
– Dolino Sotle – hidrološka in geomorfološka naravna
vrednota državnega pomena,
– Potok Odenca – hidrološka naravna vrednota lokalnega pomena,
– Ribnik na potoku Odenca in njegovem pritoku pri Sv.
Florijanu – hidrološka, botanična in zoološka naravna vrednota lokalnega pomena.
(2) V območju poseganja v naravne vrednote, je le-te
treba obnoviti, odstranjene živice in posamezna drevesa
oziroma grmovnice v odprti krajini pa ustrezno nadomestiti.
Obrežno vegetacijo je treba ohranjati v največji možni meri
in uničeno nadomestiti. S posegi v obrežno vegetacijo s sekanjem, obsekavanjem, redčenjem in zasajanjem se ne sme
spreminjati fizikalna lastnost obrežja. Za ohranjanje biotske
raznovrstnosti v krajini je treba ohranjati naravne elemente
in danosti v krajini, predvsem na kmetijskih zemljiščih: živice,
posamezna drevesa in grme.
(3) Posek vegetacije, priprava gradbišč in gradnja naj
se izvajata izven obdobja razmnoževanja, vzrejanja mladičev, gnezditvene sezone ter prezimovanja, torej pozno
jeseni in zgodaj spomladi. Gnezd, kotišč, prenočevališč in
drugih pomembnih delov življenjskega prostora živali se
ne sme poškodovati ali uničiti. Gradnja naj se izvaja izven
vegetacijske dobe.
(5) Med izvajanjem načrtovanih posegov je treba v
največji možni meri uporabljati obstoječe dostopne poti,
morebitne nove poti se morajo izogniti vrednim habitatom.
Pri prečkanju mokrotnih travnikov, pa tudi sicer, je treba za
transportne poti uporabljati nasutja, ki so bila izvedena za
obstoječi plinovod. Na odseku, kjer se trasi ločita, morajo
transportne poti in deponije materiala čim ožje.
(6) Odpadnega materiala se ne sme odlagati v dolini
Odence in južno od železniške proge.
(7) Nad gradnjo v območju naravnih vrednot je potreben
nadzor pristojne službe varstva narave. V času gradnje je
obvezen geološki naravovarstveni nadzor nad zemeljskimi
deli. V primeru najdbe geoloških naravnih vrednot je treba
obvestiti pristojno službo varstva narave.
(8) Po gradnji je potrebna sanacija gradbišč – vzpostavitev prvotnega stanja: zatravitev (sejanje s senenim drobirjem) in zasaditev z avtohtono vegetacijo.

24. člen
(varstvo zraka)
V času gradnje je treba upoštevati predpise, ki urejajo
emisije za gradbeno mehanizacijo in transportna sredstva.
Potrebno je vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin
ter preprečevati raznos materialov iz gradbišča. V primeru
poškodb in nenadzorovanega izpuščanja plina mora upravljavec plinovoda preprečiti izpuščanje plina in ukrepati skladno s predpisi, ki urejajo varstvo zraka, varstvo pred požarom
in graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodnih omrežij.

22. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na trasi plinovoda ni evidentiranih območij kulturne
dediščine. Zaradi precejšnje gostote znanih arheoloških območij mora investitor na območju posegov zagotoviti izvedbo
predhodnih arheoloških raziskav na celotni trasi in spremljajočih ureditev v ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta, izvedbo zaščitnih arheoloških izkopavanj odkritih
najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki in stalen
arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.

25. člen
(varstvo pred požarom)
Za zaščito pred požarom mora biti plinovod z vsemi napravami izveden skladno s predpisi s področja varstva pred
požarom in graditve, obratovanja in vdrževanja plinovodnih
omrežij ter opredeljenimi cevovodnimi razredi. Za vzdrževanje in nadzor mora investitor zagotoviti ustrezno službo. Za
nemoteno in varno delovanje plinovoda je treba:
– izvajati ustrezen nadzor trase,
– zagotoviti stalno dostopnost trase plinovoda z mehanizacijo za popravilo eventualnih okvar,
– plinovod vzdrževati skladno z navodili proizvajalca
cevi: meritve katodne zaščite in gradbeno vzdrževanje,
– traso plinovoda označiti na vseh prehodih prometnic
in vodotokov in na mestih loma trase,
– opravljati preizkuse izpuščanja plina.
26. člen
(zaščita pred previsoko napetostjo dotika in ozemljitev
objektov)
Vse površine v oddaljenosti 1,25 m od nadzemnega
dela plinovoda je potrebno izolirati z asfaltiranjem ali nasutjem 20 cm skalnate podlage. V ograjenem delu nadzemnega dela plinovoda je treba povečati odvodnost potencialne
električne napetosti z ozemljitvami. Ozemljitev ograje je treba
izvesti tako da je ograja na vsakih 10 m z dvema vijakoma
vezana na ozemljitev. Ozemljiti je potrebno tudi vse nadzemne dele plinovoda.
27. člen
(izkopi in zasipavanje jarka in montaža plinovoda)
(1) Pri izkopu jarka za plinovod je načelno treba upoštevati naklon 80° v zemljini III. kategorije in 90° v skalnatem
terenu, oziroma izkopavati z naklonom, ki zagotavlja stabilnost glede na vrsto zemljine in glede na dejanske razmere
na terenu. Pod asfaltnimi površinami je treba izkop jarka obvezno izvajati z vertikalnimi obodnimi stenami. Če zemljina
tega ne dopušča, je potrebno jarek razpirati ali ga izkopati s
stranicami pod dejanskim kotom notranjega trenja zemljine,
ki ga določi geolog na terenu. V času gradnje plinovoda je
treba paziti, da ne pride do posedanja obstoječih asfaltnih
površin vzdolž jarka zaradi obremenitve z mehanizacijo.
Jarek je treba zasipati z izkopanim materialom kolikor je ta
primeren.
(2) Pred montažo je treba cevi razmestiti po trasi na
lesene podstavke. Cevi je treba znotraj temeljito očistiti. Po
prenehanju montaže je treba konce očiščenih cevi zamašiti
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z ustreznimi čepi, da se prepreči vstop umazaniji. Nadzemne
dele instalacije je treba z zunanje strani peskati.
28. člen
(deponiranje materiala)
Pri gradnji plinovoda bo nastalo 2400 m3 viškov materiala, ki morajo biti odpeljani na komunalno deponijo
Tuncovec.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
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– objekte in naprave je treba med gradnjo ustrezno zaščititi, po končani gradnji pa eventualno nastale poškodbe
sanirati,
– po izgradnji plinovoda je treba na območjih gradbišč
in začasnih deponij vzpostaviti prvotno stanje,
– v najkrajšem možnem času je treba odpraviti vse morebitne negativne posledice in poravnati vso nastalo škodo v
prostoru, ki bi nastala zaradi izgradnje in obratovanja plinovoda, MMRP Rogatec in OČP Rogaška Slatina.
VII. TOLERANCE

29. člen
(monitoring)
(1) Investitor mora zagotoviti celosten načrt in izvajanje monitoringa za področja, ki jih določa Poročilo o vplivih
na okolje. Pri določitvi točk monitoringa je treba smiselno
upoštevati že izvedene meritve ničelnega stanja, določila te
uredbe in mnenja nosilcev urejanja prostora. V delih kjer je to
mogoče, je potrebno monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja (tla,
vode, zrak, živi svet, hrup) je treba zagotoviti vsaj tolikšno
število točk nadzora, da se pridobi verodostojna informacija o
stanju posamezne sestavine okolja. Točke spremljanja stanja
je treba zavarovati tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov. Rezultati monitoringa so javni, investitor
pa poskrbi za dostopnost podatkov.
(2) V času gradnje je obvezen kontinuiran geološko-geomehanski nadzor.
(3) Med izvajanjem del mora investitor zagotoviti spremljanje in nadzor stanja na gradbišču.

32. člen
(1) Pri realizaciji državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, če se v nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so
primernejše z oblikovalskega, energetsko-tehničnega ali
okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
(2) Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi
interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v
delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja in
projektih za izvedbo morajo biti vse stacionaže objektov in
naprav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja
od stacionaž, navedenih v tej uredbi, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Druga odstopanja so dopustna v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena.

30. člen
(organizacija gradbišča)
Gradbišče je treba organizirati tako, da gradbiščna baza
ni locirana v neposredni bližini naselja, v območjih naravnih
vrednot, naravne dediščine, kulturne dediščine ali v drugih
varovanih območjih. Gradbišča je treba zavarovati tako, da
se zagotovlja varnost in nemotena raba sosednjih objektov
in zemljišč.

33. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za
okolje, prostor in energijo, Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje, prostor in energijo.

31. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih te
uredbe, so obveznosti investitorjev in izvajalcev naslednje:
– pred začetkom del je treba pravočasno obvestiti
upravljavce komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih
objektov in naprav ter upravljavce prometne infrastrukture,
z njimi evidentirati obstoječe objekte in naprave ter uskladiti
vse posege v območje objektov in naprav in v njihove varovalne pasove,
– zagotoviti ali nadomestiti je treba dostope in dovoze
do obstoječih objektov in zemljišč,
– promet v času gradnje mora biti organiziran tako, da
ne bo prihajalo do zastojev,
– zaradi varnosti prometa je treba izkopane jarke označiti in zavarovati, še posebno v nočnem času,
– zagotoviti je treba nemoteno komunalno, energetsko
in telekomunikacijsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav,
– v času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne
varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi
transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih
škodljivih snovi, v primeru nezgode pa zagotoviti takojšnje
ukrepanje za to usposobljenih oseb,

VIII. NADZOR

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
S sprejemom te uredbe se za ureditveno območje iz
4. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Dolgoročni plan občine Šmarje pri Jelšah za obdobje
1986–2000, dopolnjen 1989 (Uradni list RS, št. 39/90) ter
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni
list RS, št. 63/93);
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah
za občino Rogatec (Uradni list RS, št. 27/99 in 99/00);
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah
za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986–2000,
dopolnjen 2002 (Uradni list RS, št. 1/01 in 83/03).
35. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-19/2001-13
Ljubljana, dne 8. julija 2004.
EVA 2004-2511-0180
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o metodologiji za ocenjevanje škode

Na podlagi 97. člena Zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00 – odl.
US, 87/01 – ZMatD, 52/02 – ZDU-1 in 41/04 – ZVO-1) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
metodologiji za ocenjevanje škode
1. člen
V Uredbi o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni
list RS, št. 67/03) se v 2. členu v 2. točki na koncu besedila
doda stavek, ki se glasi: »Škoda, ocenjena po tej metodologiji, je izenačena z neposredno škodo, ki jo določajo predpisi
o odpravi posledic naravnih nesreč.«.
V 4. točki se za besedami »snega in žleda« doda besedilo »ter zemeljskega plazu«. Na koncu besedila se doda
stavek, ki se glasi: »Škodna skupina je tudi več škodnih primerov, ki nastanejo iz istega ali enakega razloga v daljšem
časovnem obdobju, če je z zakonom določena vrsta škodnih
primerov, in obdobje, ki se šteje kot škodna skupina.«.
Za 6. točko se doda 7. točka, ki se glasi:
»7. Za zemeljski plaz po tej uredbi se šteje zemeljski
plaz in udor, ki ogrozi naselje ali več naselij, gradbene
inženirske objekte zlasti objekte transportne infrastrukture
oziroma drugo premoženje v velikem obsegu in ne vključuje
usadov, podorov in drugih podobnih naravnih pojavov, ki jih
povzročajo zlasti intenzivne padavine, neurja in podobno.«.
2. člen
V drugem odstavku 7. člena se za besedama »v primeru« doda besedi »zemeljskega plazu«.
3. člen
V četrtem odstavku 8. člena se na koncu besedila doda
stavek, ki se glasi: »Če se škoda ocenjuje zaradi enakih ali
različnih vrst nesreč v daljšem časovnem obdobju, določenem z zakonom, rok za izdelavo končne ocene škode začne
teči z iztekom obdobja, določenega z zakonom.«.

si:

4. člen
Šesti odstavek 19. člena se spremeni tako, da se gla-

»(6) Cenovne osnove iz prejšnjega odstavka uprava
praviloma objavlja v začetku leta, vendar le, če so se cene
po posameznih področjih v preteklem letu povečale ali
zmanjšale za več kot 10 odstotkov.«.
5. člen
V 27. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. neto uporabne tlorisne površine stavbe, določene s
SIST ISO 9836;«.
6. člen
Besedilo 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
(1) Za izračun vrednosti stavbe pred nesrečo je osnova
skupna neto uporabna tlorisna površina, ki se ugotovi v skladu s standardom SIST ISO 9836 na podlagi dejanskih izmer.
Pri tem je treba prostore razvrstiti po naslednjih skupinah:
A – prostori, ki so z vseh strani zaprti do polne višine in
so v celoti pokriti (sobe, kuhinje, pisarne in podobno);
B – prostori, ki niso zaprti z vseh strani do polne višine,
so pa pokriti (lože, pokrite terase, nadstreški) in prostori, ki
so pod ravnijo zemljišča (kleti);
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C – prostori, ki niso pokriti (odprti balkoni, nepokrite terase, vključno s pohodnimi podstrešji) z elementi (parapeti,
venci, ograje).
(2) Pri izračunu vrednosti stavbe se upošteva povprečna cena za m² površine in sicer:
– za prostore pod A 100 odstotkov vrednosti za m²;
– za prostore pod B 50 odstotkov vrednosti za m²;
– za prostore pod C 25 odstotkov vrednosti za m².
(3) Ne glede na prejšnja odstavka se povprečna cena
za m² površine pri mansardnem in kletnem stanovanju v blokovni gradnji zmanjša za 10 odstotkov vrednosti.«.
7. člen
V drugem odstavku 33. člena se za besedo »ocenjevanje« doda besedilo »vrednosti stavb pred nastankom«.
V tretji alinei se na koncu besedila pika nadomesti s
podpičjem in doda četrta alinea, ki se glasi:
»– podatek o vrednosti za m2 površine (Vn).«.
8. člen
Besedilo 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»34. člen
(1) Škoda na stavbah po nesrečah se izračuna po obrazcu ŠK = Vo × SP.
(2) Vrednost stavbe pred nastankom škode se izračuna
po obrazcu
Vo = Vn × F × On × B × R,
pri čemer je
Vn = skupna vrednost vseh površin objekta, izračunana
po 32. členu te uredbe,
F = faza dograjenosti stavbe v odstotkih, izražena s
faktorjem do 1,00,
B = faktor za izvedbo iz 29. člena te uredbe,
R = regijski faktor iz prejšnjega člena.«.
9. člen
V prvem odstavku 39. člena se na koncu besedila črta
pika in doda besedilo »ter oceno stroškov za odpravo posledic škodljivega delovanja voda na ogroženih območjih v
skladu s predpisi o vodah.«.
10. člen
V drugem odstavku 40. člena se črta besedi »ter jezbice«.
V tretjem odstavku se za besedo »pragovi« doda beseda »jezbice«.
11. člen
Za 40. členom se doda 40.a člen, ki se glasi:
»40.a člen
(1) Škoda, ki jo povzroči zemeljski plaz obsega:
– škodo na stavbah, gradbenih inženirskih objektih,
zemljiščih in drugem premoženju na vplivnem območju zemeljskega plazu;
– oceno stroškov nujnih stabilizacijskih del za vzpostavitev ponovnega ravnovesja hribinskih mas.
(2) Nujna stabilizacijska dela iz prejšnjega odstavka obsegajo dela za izvedbo nujnih gradbenih inženirskih objektov
državnega pomena.«.
12. člen
V drugem odstavku 45. člena se v zadnjem stavku besedilo »pričakovanih grosističnih odkupnih cenah v tekočem
letu« nadomesti z besedilom »povprečnih grosističnih odkupnih cenah v preteklem letu.«.
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13. člen
V prvem odstavku 46. člena se spremeni 4. točka tako,
da se glasi:
»4. povprečne grosistične odkupne cene pridelkov v
preteklem letu, zmanjšane pri suši za stroške neizvedenih
agrotehničnih ukrepov.«.
14. člen
Drugi odstavek 47. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Sestavni del te uredbe je priloga 8 s seznamom
kultur, pričakovanim pridelkom in povprečnimi grosističnimi
odkupnimi cenami. Priloga obsega tudi seznam živine, rib in
školjk ter divjadi in povprečne grosistične odkupne cene.«.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Sestavni del te uredbe je priloga 8.a, v kateri je določen delež neizvedenih agrotehničnih ukrepov na pridelkih
zaradi suše. Pri drugih vrstah naravnih nesreč in neugodnih
vremenskih razmer v skladu s to uredbo se stroškov neizvedenih agrotehničnih ukrepov ne ugotavlja, ker so praviloma
enaki večjim stroškom pridelave.
(4) Uprava v sodelovanju s pristojno kmetijsko službo
ali drugo strokovno organizacijo na področju kmetijstva izda
priročnik z napotili in kriterij za razvrščanje kultur iz priloge
8. v razrede donosa.«.
15. člen
Besedilo 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»50. člen
Škoda zaradi pozebe, suše ali toče se oceni po obrazcu
ŠK = P × PGC × KP × SP,
pri čemer je
P = pričakovan hektarski donos v kg/h;
PGC = povprečna grosistična odkupna cena pridelka,
zmanjšana pri ocenjevanju škode zaradi suše za neizvršene
agrotehnične ukrepe v tolarjih;
KP = prizadeta kmetijska površina v ha.«.

Uradni list Republike Slovenije
16. člen
Peti odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pri izgubi dohodka v večletnih nasadih se za nasade, za katere se v registrih pridelovalcev kmetijskih pridelkov vodijo tudi podatki o količinah letnega pridelka, kot
pričakovani pridelek upošteva povprečen triletni hektarski
donos, glede na v register prijavljene količine pridelka posameznega pridelovalca. Za nasade, za katere se v registrih
ne vodi podatek o količini letnega pridelka, se upošteva
povprečni triletni hektarski donos po zadnjih uradnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije ali pristojne
kmetijske službe, če podatkov ne spremlja Statistični urad
Republike Slovenije. Pri tem se ne upošteva hektarski donos v letu, ko je bil bistveno znižan zaradi naravne nesreče
oziroma neugodnih vremenskih razmer. Izguba dohodka se
upošteva, če je poškodovanost večletnega nasada nad 80
odstotkov.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
Priloga 8, seznam kultur, se nadomesti z novo prilogo
8, seznam kultur, in je sestavni del te uredbe.
V prilogi 9 se obrazci 2, 3 in 6 nadomestijo z novimi
obrazci 2, 3 in 6 in so sestavni del te uredbe.
18. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 224-16/2003-3
Ljubljana, dne 8. julija 2004.
EVA 2004-1911-0027
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik
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PRILOGA 8 – SEZNAM KULTUR
Šifra

Vrsta kmetijske rastline

11000

ŽITA

001
002
003
004
005
007
008
009
010
011

pšenica merkantilna
rž
pira
ajda
koruza v zrnju
triticale
oves
ječmen ozimni
proso
druga žita, mešanice žit

12000

INDUSTRIJSKE RASTLINE

012
013
014
015
019
501
502

sončnice
buče - suho seme
oljna ogrščica
soja
sladkorna pesa
hmelj (pridelava)
hmelj (pridelava + obnova – A
certifikat)

12100

zdravilna zelišča

13000

VRTNINE IN GOBE

020
13011
13020
13030
13041
13050
13060
13051
13061
13073
13074
13070
13071
13072
13080
13090
13100
13110
13120
13130
13140
13150
13160
13161
13171
13390

krompir (pozni)
krompir zgodnji
fižol v zrnju
fižol stročji
grah svež
čebula
česen
šalotka
por
zelje-belo zgodnje
zelje-rdeče
zelje-belo pozno
kitajsko zelje
ohrovt
rdeča pesa
cvetača
korenček
paradižnik
paprika
solata
solata-endivja
radič
kumare-solatne
kumare za vlaganje
špinača in blitva
druge sv. vrtnine

Razred normalnega hektarskega donosa
(ton ali št. sadik /ha)

Cena/kg ali
kos v SIT

I.

II.

III.

4,5
3,5
1,5
0,5
7,0
4,5
4,0
4,0
2,0
3,0

5,5
4,0
2,5
1,0
8,5
5,5
4,5
5,0
2,5
4,0

7,5
4,5
3,0
1,5
10,0
7,5
5,0
7,0
3,0
5,0

33
31
90
92
28
30
37
28
30
26

2,5
0,7
2,7
3,0
35,0
0,7
0,7

3,0
1,0
3,0
3,5
45,0
1,7
1,7

4,0
1,2
3,5
4,0
55,0
2,2
2,2

75
486
51
44
8,2
658
515
105

30,0
15,0

30,0
25,0
40,0
25,0
20,0

40,0
22,0
2,5
8,0
3,0
30,0
12,0
20,0
30,0
50,0
30,0
60,0
30,0
25,0
30,0
22,0
30,0
40,0
30,0
25,0
25,0
15,0
35,0
25,0
8,5

50,0
30,0

60,0
35,0
80,0
40,0
30,0

43
81
369
297
228
80
200
60
206
20
60
68
119
98
27
132
84
144
127
162
188
204
118
102
188
118
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Šifra

Vrsta kmetijske rastline

Uradni list Republike Slovenije
Razred normalnega hektarskega donosa
(ton ali št. sadik /ha)
I.

13091
13073
13094
13134
13101
13170
13162
13163
13164
13111
13092
703
13500

brokoli
brstični ohrovt
kolerabica
motovilec
petršilj
špinača
bučke
lubenice
melone
jajčevec
šparglji-zeleni
šparglji -beli
gojene gobe

II.

Cena/kg ali
kos v SIT

III.

25,0
6,0
15,0
7,0
20,0
15,0
20,0
40,0
25,0
25,0
3,5
5,0

106
106
118
118
118
106
72
48
56
120
320
480
459

PRIDELAVA SEMENA
11011
11021
11031
11051
11071
11041
12051
301
302
303
12200
304
305
306
12500
12600
307

seme-pšenica
seme-rž
seme-ječmen
seme-koruza
seme-ajda
seme-oves
seme-olj. ogršč.
krompir- sem. nasadi
krompir- nasadi 100m
seme sl. pese
seme konoplje
seme detelj
seme trav
seme drug. krm. rastl.
seme lansb.zmes
seme krmne pese
seme vrtnin

14000

KRMNE RASTLINE

201
204
14113
14114
14115
203
206
14118
14119
14120
207
208
101
107
006
102
109
016
017
018

seno – trave na njivah
trajno travinje
traj. trav.-enokos.
traj. trav.-dvokos.
traj. trav.-tri in večkos.
trav. detel.meš.(TDM)
detel.trav.meš.(DTM)
paš.kos.travnik
trajn.pašnik-sveže
planinski pašnik
detelja
lucerna
krmna pesa
krmno korenje
koruzna silaža
krmna repa
strniščna repa
krmni grah
krmni bob
sladka lupina

4,0
3,3
3,0
6,0
0,9
3,0
2,7
12,0
12,0

5,0
4,0
4,5
8,0
2,0
4,0
3,0
18,0
18,0
2,5

6,5
4,5
6,0
10,0
4,0
5,0
3,5
24
24

0,6
1,2

53
80
36
234
120
80
45
105
109
434
15
137
137

5,0
3,0

7
7

18
2,5
3,5
7,3
4,7
4,7
5,0
13,0
1,5
4,7
6,0
30,0
30,0
35,0
30,0
20,0

3,0
4,5
8,5
5,9
5,9
6,0
14,0
2,0
5,9
9,0
35,0
35,0
45,0
35,0
30,0
4,0
4,0
4,0

4,5
5,5
9,0
10,6
10,6
9,0
16,0
3,0
10,6
12,0
40,0
40,0
55,0
40,0
40,0

18
18
18
18
18
10
3
3
18
18
12
9
6
5
5
25
25
36
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Razred normalnega hektarskega donosa
(ton ali št. sadik /ha)
I.

II.

Cena/kg ali
kos v SIT

III.

103
104
105
106
108
110
111
112
113
114
14075

krmna ogrščica
krmna repica
krmni ohrovt
krmni radič
podz. koleraba
grašica
bela gorjušica
krmni sirek
oljna redkev
druge krmne rastline
pitnik

30,0
30,0
30,0
30,0
35,0
30,0
1,7
45
3,0

5
5
5
5
5
5
25
5
25

4,0

5

14076

sudanska trava

7,3

18

20000

SADJE

606
601
20022
20023
20024
20025
602
20031
20032
603
614
608
604
20079
605
618
609
616
621
622
619
624
607
20290
610
611
613
615
617
620
625
626

slive in češplje
jabolka (I. kakovost)
jabolka - Idared
jabolka - Jonagold
jabolka II. kakovost
jabolka za predelavo
hruške (I. kakovost)
hruške (II. kakovost)
hruške za predelavo
češnje
višnje
marelice
breskve (namizne)
breskve za predelavo
nektarine
jagode
kaki
kivi - aktinidija
ribez (rdeči)
ribez (črni)
maline
borovnice gojene
orehi
drugo sadje
mandelj
kutina
oljka
lešnik v lupini
kostanj
robide
smokva
travniški sadovnjak

21000

SADNE SADIKE V NASADIH IN DREVESNICAH

702
21005
21010
21020
21030

drevesnice
sadike jablan v nasadih
sadike hrušk v nasadih
sadike breskev v nasadih
sadike drugih sadnih vrst v nasadih

6,0
15,0

10,0
35,0

18,0
50,0

15,0
15,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
6,0
6,0
6,0
6,0
7,0
10,0

30,0
30,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
10,0
12,0
12,0
12,0
17,0
20,0
30,0
7,0
7,0
8,0
12,0
1,0

40,0
40,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
18,0
20,0
20,0
20,0
25,0
30,0

2,0
12,5
5,0
1,2
2,5
4,0
15,0
15,0

4.000
2.200
1.250

120
95
100
89
64
17
170
80
67
479
114
331
193
75
150
628
193
270
292
292
292
260
367
45
48
340
500
54
400
54
48

603
949
740
1049
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Razred normalnega hektarskega donosa
(ton ali št. sadik /ha)
I.

21040
21041
21002

podlage sadnih vrst
okulirane podlage sadnih vrst
sadike sadnih vrst

30000

GROZDJE

701
30010
30020

vinska trta
grozdje rdeče za pred.
grozdje belo za pred.

31000

SADIKE IN CEPLJENKE VINSKE TRTE

704
31020
31030
31040

trsnice
sadike
cepljenke
podlage

70000

OKRASNE RASTLINE

70100

70400
705

okrasne rastline-enoletne –
pridelava
okrasne rastline-dvoletne –
pridelava
okrasne rastline – pridelava sadik
plantaže gozd. drevja

41000

ŽIVINA ZA ZAKOL

41010
41021
41022
41023
41031
41032
41033
41041
41042
41050
41061
41062
41063
41064

teleta do 6 mesecev
telice do 30 mesecev
biki do 24 mesecev
voli do 30 mesecev
telice nad 30 mesecev
biki nad 24 mesecev
voli nad 30 mesecev
krave 30 mes. do 5 let
krave nad 5 let
drugo govedo za zakol
prašički do 25 kg
lahki pitani prašiči (25-50 kg)
pitani prašiči (50-150 kg)
težki prašiči nad 150 kg

41070
41071
41080
41310
41311
41312
41329
41321
42011
42021
42022
42023

konji
osli, mule, mezgi
kunci
ovce
jagnjeta sesna
jagnjeta pitana
koze
kozlički
pitani piščanci
pitani purani
pitane purice
odrasle kokoši

70200

II.

Cena/kg ali
kos v SIT

III.

do 15.000
do 15.000
do 15.000

do 20.000
do 20.000
do 20.000

nad 20.000
nad 20.000
nad 20.000

150
200
600

5,0
5,0

7,5
7,5

10,0
10,0

123
84

5.000
75.000
140.000

6.000
78.000
160.000

4.000
72.000
120.000

205
205
20

76
98
579
SIT/kg
teže
480
257
296
271
242
279
276
102
101
165
387
318
253
157
392
396
251
479
476
287
518
194
263
268
176

žive
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Šifra

Vrsta kmetijske rastline

Št.

Razred normalnega hektarskega donosa
(ton ali št. sadik /ha)
I.

42030
42199
42200
42202
42203
42201
42070
42080
41110
41111
41112
41121
41122
41131
41132
41161
41410
41420
41211
41212
41221
41222
41231
41232
41240
41261
41262
41263
41513
43110
45010
45011
45020
45030
45040

druga perutnina
(race, gosi)
enod. piščanci-pitanje
enod. piščanci-nesnice
purani enodnevni
purani vzrejeni
jarčke
jajca konzumna
jajca valilna
ŽIVINA ZA PITANJE
teleta do 1 meseca
teličke do 1 leta
bikci, voliči do 1 leta
telice 1-2 leti
bikci, voliči 1–2 leti
telice nad 2 leti
biki nad 2 leti
mladi prašiči do 25 kg
jagnjeta in mlade ovce
kozlički in mlade koze
ŽIVINA ZA PLEME
teličke do 1 leta
bikci do 1 leta
nebreje pl.telice 1-2 leti
bikci 1–2 leti
breje pl.telice nad 2 leti
biki nad 2 leti
krava molz. + rejnice
pujski in mladi prašiči
pl. prašiči (breje, nebreje mladice)
drugi prašiči (svinje,merjasci)
plemenske ovce
mleko kravje
čebele/panj
- med cvetlični
- med gozdni
vosek
cvetni prah
matični mleček
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II.

Cena/kg ali
kos v SIT

III.

507
104
146
288
432
665
17
37
516
479
560
371
402
357
311
367
499
272
548
503
480
388
455
556
360
781
463
861
521
66
512
545
819
824
57794

RIBE, ŠKOLJKE, GLAVONOŽCI
50011
50012
50013
50014
50015
50020
50030
50040
50045
50046
50049

mor. ribe plave-sard.
mor. ribe plave-druge
mor. ribe bele-orada
mor. ribe bele-brancin
mor. ribe bele-druge
glavonožci
školjke
ribe - postrvi
druge hladnov. ribe
krap
druge toplov. ribe

159
254
1334
1311
430
448
232
616
583
562
656
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TABELA 8.a.

DELEŽ NEIZVEDENIH AGROTEHNIČNIH UKREPOV

Zaporedna številka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Uradni list Republike Slovenije

Kmetijska kultura
Agrotehnični ukrepi %
Pšenica
4,8
Ječmen
5,4
Koruza
6,0
Rž
6,1
Travniško seno = mrva
3,9
Namizna jabolka = jablana
10,1
Jabolka za predelavo
10,1
Namizne hruške = hruška
9,4
Hruške za predelavo
9,0
Breskve (namizne)
9,0
Breskve za predelavo
9,0
Marelice
9,0
Slive
9,0
Češnje
35,0
Višnje
35,0
Jagode
35,0
Kivi
9,0
Borovnice
9,0
Krompir merkantilni
1,5
Krompir semenski
1,5
Zelje – pozno
9,0
Paradižnik – prosta vzgoja
9,0
Paprika – prosta vzgoja
9,0
Čebula
9,0
Sladkorna pesa
2,9
Hmelj
1,2
Krompir zgodnji
1,5
Solata
9,0
Cvetača
9,0
Ostala žita
5,0
Krmne rastline, travinje,
5,0
detelje
Ostale vrtnine, zdravilna
9,0
zelišča, okrasnice, poljščine
Sadjarstvo
9,0
Semenarska proizvodnja
5,0
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PRILOGA 9

OBRAZEC 2
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
KOMISIJA ZA OCENJEVANJE ŠKODE
Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
telefon: (01) 471 3322, fax: (01) 431 8117
OCENA ŠKODE V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI NA PRIDELKIH, POVZROČENA PO
NARAVNI NESREČI
1. PODATKI O NESREČI
1.1. ŠIFRA NESREČE
1.2. VRSTA NESREČE
1.3. DATUM NASTANKA OZIROMA ODKRITJA NESREČE
1.4. ČAS NASTANKA OZIROMA ODKRITJA NESREČE
1.5. KRAJ (občina, naselje) OZIROMA OBMOČJE, KJER SE JE NESREČA ZGODILA

1.6. LASTNIK ALI NAJEMNIK
(nosilec kmet. gospodarstva)
1.7. KMG-MID
1.8. Transakcijski račun (TRR)
2. OCENA ŠKODE
Enota
rabe
A

Številka Katas. Vrsta
Šifra*
parcele obč.
kulture ali
nasada*
B
C
D
E

SKUPAJ
* iz priloge 8

I. cenitev
poškodovan.
%
F

II. cenitev
poškodovan.
%
G

III. cenitev
Površina
poškodovan. ha
%
H
I
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DATUM OCENE ŠKODE
Ocenjevalna komisija ali cenilec

Oškodovanec
________________________________

1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________

Ta ocena škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, če bo
Vlada Republike Slovenije za naravno nesrečo, v kateri je bila ta ocena škode narejena, odločila, da
se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu, in sprejela predpisan program odprave
posledic škode (Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Uradni list RS, št. 75/03).

Oškodovanec
_______________________________
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OBRAZEC 3
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
KOMISIJA ZA OCENJEVANJE ŠKODE
Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
telefon: (01) 471 3322, fax: (01) 431 8117
OCENA ŠKODE NA STAVBAH, POVZROČENA
PO NARAVNI NESREČI
1. PODATKI O NESREČI
1.1. ŠIFRA NESREČE
1.2. VRSTA NESREČE
1.3. DATUM NASTANKA OZIROMA ODKRITJA NESREČE
1.4. ČAS NASTANKA OZIROMA ODKRITJA NESREČE
1.5. KRAJ (občina, naselje, k.o.) OZIROMA OBMOČJE, KJER SE JE
NESREČA ZGODILA

1.6. LASTNIK ALI NAJEMNIK
1.7. KMG-MID
1. 8. Transakcijski račun (TRR)
2. OSNOVNI ELEMENTI PO KATALOGU IN UGOTOVITVE NA TERENU
Šifra gradbenega objekta iz kataloga
Življenjska doba gradbenega objekta – po katalogu (v letih)

N

Absolutna življenjska doba gradbenega objekta – po katalogu (v letih)

A

Leto dograditve objekta
Starost gradbenega objekta (v letih)
Odstotek neodpisane vrednosti (iz TABELE I ali II – izražen s faktorjem do 1,00)
Ugotovljen odstotek za gradbeno izvedbo (s faktorjem od 0,90 do 1,10)

n
On
B

Faza dograjenosti objekta v % - objekt v gradnji (izražen s faktorjem do 1,00)
F
Regijski faktor (iz priloge k katalogu)
R
Nova vrednost gradbenega. objekta po enoti neto površine (v SIT/m2 ali v Vn
EUR/m2)
Stopnja poškodovanosti stavbe (v %)
SP
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3. IZRAČUN SKUPNE NETO ETAŽNE TLORISNE POVRŠINE (Pn)
- prostori pod »A« po SIST ISO 9836
(zaprti prostori od pritličja navzgor – vseh vrst)
...………………. ......... m2
- prostori pod »B« po SIST ISO 9836 (odprti pokriti in prostori pod ravnijo zemljišča – lože, kleti)
…………………...........m2
- prostori pod »C« po SIST ISO 9836 (odprti, nepokriti – balkoni, terase, pohodne podstrehe)
………………..........m2
- mansardno ter kletno stanovanje v bloku ………………….......... m2
SKUPAJ (Pn) = ………………… …….m2
4. IZRAČUN VREDNOSTI OBJEKTA PRED ŠKODNIM DOGODKOM (Vo):
- vrednost pod »A« m2 ………....… x 100% Vn ……………….. ......=………………… ....SIT
- vrednost pod »B« m2………. .…..x 50% Vn…………………......=……………….……SIT
- vrednost pod »C« m2………. …,,..x 25% Vn ………………….....=……………….……SIT
- mansarda, klet v bloku m2…………x 90% Vn………………..........=…………………….SIT
Skupaj Vn objekta

….. ………………….....SIT

Vo = (Vn objekta x F x B x R ) x On
Vn objekta v SIT

F

B

R

On

Vo (SIT)

5. IZRAČUN VREDNOSTI ŠKODE PO ŠKODNEM DOGODKU (ŠK):
ŠK = Vo x SP v %
Vrednost objekta pred
nastankom škode (Vo)

Ugotovljena stopnja
poškodovanosti v % (SP)

ŠKODA v SIT

A

B

C=AxB

DATUM OCENE ŠKODE
Ocenjevalna komisija ali cenilec

Oškodovanec
________________________________

1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
6. Ta ocena škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, če
bo Vlada Republike Slovenije za naravno nesrečo, v kateri je bila ta ocena škode narejena, odločila,
da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode na stvareh, in sprejela predpisan program
odprave posledic škode (Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Uradni list RS št. 75/03).
Oškodovanec:
________________________________
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OBRAZEC 6
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
KOMISIJA ZA OCENJEVANJE ŠKODE
Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
telefon: (01) 471 3322, fax: (01) 431 8117
OCENA ŠKODE NA ŽIVALIH, PERUTNINI IN RIBAH, POVZROČENA PO NARAVNI NESREČI
1. PODATKI O NESREČI
1.1. ŠIFRA NESREČE
1.2. VRSTA NESREČE
1.3. DATUM NASTANKA OZIROMA ODKRITJA NESREČE
1.4. ČAS NASTANKA OZIROMA ODKRITJA NESREČE
1.5. KRAJ (občina, naselje, k.o.) OZIROMA OBMOČJE, KJER SE JE NESREČA ZGODILA

1.6. LASTNIK ALI NAJEMNIK
1.7. KMG-MID
1. 8. Transakcijski račun (TRR)
2. OCENA ŠKODE
Vrsta
kategorija
A

in Šifra
B

SKUPAJ
DATUM OCENE ŠKODE

Uničeno
št. Povprečna
kosov (glav)
teža kg/enoto
C
D

Cena
sit/kg
E

Škoda
sit
F= CxDxE
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Ocenjevalna komisija ali cenilec
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Oškodovanec
________________________________

1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________

3. Ta ocena škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, če
bo Vlada Republike Slovenije za naravno nesrečo, v kateri je bila ta ocena škode narejena, odločila,
da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu, in sprejela predpisan program
odprave posledic škode (Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Uradni list RS št. 75/03).

Oškodovanec
_______________________________
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MINISTRSTVA
3480.

Program priprave državnega lokacijskega
načrta za hitro cesto na odseku Koper
– Dragonja

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1) sprejme minister za okolje, prostor in energijo v
soglasju z ministrom za promet

PROGRAM PRIPRAVE
državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na
odseku Koper – Dragonja
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
državnega lokacijskega načrta
Osnovni cilj cestne povezave Koper – Dragonja je zagotoviti ustrezno povezanost Slovenije s Hrvaško Istro tako,
da se zagotovi tudi povezava Hrvaške Istre s Trstom.
Minister za promet je z dopisom št. 2644-38/2001/16-0403
z dne 21. aprila 2004 podal pobudo za izdelavo državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper – Dragonja.
Pobuda je dokumentirana s prilogo Študija variant cestne
povezave HC-Koper – MP Dragonja (izdelal Investbiro Koper
d.d., št. projekta 2000 – 18/1) in grafično prilogo s prikazom
pregledne situacije predlagane variante V2a (merilo 1:25000,
izdelal PS Prostor, november 2003).
Pobuda ministra za promet je utemeljena v:
– Uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03);
– prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Republike
Slovenije za obdobje od leta 1986 – 2000 (Uradni list SRS,
št. 1/86, 41/87 in 12/89 ter Uradni list RS, št. 36/90, 27/91,
72/95, 11/99 in 4/03);
– prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega
plana Republike Slovenije za obdobje 1986 – 1990 (Uradni
list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 72/95,
11/99 in 4/03).
II. Predmet in programska izhodišča državnega lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje
Predmet izdelave državnega lokacijskega načrta za
hitro cesto na odseku Koper – Dragonja (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt), so vse prostorske ureditve,
vezane na izgradnjo hitre ceste v dolžini približno 15,5 km na
odseku med Koprom in mejnim prehodom Dragonja, s priključitvijo na obstoječe regionalno in lokalno cestno omrežje.
Minister za promet je v pobudi za izdelavo državnega
lokacijskega načrta predlagal potek trase v naslednjem koridorju:
Začetek trase je na obstoječi AC Dekani – Koper, kjer
je predviden razcep za HC Koper – Dragonja. Od razcepa
Škocjan gre trasa v predor skozi Škocjanski grič in po izhodu iz predora preči ravnice Pradišjol in Šalarsko polje mimo
zazidave Šalara. do priključka Šalara. Od priključka Šalara
poteka trasa HC po vzhodnem pobočju potoka Pjažentin in
preide v predor pod Šmarskim sedlom do doline Drnice. Po
dolini Drnice poteka trasa mimo naselja Dragonja do obstoječega mejnega prehoda Dragonja.
Dne 8. 7. 2004 je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski razvoj skladno z 28. členom Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in
58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju prostora) sklicalo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi
lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter
organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum ter kraj in čas

zbora konference je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Urad za prostorski razvoj objavil v dveh sredstvih javnega
obveščanja, in sicer dne 2. 7. 2004 v časopisu Primorske
novice in na TV Sponka od 2. 7. do 8. 7. 2004. Osebno so bili
vabljeni nosilci urejanja prostora iz III. točke tega programa
priprave. Predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter
organizirane javnosti so bili vabljeni preko sredstev javnega
obveščanja.
Priporočila in usmeritve sta na prostorski konferenci podala predstavnika Mestne Občine Koper in Občine Piran.
Na podlagi priporočil se v postopku priprave državnega
lokacijskega načrta prouči:
– na območju predvidenega priključka Šalara naj meja
državnega lokacijskega načrta sega do meje rekonstruirane
ceste Slavček – Tomos;
– trasa naj poteka v čim večji meri po obstoječi trasi
ceste Koper – mednarodni mejni prehod Dragonja;
– trasa hitre ceste naj se umakne naseljem Orešje in
Dragonja.
Priprava državnega lokacijskega načrta obsega izdelavo:
– strokovnih podlag državnega lokacijskega načrta iz IV.
točke tega programa priprave,
– primerjalne študije variant poteka trase hitre ceste,
– državnega lokacijskega načrta, ki mora biti izdelan
v skladu s 24., 43., 44. in 46. členom Zakona o urejanju
prostora.
III. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo
sodelovali pri pripravi državnega lokacijskega načrta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom
izdelave državnega lokacijskega načrta podati smernice
za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu državnega
lokacijskega načrta pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami;
2. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve;
3. Ministrstvo za kulturo, skupaj z javnim zavodom za
varstvo kulturne dediščine;
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;
5. Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški
promet RS,
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje
upravljanja z vodami;
8. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje
varstva okolja;
9. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje
ohranjanja narave;
10. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje
energetike;
11. Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana;
12. Zavod RS za varstvo narave;
13. Zavod za ribištvo Slovenije;
14. Zavod za gozdove;
15. ELES Elektro-Slovenija d.o.o.;
16. Elektro- Primorska, d.d.;
17. Geoplin d.o.o., Ljubljana;
18. Telekom Slovenije, Ljubljana;
19. Rižanski vodovod d.o.o.;
20. Komunala Koper d.o.o.;
21. Mestna občina Koper;
22. Občina Piran;
23. občinske gospodarske javne službe ter drugi organi
in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave državnega
lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.
Postopek priprave državnega lokacijskega načrta vodi
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo Direktorat za prostor,
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Urad za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOPE UPR).
Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Republika
Slovenija, ki jo zastopa Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d. Celje ulica XIV divizije 4, Celje (v nadaljnjem
besedilu: DARS).
Naročnik vseh strokovnih podlag ter državnega lokacijskega načrta je DARS.
Izdelovalec državnega lokacijskega načrta mora izpolnjevati pogoje iz 156. do 160. člena Zakona o urejanju
prostora in ga DARS izbere po predpisih o oddaji javnega naročila. DARS mora v komisijo za izbiro izdelovalca državnega
lokacijskega načrta imenovati tudi člana, ki ga določi MOPE
UPR. MOPE UPR mora pred pričetkom postopka javnega
naročila za izbiro izdelovalca državnega lokacijskega načrta
potrditi projektno nalogo.
IV. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na podlagi analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, priporočil s prostorske konference ter ob upoštevanju programskih izhodišč,
določenih v II. poglavju tega programa priprave. Izdelovalec
državnega lokacijskega načrta predlaga možne nove variante ali optimizacije predlagane variante.
MOPE UPR, Ministrstvo za promet in DARS potrdijo
predlagan obseg variant, za katere izdelovalec strokovnih
podlag izdela idejne zasnove v merilu 1:5000 s tehničnim
poročilom.
Izdelovalec državnega lokacijskega načrta izdela utemeljitev predlagane rešitve oziroma primerjalno študijo, v kateri prouči variante v skladu s tretjim odstavkom 45. člena Zakon o urejanju prostora in tretjim odstavkom 2. člena odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 11/99). Variante se proučijo, ocenijo in medsebojno
primerjajo s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega
vidika ter z vidika njegove sprejemljivosti v lokalnem okolju. V
zaključku primerjalne študije izdelovalec predlaga in utemelji
najustreznejšo varianto trase hitre ceste in poda usmeritve
za njeno optimizacijo v sklopu izdelave strokovnih podlag in
predloga državnega lokacijskega načrta.
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in strokovnih podlag
Pri izdelavi strokovnih podlag in državnega lokacijskega
načrta je treba smiselno upoštevati naslednja že izdelana
gradiva:
– Državni lokacijski načrt za navezavo luke Koper na
AC omrežje (usklajen predlog, izdelal Investbiro Koper d.d.,
št. projekta 0048);
– Prometno – tehnična ureditev ceste G1-11 v območju
MMP Dragonja od km 13,700 do km 15,500 (izdelal Investbiro Koper d.d. št. proj. 2002-10, april 2002);
– Študija variant cestne povezave HC-Koper – MP
Dragonja (izdelal Investbiro Koper d.d., št. projekta 2000
– 18/1);
– Prometna študija obalnega območja od Dekanov do
državne meje pri Sečovljah in Dragonji (izdelal Tomaž Guzelj,
PNZ 1997).
Pred izdelavo državnega lokacijskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag:
1. geodetski načrt v M 1:1000, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04);
2. celostna idejna rešitev ceste, priključkov, križanj in drugih ureditev, izdelan na način, ki vključuje vse funkcionalne,
urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve
in ureditve v M 1:1000 z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
3. tehnične idejne rešitve ceste, priključkov, križanj in
drugih ureditev, izdelane v M 1:1000 kot posamezni načrti v
skladu s predpisi, ki urejajo podrobnejšo vsebino projektne
dokumentacije, z ustreznim tehničnim poročilom in projektantskim predračunom;
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4. strokovne podlage, izdelane v skladu z navodilom, ki
ureja vsebino posebnih strokovnih podlag in vsebino prostorskih izvedbenih aktov:
a) geološko in geotehnično poročilo,
b) idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav
in omrežij, ki so potrebni za delovanje načrtovane prostorske
ureditve,
c) idejne rešitve prestavitev, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih objektov, naprav in ureditev, ki so potrebne
zaradi realizacije načrtovane prostorske ureditve,
d) strokovne podlage glede načina reševanja deponiranja viškov materiala in odvzema materiala, po potrebi idejne
rešitve in vse ostale strokovne podlage za ureditev deponij,
e) rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, posebej pa:
– ukrepi za preprečitev in sanacijo prekomernega hrupa
virov in imisijskih obremenitev varovanih območij,
– vodnogospodarske ureditve s prikazom zaščite podtalnice, vodnih virov in površinskih voda ter ureditve strug
površinskih voda in hudournikov; s prikazom sistema odvodnjavanja in čiščenja meteornih in ostalih odpadnih voda,
– ukrepi za lokalno zmanjšanje onesnaženja zraka,
– ukrepi za zaščito pred prekomernim onesnaženjem
zemlje in tal,
– ukrepi za omilitev vplivov na živalski in rastlinski
svet,
– ureditev reliefa in zelenih površin s prikazom sprememb in končnega stanja;
f) idejno zasnovo rešitev in ukrepov za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
5. poročilo o vplivih na okolje, izdelano v skladu z navodilom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil o vplivih na
okolje in z upoštevanjem evropskih standardov;
6. morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale
iz smernic nosilcev urejanja prostora; po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
V postopku priprave državnega lokacijskega načrta
Ministrstvo za kulturo skupaj z javnim zavodom za varstvo
kulturne dediščine zagotovi izdelavo strokovnih zasnov s
področja kulturne dediščine v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo kulturne dediščine, in jih posreduje MOPE UPR.
Pred izdelavo državnega lokacijskega načrta Zavod
RS za varstvo narave zagotovi izdelavo naravovarstvenih
smernic v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave, in
jih posreduje MOPE UPR.
VI. Roki za pripravo državnega lokacijskega načrta
Pridobitev smernic za načrtovanje
– DARS zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 s
tehničnim poročilom).
– MOPE UPR pridobi smernice za načrtovanje s strani
nosilcev urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh
po prejemu vloge.
– Izdelovalec državnega lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec) po prejemu vseh smernic izdela
analizo smernic ter ob upoštevanju le-teh ter analize prostora
izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
– MOPE UPR in DARS potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
Izdelava utemeljitve predlagane rešitve oziroma variantnih rešitev in primerjalne študije variant
– DARS zagotovi izdelavo utemeljitve predlagane rešitve oziroma variantnih rešitev poteka trase hitre ceste po končani izdelavi usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve.
– Izdelovalec izdela utemeljitve predlagane rešitve oziroma primerjalno študijo variant.
– MOPE UPR zagotovi recenzijo utemeljitve predlagane
rešitve oziroma primerjalne študije variant.
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– K izdelani in po potrebi dopolnjeni utemeljitvi predlagane rešitve oziroma primerjalni študiji in predlogu najustreznejše variante pridobi MOPE UPR stališča Ministrstva
za okolje, prostor in energijo, Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za kulturo ter stališča
lokalnih skupnosti po končani recenziji utemeljitve predlagane rešitve oziroma primerjalne študije.
– MOPE UPR organizira prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu državnega
lokacijskega načrta pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
– O utemeljenem predlogu rešitve oziroma variantni
rešitvi, za katero se izdela predlog državnega lokacijskega
načrta, odloči Vlada Republike Slovenije na predlog ministra
za okolje, prostor in energijo.
Izdelava strokovnih podlag in predloga državnega lokacijskega načrta
– DARS na podlagi usmeritev ter v skladu s priporočili
prostorske konference zagotovi izdelavo vseh strokovnih
podlag iz IV. točke tega programa.
– Izdelovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag izdela predlog državnega lokacijskega načrta.
– DARS preda predlog državnega lokacijskega načrta
MOPE UPR.
– MOPE UPR zagotovi strokovni pregled predloga državnega lokacijskega načrta.
– Izdelovalec po posredovanju pripomb s strani MOPE
UPR dopolni predlog državnega lokacijskega načrta.
– MOPE UPR v sodelovanju z DARS seznani Mestno
občino Koper in Občino Piran z javno razgrnitvijo predloga
državnega lokacijskega načrta.
Javna razgrnitev in javne obravnave
– Minister za okolje, prostor in energijo s sklepom odredi javno razgrnitev predloga državnega lokacijskega načrta
na ministrstvu za okolje, prostor in energijo ter na Mestni
občini Koper in Občini Piran.
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– MOPE UPR v času javne razgrnitve organizira javno
obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane
prostorske ureditve.
– MOPE UPR obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen način.
– MOPE UPR v sodelovanju z Mestno občino Koper
in Občino Piran v času javne razgrnitve in javne obravnave
evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov,
organizacij in posameznikov.
– MOPE UPR v sodelovanju z DARS, pobudnikom in
izdelovalcem prouči pripombe in predloge.
– Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega
upoštevanja.
– MOPE UPR s pripombami in predlogi ter predlogom
stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih
delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje.
– Minister za okolje, prostor in energijo po predhodnem
mnenju ministra za promet odloči o upoštevanju pripomb in
predlogov in z odločitvijo seznani Mestno občino Koper in
Občino Piran.
Izdelava dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta
– DARS zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag v 30 dneh po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog državnega
lokacijskega načrta v 30 dneh po prevzemu vseh morebiti
dopolnjenih strokovnih podlag.
– DARS zagotovi gradivo za pridobitev mnenj.
– MOPE UPR pozove nosilce urejanja prostora iz III.
točke tega programa, da podajo mnenje k dopolnjenemu
predlogu državnega lokacijskega načrta.
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– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po
prejemu vloge.
– MOPE UPR zagotovi strokovni pregled dopolnjenega
predloga državnega lokacijskega načrta ter pridobi stališče
ministra za promet k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta v času pridobivanja mnenj.
– MOPE UPR posreduje mnenja nosilcev urejanja prostora, poročilo o pregledu državnega lokacijskega načrta ter
mnenje ministra za promet DARS.
– Izdelovalec po predaji mnenj in poročila iz prejšnjega
odstavka izdela usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta.
Sprejem državnega lokacijskega načrta
– Minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z
ministrom za promet posreduje usklajen dopolnjen predlog
državnega lokacijskega načrta Vladi Republike Slovenije
v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih
konferenc in stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
– Vlada Republike Slovenije sprejme državni lokacijski
načrt z uredbo in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VII. Obveznosti financiranja priprave državnega lokacijskega načrta
DARS zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih
podlag ter državnega lokacijskega načrta.
MOPE UPR zagotovi sredstva za recenzije državnega
lokacijskega načrta.
VIII. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-21-5/2004
Ljubljana, dne 9. julija 2004.
EVA 2004-2511-0212
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
Soglašam!
dr. Marko Pavliha l. r.
Minister
za promet

3481.

Program priprave državnega lokacijskega
načrta za odsek avtoceste mednarodni mejni
prehod Gruškovje – meja z Republiko Hrvaško

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in
58/03 – ZZK-1) sprejme minister za okolje, prostor in energijo
v soglasju z ministrstvom za promet

PROGRAM PRIPRAVE
državnega lokacijskega načrta za odsek
avtoceste mednarodni mejni prehod Gruškovje
– meja z Republiko Hrvaško
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
državnega lokacijskega načrta
Avtocesta na odseku mednarodni mejni prehod Gruškovje – meja z Republiko Hrvaško predstavlja del Pyhrnske
smeri in povezuje Nürnberg z Zagrebom, oziroma Šentilj z
Zagrebom, na odseku med mednarodnim mejnim prehodom
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Gruškovje in mejo z Republiko Hrvaško. Dolžina odseka je
0,560 km.
Avtocestni odsek se na severu navezuje na mednarodni
mejni prehod Gruškovje na jugu pa na meji z Republiko Hrvaško na avtocestni odsek Krapina – Macelj.
Minister za promet je z dopisom št. 2644-36/2001/5-0403,
z dne 18. 6. 2002 podal predlog za pripravo državnega lokacijskega načrta za odsek avtoceste Ptuj (Draženci) – Gruškovje. Pobuda je dokumentirana z gradivom »Idejna študija
variant AC Hajdina – Gruškovje od km 0.000 do km 17.700«,
ki ga je izdelal Inženiring IBT Ljubljana d.d., v aprilu 2002.
Minister za promet je z dopisom št. 2644-36/2001/79-0403
z dne 21. 4. 2004 podal predlog za preimenovanje odseka
v odsek Draženci – Gruškovje in delitev odseka na dva dela
in sicer Draženci – mednarodni mejni prehod Gruškovje in
mednarodni mejni prehod Gruškovje – meja z Republiko Hrvaško. Predlog je dokumentiran s pregledno situacijo odseka
v merilu 1:25000.
Pobuda ministra za promet je utemeljena v:
– uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03);
– prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Republike
Slovenije za obdobje 1986 – 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86,
41/87 in 12/89 ter Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95,
13/96, 11/99 in 4/03);
– prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega
plana Republike Slovenije za obdobje 1986 – 1990 (Uradni
list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 72/95,
13/96, 11/99 in 4/03);
– soglasju k letnemu planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2004 (potrditev na 67. seji Vlade RS dne 25. 3.
2004 in na 36. seji državnega zbora dne 20. 5. 2004);
– Resoluciji o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/04).
II. Predmet in programska izhodišča državnega lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje
Predmet izdelave državnega lokacijskega načrta za
avtocesto na odseku mednarodni mejni prehod Gruškovje
– meja z Republiko Hrvaško (v nadaljnjem besedilu: državni
lokacijski načrt) so vse prostorske ureditve, vezane na izgradnjo avtoceste, ki poteka od mednarodnega mejnega
prehoda Gruškovje do meje z Republiko Hrvaško.
Variantni poteki trase avtoceste na tem odseku niso
mogoči, ker:
– je potek avtoceste opredeljen v sklopu dela Delovne
komisije za prostorsko uskladitev prometnih povezav med
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, ki je določila stično točko avtocestne povezave med obema državama;
– je na delu mednarodnega mejnega prehoda že sprejeta Uredba o lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Gruškovje (Uradni list RS, št. 43/03).
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za
prostorski razvoj je dne 2. 7. 2004 v skladu z 28. členom
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03
– popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1)
sklicalo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo
in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne
skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave državnega lokacijskega načrta
oziroma predvidene prostorske ureditve.
Na prostorski konferenci so priporočila podali predstavniki Občine Žetale, DRSC, Servisa skupnih služb Vlade RS
in cestnega podjetja Ptuj.
Na podlagi priporočil se v postopku priprave državnega
lokacijskega načrta prouči:
– možnost obstoja ceste G-9 v funkciji oziroma predlaga
ustrezno rešitev;
– ohranitev obstoječega vodovoda na območju državnega lokacijskega načrta, zaradi oskrbe prebivalcev Republike Hrvaške.
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Priprava državnega lokacijskega načrta obsega izdelavo:
– strokovnih podlag iz V. točke tega programa priprave;
– državnega lokacijskega načrta, ki mora biti izdelan v
skladu s 24., 43., 44. in 46. členom ZUreP-1.
III. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo
sodelovali pri pripravi državnega lokacijskega načrta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom
izdelave državnega lokacijskega načrta podati smernice
za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu državnega
lokacijskega načrta pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
2. Ministrstvo za kulturo skupaj z javnim zavodom za
varstvo kulturne dediščine,
3. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
4. Ministrstvo za obrambo, Sektor za obrambne zadeve,
5. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje
upravljanja z vodami ter oskrbe in čiščenja voda;
6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje
varstva okolja;
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje
ohranjanja narave;
8. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje
energetike;
9. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije
za ceste,
10. Ministrstvo za zunanje zadeve;
11. Ministrstvo za notranje zadeve;
12. Servis skupnih služb Vlade RS,
13. Zavod za gozdove Slovenije,
14. Zavod za ribištvo Slovenije,
15. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
16. ELES, Elektro Slovenija d.o.o.;
17. Elektro Maribor d.d., OE Ptuj,
18. Komunalno podjetje Ptuj,
19. Cestno podjetje Ptuj,
20. Geoplin d.o.o., Ljubljana,
21. Telekom Slovenije, Ljubljana,
22. Občina Žetale,
23. druge občinske gospodarske javne službe ter drugi
organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave
državnega lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.
Postopek priprave državnega lokacijskega načrta
vodi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Direktorat za
prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska 21, Ljubljana (v
nadaljnjem besedilu: MOPE UPR).
Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Republika
Slovenija, ki jo zastopa Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d. Celje ulica XIV divizije 4, Celje (v nadaljnjem
besedilu: DARS).
Naročnik vseh strokovnih podlag ter državnega lokacijskega načrta je DARS.
Izdelovalec državnega lokacijskega načrta mora izpolnjevati pogoje iz 156. do 160. člena ZUreP-1 in ga DARS
izbere po predpisih o oddaji javnega naročila. DARS mora v
komisijo za izbiro izdelovalca državnega lokacijskega načrta
imenovati tudi člana, ki ga določi MOPE UPR. MOPE UPR
mora pred pričetkom postopka javnega naročila za izbiro izdelovalca državnega lokacijskega načrta potrditi projektno
nalogo.
IV. Način pridobitve strokovnih rešitev
Na podlagi podrobnega usklajevanja z Republiko Hrvaško in ustrezne navezave na avtocestni odsek Krapina
– Macelj na mejni točki med Republiko Hrvaško in Republiko
Slovenijo je potek avtoceste na tem delu določen s potrditvijo
skupne točke obeh držav v Zapisniku o potrditvi geodetskih
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koordinat skupne stične točke osi trase odseka avtoceste
Maribor – Zagreb med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško na območju mednarodnega mejnega prehoda
Gruškovje – Macelj z dne 23. 2. 2004 in sprejeto Uredbo o
državnem lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod
Gruškovje (Uradni list RS, št. 43/03), kar ne omogoča variantnih rešitev poteka avtoceste.
V. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove
pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in državnega lokacijskega
načrta je treba upoštevati naslednja že izdelana gradiva:
– Lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Gruškovje (Uradni list RS, št. 43/03);
– PGD/PZI projekt IBE (Lineal) AC Ptuj – Gruškovje na
območju MMP Gruškovje (št. projekta JGMM.P-D571/027A
(Lineal MG37, december 2003);
– AC povezava od MMP Gruškovje do državne meje
s Hrvaško – idejna rešitev (izdelovalec: Inženiring IBT d.d.
Ljubljana, št. proj. 8670/051, december 2003),
– Autocesta Zagreb – Macelj, Dionica: Krapina – Macelj: 6. dio autoceste od km 51+849,57 do km 52+611,365 i
granični prijelaz Macelj (izdelovalec: IPZ Inženjerski projektni
zavod d.d. Zagreb, št. proj. C1-6827, april 2004).
– Vse druge predhodno izdelane strokovne podlage in
druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
Pred izdelavo državnega lokacijskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag:
1. geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04);
2. celostno idejno rešitev ceste in drugih ureditev, izdelano na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične,
krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve
v M 1:1000 z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
3. tehnične idejne rešitve ceste in drugih ureditev izdelane v M 1:1000 kot posamezni načrti v skladu s predpisi, ki urejajo podrobnejšo vsebino projektne dokumentacije, z ustreznim tehničnim poročilom in projektantskim predračunom;
4. strokovne podlage, izdelane v skladu z navodilom, ki
ureja vsebino posebnih strokovnih podlag in vsebino prostorskih izvedbenih aktov:
a) geološko in geotehnično poročilo,
b) idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav
in omrežij, ki so potrebni za delovanje načrtovanih prostorskih ureditev,
c) idejne rešitve prestavitev, razširitev in drugih prilagoditev obstoječih objektov, naprav in ureditev, ki so potrebne
zaradi realizacije načrtovanih prostorskih ureditev,
d) strokovne podlage glede načina reševanja deponiranja viškov materiala in odvzema materiala, po potrebi idejne
rešitve in vse ostale strokovne podlage za ureditev deponij,
e) rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, posebej pa:
– ukrepi za preprečitev in sanacijo prekomernega hrupa
virov in imisijskih obremenitev varovanih območij,
– vodnogospodarske ureditve s prikazom zaščite podtalnice, vodnih virov in površinskih voda, s prikazom sistema
odvodnjavanja in čiščenja meteornih in ostalih odpadnih
voda,
– ukrepi za lokalno zmanjšanje onesnaženja zraka,
– ukrepi za zaščito pred prekomernim onesnaženjem
zemlje in tal,
– ukrepi za omilitev vplivov na živalski in rastlinski
svet,
– ureditev reliefa in zelenih površin s prikazom sprememb in končnega stanja;
5. poročilo o vplivih na okolje, izdelano v skladu z navodilom, ki ureja metodologijo za izdelavo poročil o vplivih na
okolje in z upoštevanjem evropskih standardov;
6. morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale
iz smernic nosilcev urejanja prostora; po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
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V postopku priprave državnega lokacijskega načrta
Ministrstvo za kulturo skupaj z javnim zavodom za varstvo
kulturne dediščine zagotovi izdelavo strokovnih zasnov s
področja kulturne dediščine v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo kulturne dediščine in jih posreduje MOPE UPR.
V postopku priprave državnega lokacijskega načrta Zavod RS za varstvo narave zagotovi izdelavo naravovarstvenih smernic v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave
in jih posreduje MOPE UPR.
VI. Roki za pripravo državnega lokacijskega načrta
Pridobitev smernic za načrtovanje
DARS zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj
situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 s tehničnim poročilom) po sprejemu tega programa priprave.
MOPE UPR pridobi smernice za načrtovanje s strani
nosilcev urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v
30 dneh po prejemu vloge.
Izdelovalec državnega lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec) izdela analizo smernic ter ob
upoštevanju le-te ter analize prostora izdela usmeritve za
načrtovanje prostorske ureditve po prejemu vseh smernic.
MOPE UPR, Ministrstvo za promet in DARS potrdijo
usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
Izdelava strokovnih podlag in predloga državnega lokacijskega načrta
DARS zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih iz V. točke tega programa priprave.
Izdelovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag izdela
predlog državnega lokacijskega načrta
MOPE UPR po prevzemu predloga državnega lokacijskega načrta pridobi recenzijsko mnenje strokovnjakov s področja
prostorskega in prometnega načrtovanja in varstva okolja k
predlogu državnega lokacijskega načrta in ga preda DARS.
MOPE UPR po končani izdelavi dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta in najmanj štirinajst dni
pred javno razgrnitvijo predloga državnega lokacijskega načrta organizira prostorsko konferenco z namenom, da se na
predvidene rešitve v predlogu državnega lokacijskega načrta
pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalnih skupnosti, gospodarstva in interesnih
združenj ter organizirane javnosti.
Izdelovalec dopolni predlog državnega lokacijskega
načrta po predaji recenzijskega mnenja s strani DARS ter
na podlagi utemeljenih priporočil in usmeritev, podanih na
prostorski konferenci.
Javna razgrnitev in javne obravnave
Minister za okolje, prostor in energijo s sklepom odredi
javno razgrnitev predloga državnega lokacijskega načrta na
ministrstvu za okolje, prostor in energijo ter v občini Žetale.
MOPE obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve
in javne obravnave z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno običajen način, in sicer najmanj en teden pred pričetkom
javne razgrnitve.
Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
MOPE UPR v času javne razgrnitve organizira javno
obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane
prostorske ureditve.
MOPE UPR v sodelovanju z občino Žetale v času
javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne
in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
MOPE UPR v sodelovanju z Ministrstvom za promet in
DARS ter izdelovalcem prouči pripombe in predloge organov,
organizacij in posameznikov.
Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega
upoštevanja.
MOPE UPR s pripombami in predlogi ter predlogom
stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih
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delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje.
Minister za okolje, prostor in energijo po predhodnem
mnenju ministra za promet odloči o upoštevanju pripomb in
predlogov in z odločitvijo seznani občino Žetale.
Izdelava dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta
DARS zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in
predlogov.
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih
strokovnih podlag.
DARS zagotovi gradivo za pridobitev mnenj.
MOPE UPR pozove nosilce urejanja prostora iz III.
točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta.
Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v 30
dneh po prejemu vloge.
MOPE UPR pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka
s področja prostorskega načrtovanja ter stališče ministrstva
za promet k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega
načrta v času pridobivanja mnenj.
MOPE UPR posreduje DARS mnenja nosilcev urejanja
prostora, recenzijsko mnenje ter stališče Ministrstva za promet z namenom, da izdelovalec izdela usklajen dopolnjen
predlog državnega lokacijskega načrta.
Sprejem državnega lokacijskega načrta
Minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom za promet posreduje usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta Vladi Republike Slovenije v sprejem.
Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih konferenc in
stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
Vlada Republike Slovenije sprejme državni lokacijski
načrt z uredbo in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VII. Obveznosti financiranja priprave državnega lokacijskega načrta
DARS zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih
podlag ter državnega lokacijskega načrta.
MOPE UPR zagotovi sredstva za recenzije državnega
lokacijskega načrta.
VIII. Objava programa priprave
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-21-11/2004
Ljubljana, dne 12. julija 2004.
EVA 2004–2511-0214
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo
Soglašam!
dr. Marko Pavliha l. r.
Minister
za promet

3482.

Spremembe programa priprave državnega
lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca

Na podlagi drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03
– ZZK-1) sprejme minister za okolje, prostor in energijo

Uradni list Republike Slovenije
SPREMEMBE PROGRAMA
PRIPRAVE
državnega lokacijskega načrta za
hidroelektrarno Blanca
V Programu priprave državnega lokacijskega načrta
za hidroelektrarno Blanca (Uradni list RS, št. 62/03; v nadaljnjem besedilu: program priprave) se šesti odstavek II.
poglavja spremeni tako, da se glasi:
»Zajezitvena gladina HE Blanca je predvidena na koti približno 174,00 m, pri čemer bo končna zajezitvena gladina optimirana glede na obratovalne in prostorske pogoje. Akumulacijski bazen, ki ga definira zajezitvena gladina bo segal do mesta
Sevnica oziroma do HE Boštanj, ki je trenutno v gradnji.«.
Osmi odstavek II. poglavja se spremeni tako, da se
glasi:
»Predvideno je, da se v strojnici vgradijo vertikalni
agregati s skupno nazivno požiralnostjo 500 m3/s in ocenjeno skupno srednjo letno proizvodnjo 160 GWh. Koristni
volumen akumulacije pri denivelaciji 1.0 m znaša 1,39 mio
m3, kar omogoča pri srednjem letnem pretoku okoli 75 min
nepretrganega obratovanja z nazivnim pretokom in močjo.
Neto padec elektrarne bo odvisen od zajezitvene gladine HE
Krško in obsega poglobitve korita dolvodno od HE Blance. Za
evakuacijo visokih voda je v prelivnem delu jezovne zgradbe
predvidenih 5 pretočnih polj, ki bodo morala ustrezati hidravličnim pogojem prevajanja zahtevanih pretokov visokih voda
in disipaciji energije med obratovalnimi kotami zgornje in
spodnje vode, z upoštevanjem novo opredeljenih hidroloških
razmer na reki Savi.«.
Te spremembe programa priprave državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca se objav v Uradnem
listu RS.
Št. 352-24-4/2003
Ljubljana, dne 6. julija 2004.
EVA 2004-2511-0120
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

3483.

Pravilnik o načinu in postopku vodenja
računov neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih
proračunov pri Upravi Republike Slovenije za
javna plačila

Na podlagi 2., 3., 4. in 5. točke prvega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 45/03
– uradno prečiščeno besedilo, 2/04 – ZPNNVSM in 37/04)
izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o načinu in postopku vodenja računov
neposrednih in posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način in postopek vodenja računov
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna
plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo
naslednji pomen:
– plačilno navodilo: navodilo, s katerim proračunski uporabnik naloži UJP, da izdela plačilni nalog v breme njegovega
podračuna ter ga predloži Banki Slovenije v izvršitev prek
enotnega zakladniškega računa,
– kritje na podračunu: pozitivno stanje (sredstva) na
podračunu in odobrena prekoračitev pozitivnega stanja na
podračunu,
– obračun stroškov: obračun, ki vsebuje podatke obračuna provizije za opravljene storitve plačilnega prometa in
tudi posebne stroške v zvezi z vodenjem enotnega zakladniškega računa države oziroma občine,
– delni izpis podračuna: izpis vseh transakcij posameznega neposrednega uporabnika državnega oziroma
občinskega proračuna, ki so bile na določeni delovni dan
evidentirane prek skupnega podračuna.
3. člen
Računi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (v nadaljevanju: proračunski
uporabniki) pri UJP se vodijo kot podračuni sistema enotnega
zakladniškega računa države oziroma občine.
4. člen
(1) Podračuni neposrednih in posrednih uporabnikov
državnega oziroma občinskih proračunov (v nadaljevanju:
podračuni proračunskih uporabnikov) se vodijo v tolarjih, v
primeru potreb po deviznem poslovanju pa v tujih valutah,
vendar le v valutah, v katerih se vodi enotni zakladniški račun
(v nadaljnjem besedilu: EZR).
(2) UJP prek podračunov EZR izvršuje le negotovinsko
tolarsko in devizno poslovanje proračunskih uporabnikov iz
prejšnjega odstavka. Dvige in pologe tolarske in tuje gotovine
lahko proračunski uporabniki izvršijo le pri Banki Slovenije,
ki vodi EZR države oziroma občin, ter pri poslovnih bankah
z dvigom tolarske in tuje gotovine s posebnega računa z
ničelnim stanjem ter s pologom tolarske in tuje gotovine na
podračun.
5. člen
Proračunski uporabniki smejo prejemati oziroma nakazovati sredstva le preko sistema EZR države oziroma občine,
v katerega so vključeni.
6. člen
Proračunski uporabniki smejo v breme svojega podračuna posredovati:
– plačila v dobro podračunov proračunskih uporabnikov
v okviru istega sistema EZR oziroma drugih sistemov EZR,
– plačila v dobro drugih komitentov Banke Slovenije
oziroma v dobro Banke Slovenije,
– plačila v dobro bank, hranilnic in hranilno kreditnih
služb ter njihovih komitentov,
– plačila v dobro tujih bank in njihovih komitentov,
– plačila v dobro svojih posebnih računov z ničelnim
stanjem, odprtih pri poslovnih bankah.
7. člen
Proračunski uporabnik prosto razpolaga s sredstvi na
podračunu, razen v delu, ki izhaja iz izdanih sklepov oziroma
odločb v skladu s predpisi o izvršbi in zavarovanju.
8. člen
(1) Proračunski uporabnik lahko v breme svojega podračuna predloži le plačilna navodila, ki so opredeljena v
posebnem pravilniku.
(2) Plačilna navodila lahko proračunski uporabnik
predloži UJP z datumom izvršitve istega dne ter z datumom
izvršitve vnaprej, vendar ne več kot šestdeset dni od dneva
predložitve.
9. člen
(1) Proračunski uporabnik sme UJP predložiti plačilno
navodilo v višini kritja na podračunu na dan zahtevane izvršitve navodila.
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(2) Plačilno navodilo imetnika podračuna, ki se glasi na
znesek, ki presega kritje na njegovem podračunu, se postavi
v čakalno vrsto za izvršitev ob zagotoviti zadostnega kritja
na podračunu.
(3) Če na podračunu predlagatelja plačilnega navodila
iz prejšnjega odstavka tudi ob koncu delovnega dne ni zagotovljeno zadostno kritje, UJP plačilno navodilo zavrne.
10. člen
(1) UJP pripiše posameznemu podračunu obresti, ki izhajajo iz upravljanja s sredstvi na podračunih v obliki nočnih
depozitov pri poslovnih bankah oziroma iz obresti na vpogledna sredstva na računih pri Banki Slovenije.
(2) Pripis obresti oziroma način obrestovanja iz prejšnjega odstavka določa poseben predpis.
11. člen
(1) UJP proračunskemu uporabniku izda obračun stroškov na podlagi obračuna stroškov, ki ga za vodenja EZR,
katerega del je podračun, izda Banka Slovenije.
(2) Proračunski uporabnik stroške iz prvega odstavka
tega člena plača Banki Slovenije. Plačilo stroškov se izvrši
na osnovi direktne obremenitve. V ta namen proračunski
uporabnik podpiše pri UJP posebno izjavo.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena,
UJP za stroške, ki izvirajo iz naslova upravljanja likvidnosti izven sistema EZR države oziroma občine prek zakladniškega
podračuna, izda obračun ministrstvu za finance oziroma za
finance pristojnemu občinskemu organu.
12. člen
(1) UJP obvešča proračunskega uporabnika o spremembah in stanju na podračunu z izpiskom o prometu in
stanju na podračunu vsak delovni dan, ko je nastala sprememba v stanju sredstev na podračunu.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena,
izpisek o prometu in stanju na podračunu prek katerega
posluje več neposrednih uporabnikov državnega oziroma
občinskih proračunov prejme ministrstvo za finance oziroma
za finance pristojen organ občinske uprave, neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov pa so strani
UJP obveščeni z delnim izpisom podračuna.
II. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Ne glede na določbe 4. člena tega pravilnika proračunski uporabniki, ki so imeli ob dnevu vzpostavitve sistema
enotnega zakladniškega računa odprt transakcijski račun
oziroma drug račun za potrebe deviznega poslovanja pri
poslovnih bankah, prejemajo in nakazujejo devizna sredstva
prek le-teh do roka, določenega s posebnim predpisom.
14. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Odredba o
načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 54/02).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 496-01-5/2004/18
Ljubljana, dne 13. julija 2004.
EVA 2004-1611-0134
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance
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Uradni list Republike Slovenije
Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja
domnevo o skladnosti proizvoda s Pravilnikom
o varnosti dvigal

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Pravilnika o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 97/03) objavlja minister za
gospodarstvo

S E Z N A M S T A N D A R D O V,
katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti
proizvoda s Pravilnikom o varnosti dvigal
Oznaka standarda1

Naslov standarda
v slovenskem jeziku2

Naslov standarda
v angleškem jeziku3

Referenčni
standard4

SIST EN 81-1:1999

Varnostni predpisi za konstruiranje in Safety rules for the construction and EN 81-1:1998
vgradnjo dvigal in servisnih dvigal – 1. installation of lifts – Part 1: Electric
del: Električna dvigala (lifti)
lifts

SIST EN 81-2:1999

Varnostni predpisi za konstruiranje in Safety rules for the construction and EN 81-2:1998
vgradnjo dvigal in servisnih dvigal – 2. installation of lifts – Part 2: Hydraulic
del: Hidravlična dvigala (lifti)
lifts

SIST EN 81-28:2004

Varnostna pravila za konstruiranje in
vgradnjo dvigal (liftov) – Dvigala za
prevoz oseb in blaga – 28.del: Alarmi
v osebnih in osebno-tovornih dvigalih

Safety rules for the construction EN 81-28:2003
and installation of lifts – Lifts for
the transport of persons and goods
– Part 28: Remote alarm on passenger and goods passenger lifts

SIST EN 81-58:2004

Varnostna pravila za konstruiranje in
vgradnjo dvigal (liftov) – Pregled in
preskusi – 58. del: Preskus odpornosti vrat proti požaru

Safety rules for the construction and EN 81-58:2003
installation of lifts – Examination and
tests – Part 58: Landing doors fire
resistance test

SIST EN 81-72:2004

Varnostna pravila za konstruiranje in
vgradnjo dvigal (liftov) – Posebne aplikacije za osebna in osebno-tovorna
dvigala – 72. del: Dvigala za gasilce

Safety rules for the construction EN 81-72:2003
and installation of lifts – Particular
applications for passenger and
goods passenger lifts – Part 72:
Firefighters lifts

SIST EN 12016: 1999

Elektromagnetna združljivost – Standard skupine izdelkov za dvigala,
tekoče stopnice in trakove – Odpornost proti motnjam

Electromagnetic
compatibility EN 12016:1998
– Product family standard for lifts,
escalators and passenger conveyors – Immunity

SIST EN 13015: 2002

Vzdrževanje dvigal (liftov) in tekočih Maintenance for lifts and escalators EN 13015:2001
stopnic – Pravila za vzdrževalna na- – Rules for maintenance instrucvodila
tions

1
Oznaka slovenskega standarda je standardizirana referenčna oznaka standarda, sestavljena iz oznake za slovenski
standard (SIST), številke oziroma oznake privzetega standarda in letnice izdaje
2
Naslov standarda v slovenskem jeziku iz uradnega glasila nacionalnega organa za standarde
3
Naslov standarda v angleškem jeziku
4
Referenčni standard je evropski standard, ki je bil osnova za slovenski standard in je bil objavljen v Uradnem listu
Evropskih skupnosti

Ta seznam standardov v celoti nadomešča Seznam
standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti
proizvoda z odredbo o obveznem certificiranju dvigal na
električni pogon za navpični prevoz oseb in tovora, ki se
stalno uporabljajo v stavbah in konstrukcijah (Uradni list RS,
št. 16/02).
Št. 017-160/2002-20
Ljubljana, dne 6. julija 2004.
EVA 2004-2111-0083
dr. Matej Lahovnik l. r.
Minister
za gospodarstvo

Uradni list Republike Slovenije

3485.

Št.
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Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil

Na podlagi 117. člena Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02
– ZKrmi, 67/02 in 47/04 – ZdZPZ) in 2. člena Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v
humani medicini (Uradni list RS, št. 59/03 in 114/03) je Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomočke sprejela

SKLEP
o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil
1. člen
S tem sklepom se na podlagi mnenja Komisije za zdravila I. določi seznam medsebojno zamenljivih zdravil.
V seznam medsebojno zamenljivih zdravil se uvrstijo zdravila, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji na
dan 1. 7. 2004, oziroma so lahko v prometu na podlagi 24. člena Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni
list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 – ZKrmi, 67/02 in 47/04 – ZdZPZ) in se razvrstijo po skupinah z nelastniškimi
(generičnimi) imeni ter so bistveno podobna znotraj skupine.
2. člen
Seznam medsebojno zamenljivih zdravil:
A02BC01

omeprazol
10 mg
1.)
2.)
3.)

kapsula

ORTANOL S 10 mg trde kapsule
zloženka s plastenko s 30 kapsulami
ULTOP S kapsule 10 mg
škatla z 28 kapsulami v plastenki
ULTOP S kapsule 10 mg
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

20 mg

Gasec 20 mg
škatla s plastenko s 14 kapsulami
2.) Gasec 20 mg
škatla s plastenko z 28 kapsulami
3.) ORTANOL 20 mg trde kapsule
zloženka s stekleničko s 14 kapsulami
4.) ORTANOL 20 mg trde kapsule
zloženka s stekleničko s 7 kapsulami
5.) ORTANOL 20 mg trde kapsule
zloženka s stekleničko z 28 kapsulami
6.) ULTOP kapsule 20 mg
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
7.) ULTOP kapsule 20 mg
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
8.) ULTOP kapsule 20 mg
škatla s 14 kapsulami v plastenki
9.) ULTOP kapsule 20 mg
škatla z 28 kapsulami v plastenki
10.) ULZOL
zloženka s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
11.) ULZOL
zloženka s stekleničko s 14 kapsulami

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Rp

020877

Rp

040762

Rp

019216

Rp

055204

Rp

055182

Rp

001848

Rp

006459

Rp

006491

Rp

080039

Rp

040800

Rp

040770

Rp

040797

Rp

013080

Rp

013099

Rp

020869

Rp

040843

Rp

040819

Rp

040835

Rp

040827

KRKA
KRKA

kapsula

1.)

40 mg

LEK

Medis
Medis
LEK
LEK
LEK
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.

kapsula

ORTANOL 40 mg trde kapsule
zloženka s plastenko s 30 kapsulami
ULTOP kapsule 40 mg
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
ULTOP kapsule 40 mg
škatla s 14 kapsulami v plastenki
ULTOP kapsule 40 mg
škatla s 14 kapsulami (2 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
ULTOP kapsule 40 mg
škatla z 28 kapsulami v plastenki

LEK
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA

Stran
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A04AA01

ondansetron
4 mg
1.)
2.)
3.)

2.)
3.)

tableta

ONILAT tablete 4 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
SETRONON filmsko obložene tablete 4 mg
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
ZOFRAN tablete 4 mg
10 x 4 mg

8 mg
1.)

ONILAT tablete 8 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
SETRONON filmsko obložene tablete 8 mg
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
ZOFRAN tablete 8 mg
10 x 8 mg

250 mg

2.)
3.)

2.)

2.)

2.)
3.)

3.)

2.)
3.)

074640

Rp

090379

Rp

065153

Rp

022950

Rp

068624

Rp

094064

BRp-

049654

BRp-

057177

Rp

049778

Rp

020931

Rp

009431

Rp

009466

Rp

020974

Rp

055557

Rp

013609

Rp

040878

Rp

055115

Rp

055573

Rp

001570

Pliva d.o.o.
GlaxoSmithKlin

Salus
Salus
Medico-Farmis

KRKA

Salus
KRKA

svečka

SALOFALK svečke 500 mg
zloženka z 10 svečkami (2 x 5 svečk v dvojnem traku)
SALOFALK svečke 500 mg
zloženka s 30 svečkami (6 x 5 svečk v dvojnem traku)
SAMEZIL svečke 500 mg
zloženka s 30 svečkami (6 x 5 svečk)

Salus
Salus
KRKA
A10BA02

filmsko obložena tableta

AGLURAB 500 mg
škatla s polietilenskim vsebnikom s 100 tabletami
AGLURAB 500 mg
polietilenski vsebnik s 100 tabletami
GLUCOPHAGE 500 mg
zloženka s 100 tabletami (5 x 20 tablet v pretisnem omotu)

850 mg
1.)

Rp

LEK

Boehringer Lj

SALOFALK rektalna suspenzija
zloženka s 7 klizmami po 60 g suspenzije (7 x 1 klizma v pretisnem omotu)
SAMEZIL rektalna suspenzija 4 g/100 ml
zloženka s 7 vsebniki z nanašalnikom s 100 ml rektalne suspenzije

500 mg

2.)

065188

A07EC02

metformin

1.)

Rp

rektalna suspenzija

500 mg
1.)

090360

svečka

mesalazin

1.)

Rp
GlaxoSmithKlin

A06AB02

DULCOLAX 10 mg svečke
škatla s 6 svečkami v dvojnem traku
NOVOLAX svečke 10 mg
škatla s 6 svečkami v dvojnem traku

4g

074691

kapsula

bisakodil

1.)

Rp
Pliva d.o.o.

A05AA02

URSOFALK 250 mg
zloženka s 100 kapsulami (4 x 25 kapsul v pretisnem omotu)
URSOFALK 250 mg
zloženka s 50 kapsulami (2 x 25 kapsul v pretisnem omotu)
URSOSAN
zloženka s 50 kapsulami (5 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

10 mg

LEK

tableta

ursodeoksiholna kislina

1.)

Uradni list Republike Slovenije

Medis
Medis
Merck

filmsko obložena tableta

AGLURAB 850 mg
škatla s polietilenskim vsebnikom s 100 tabletami
AGLURAB 850 mg
polietilenski vsebnik s 36 tabletami
AGLURAB 850 mg
zloženka s polietilenskim vsebnikom s 36 tabletami

Medis
Medis
Medis

Uradni list Republike Slovenije
4.)
5.)
6.)
7.)

AGLURAB 850 mg
polietilenski vsebnik s 100 tabletami
GLUCOPHAGE 850 mg
zloženka s 100 tabletami (5 x 20 tablet v pretisnem omotu)
GLUFORMIN
zloženka s 30 tabletami po 850 mg (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
GLUFORMIN
zloženka s 60 tabletami po 850 mg (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)

0,25 µg

2.)

1.)
2.)

2.)
3.)
4.)

1.)
2.)
3.)
4.)

2.)

1.)
2.)

1.)
2.)

Rp

030198

Rp

074934

Rp

030201

Rp

031976

Rp

020699

Rp

020702

Rp

022411

Rp

060283

Rp

020737

Rp

022438

Rp

020710

Rp

060313

Rp

019119

Rp

004707

Rp

005738

Rp

004715

Rp

006300

Rp

021644

Rp

010677

JDC
Hoffmann LaR

JDC
Hoffmann LaR

KRKA
KRKA
KRKA
Pliva d.o.o.

KRKA
KRKA
KRKA
Pliva d.o.o.

KRKA
Hoffmann LaR

Hoffmann LaR

tableta
KRKA
Hoffmann LaR
C08CA01

amlodipin

1.)

028363

KRKA

CORYOL tablete 25 mg
zloženka z 28 tabletami v pretisnem omotu
DILATREND tablete 25 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

5 mg

Rp

tableta

CORYOL tablete 12,5 mg
zloženka z 28 tabletami v pretisnem omotu
DILATREND tablete 12,5 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

25 mg

028355

tableta

CORYOL tablete 6,25 mg
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
DILATREND tablete 6,25 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

12,5 mg

Rp
Pliva d.o.o.

C07AG02

karvedilol

1.)

011320

tableta

KAMIREN tablete 4 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
KAMIREN tablete 4 mg
škatla z 20 tabletami (2x 10 tablet v pretisnem omotu)
KAMIREN tablete 4 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
TONOCARDIN tablete 4 mg
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

6,25 mg

Rp
Pliva d.o.o.

tableta

KAMIREN tablete 2 mg
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
KAMIREN tablete 2 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
KAMIREN tablete 2 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
TONOCARDIN tablete 2 mg
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

4 mg

055581

C02CA04

doksazosin

1.)

Rp
Merck

kapsula, mehka

OSTEO D 0,5 µg
zloženka s plastenko s 30 kapsulami
ROCALTROL kapsule 0,50 µg
zloženka s 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

2 mg

Medis

kapsula, mehka

OSTEO D 0,25 µg
zloženka s plastenko s 30 kapsulami
ROCALTROL kapsule 0,25 µg
zloženka s 100 kapsulami (10 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

0,5 µg
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A11CC04

kalcitriol

1.)

Št.

tableta

AMLOPIN 5 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

LEK

Stran
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2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

AMLOPIN 5 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
AMLOPIN 5 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
AMLOPIN 5 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
NORVASC 5 mg
zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
TENOX tablete 5 mg
zloženka s 30 tabletami ( 3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

10 mg
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

AMLOPIN 10 mg tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
AMLOPIN 10 mg tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
AMLOPIN 10 mg tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
AMLOPIN 10 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
NORVASC 10 mg
zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
TENOX tablete 10 mg
zloženka s 30 tabletami ( 3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

5 mg

2.)
3.)
4.)
5.)

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

008664

Rp

040894

Rp

007471

Rp

014168

Rp

040975

Rp

010685

Rp

040983

Rp

008680

Rp

007501

Rp

014176

Rp

020109

Rp

001163

Rp

012262

Rp

059668

Rp

059005

Rp

028479

Rp

027766

Rp

012254

Rp

059064

Rp

059412

Rp

027774

Rp

020087

Rp

012246

Rp

029904

Rp

059102

Rp

057797

Rp

045128

Pfizer
KRKA

LEK
LEK
LEK
LEK
Pfizer
KRKA

KRKA
KRKA
Pliva d.o.o.
LEK
LEK

KRKA
KRKA
Pliva d.o.o.
LEK
LEK

tableta

ENAP tablete 20 mg
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
ENAP tablete 20 mg
zloženka z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
ENAZIL tablete 20 mg
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
OLIVIN tablete 20 mg
20 x 20 mg
OLIVIN tablete 20 mg
90 x 20 mg

KRKA
KRKA
Pliva d.o.o.
LEK
LEK

C09AA05

1,25 mg

2.)

Rp
LEK

tableta

ramipril

1.)

040967

tableta

ENAP tablete 10 mg
zloženka z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
ENAP tablete 10 mg
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
ENAZIL tablete 10 mg
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
OLIVIN tablete 10 mg
90 x 10 mg
OLIVIN tablete 10 mg
20 x 10 mg

20 mg

Rp
LEK

C09AA02

ENAP tablete 5 mg
zloženka z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
ENAP tablete 5 mg
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
ENAZIL tablete 5 mg
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
OLIVIN tablete 5 mg
20 x 5 mg
OLIVIN tablete 5 mg
90 x 5 mg

10 mg

LEK

tableta

enalapril

1.)

Uradni list Republike Slovenije

tableta

TRITACE 1,25 mg
zloženka z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
VIVACE 1,25 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Aventis
Medis

Uradni list Republike Slovenije
3.)

Št.

VIVACE 1,25 mg
škatla s 100 tabletami v plastičnem vsebniku

Medis

2,5 mg
tableta
1.) TRITACE 2,5 mg
zloženka z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
2.) VIVACE 2,5 mg
škatla s 100 tabletami v plastičnem vsebniku
3.) VIVACE 2,5 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
5 mg
1.)
2.)
3.)

1.)
2.)
3.)

2.)
3.)
4.)

2.)

1.)
2.)

2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

045152

Rp

057835

Rp

045209

Rp

045195

Rp

070912

Rp

045225

Rp

045217

Rp

059498

Rp

013838

Rp

076023

Rp

020761

Rp

003891

Rp

004944

Rp

003883

Rp

004928

Rp

010405

Rp

090271

Rp

090247

Rp

090204

Rp

090182

Rp

090255

Rp

090263

Aventis
Medis
Medis

MSD
MSD
KRKA
KRKA

C09CA07
tableta
Boehringer Lj
GlaxoSmithKlin

tableta

losartan + hidroklorotiazid (100+25)

1.)

Rp

Medis

MICARDIS 80 mg tablete
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
PRITOR 80 mg tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

100 mg

045144

Medis

MICARDIS 40 mg tablete
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
PRITOR 40 mg tablete
škatla z 28 tabletami v pretisnem omotu (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

80 mg

Rp
Medis

filmsko obložena tableta

telmisartan

1.)

057827

Medis

Aventis

COZAAR 50 mg
zloženka z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
COZAAR 50 mg
zloženka z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
LORISTA filmsko obložene tablete 50 mg
zloženka z 28 tabletami v pretisnem omotu
LORISTA filmsko obložene tablete 50 mg
zloženka s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

40 mg

Rp

Aventis

C09CA01

losartan

1.)

045659

tableta

TRITACE 10 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
VIVACE 10 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
VIVACE 10 mg
škatla s 100 tabletami v plastičnem vsebniku

50 mg

Rp

tableta

TRITACE 5 mg
zloženka z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
VIVACE 5 mg
škatla z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
VIVACE 5 mg
škatla s 100 tabletami v plastičnem vsebniku

10 mg
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Boehringer Lj
GlaxoSmithKlin
C09DA01

tableta

FORTZAAR
zloženka z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)
LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 56 tabletami (8 x 7 tablet v pretisnem omotu)
LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 60 tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

MSD
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA

Stran
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8.)

LORISTA HD 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
škatla z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

losartan + hidroklorotiazid (50+12,5)
50 mg
1.)
2.)
3.)

2.)
3.)

2.)
3.)

2.)
3.)
4.)
5.)

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

1.)
2.)
3.)
4.)

Rp

030171

Rp

030414

Rp

014281

Rp

014273

Rp

030422

Rp

014311

Rp

014303

Rp

097268

Rp

023825

Rp

093580

Rp

013420

Rp

090069

Rp

097241

Rp

012890

Rp

012866

Rp

013439

Rp

090077

Rp

093599

Rp

034002

Rp

012831

Rp

019038

Rp

013447

Boehringer Lj
GlaxoSmithKlin
GlaxoSmithKlin

Boehringer Lj
GlaxoSmithKlin
GlaxoSmithKlin

filmsko obložena tableta
MSD
MSD
KRKA
KRKA
KRKA

filmsko obložena tableta

SINVACOR 20 mg
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
SINVACOR 20 mg
zloženka z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
SINVACOR 20 mg
zloženka z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
VASILIP filmsko obložene tablete 20 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
VASILIP filmsko obložene tablete 20 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
VASILIP filmsko obložene tablete 20 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

40 mg

013935

C10AA01

SINVACOR 10 mg
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
SINVACOR 10 mg
zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
VASILIP filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
VASILIP filmsko obložene tablete 10 mg
škatla s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)
VASILIP filmsko obložene tablete 10 mg
škatla z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

20 mg

Rp
KRKA

tableta

simvastatin

1.)

001554

MSD

C09DA07

MicardisPlus 80/12,5 mg tablete
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg tablete
zloženka z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)
PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg tablete
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

10 mg

Rp

MSD

tableta

telmisartan + hidroklorotiazid (80+12,5)

1.)

090298

C09DA07

MicardisPlus 40/12,5 mg tablete
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg tablete
zloženka z 98 tabletami (14 x 7 tablet v pretisnem omotu)
PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg tablete
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

80 mg

Rp

C09DA01

HYZAAR
zloženka z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
HYZAAR
zloženka z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
LORISTA H filmsko obložene tablete
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

40 mg

KRKA

filmsko obložena tableta

telmisartan + hidroklorotiazid (40+12,5)

1.)

Uradni list Republike Slovenije

MSD
MSD
MSD
KRKA
KRKA
KRKA

filmsko obložena tableta

SINVACOR FORTE 40 mg
zloženka z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
SINVACOR FORTE 40 mg
zloženka z 98 tabletami (7 x 14 tablet v pretisnem omotu)
VASILIP filmsko obložene tablete 40 mg
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
VASILIP filmsko obložene tablete 40 mg
zloženka s 84 tabletami (12 x 7 tablet v pretisnem omotu)

MSD
MSD
KRKA
KRKA

Uradni list Republike Slovenije

1.)
2.)

tableta

ARTEIN 20 mg tablete
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
HOLETAR tablete 20 mg
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

2.)

2.)

2.)

1.)

040177

Rp

008923

Rp

008877

Rp

040479

Rp

040487

Rp

019127

Rp

040185

Rp

080179

Rp

008974

Rp

008931

Rp

019208

Rp

040495

Rp

040509

BRp-

018031

BRp-

023450

BRp-

026867

BRp

079723

Rp

030473

Rp

085154

Rp

030449

Pfizer H.C.P.
LEK
LEK
LEK

KRKA
KRKA
Pfizer H.C.P.
Pfizer H.C.P.
LEK
LEK
LEK

Bayer d.o.o.
Pharmagan

Salus
LEK

tableta

ATIFAN tablete 125 mg
zloženka s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
LAMISIL tablete 125 mg
škatla s 14 tabletami (1x 14 tablet v pretisnem omotu)

250 mg

Rp
Pfizer H.C.P.

D01BA02

terbinafin

1.)

081000

KRKA

krema

ECALIN krema 1%
zloženka s tubo po 30 g kreme
MITEKOL krema 1 %
tuba po 15 g (10 mg/g)

125 mg

Rp

KRKA

D01AC03

ekonazol

1.)

082945

dermalno pršilo, raztopina

CANESTEN raztopina v dermalnem pršilu
škatla s plastenko (z zaporko s pršilnim ventilom) s 30 ml raztopine
CANIFUG dermalno pršilo, raztopina 1%
zloženka s stekleničko z razpršilnikom s 30 ml raztopine (10mg/1ml)

10 mg/g

Rp

D01AC01

klotrimazol

1.)

000744

filmsko obložena tableta

ATORIS filmsko obložene tablete 20 mg
zloženka z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
ATORIS filmsko obložene tablete 20 mg
zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
SORTIS 20 mg
zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
SORTIS 20 mg
zloženka s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
TULIP 20 mg filmsko obložene tablete
zloženka s 30 filmsko obloženimi tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
TULIP 20 mg filmsko obložene tablete
zloženka s 60 filmsko obloženimi tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
TULIP 20 mg filmsko obložene tablete
zloženka z 90 filmsko obloženimi tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)

10 mg/ml

Rp
KRKA

filmsko obložena tableta

ATORIS filmsko obložene tablete 10 mg
zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
ATORIS filmsko obložene tablete 10 mg
zloženka z 90 tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
SORTIS 10 mg
zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
SORTIS 10 mg
zloženka s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)
TULIP 10 mg filmsko obložene tablete
zloženka s 60 filmsko obloženimi tabletami (6 x 10 tablet v pretisnem omotu)
TULIP 10 mg filmsko obložene tablete
zloženka z 90 filmsko obloženimi tabletami (9 x 10 tablet v pretisnem omotu)
TULIP 10 mg filmsko obložene tablete
zloženka s 30 filmsko obloženimi tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

20 mg

LEK

C10AA05

atorvastatin
10 mg
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C10AA02

lovastatin
20 mg

Št.

KRKA
Novartis

tableta

ATIFAN tablete 250 mg
zloženka s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

KRKA

Stran
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2.)

LAMISIL tablete 250 mg
škatla s 14 tabletami (1 x 14 tablet v pretisnem omotu)

50 µg/g

2.)
3.)

DAIVONEX mazilo
škatla s tubo s 30 g mazila
SOREL mazilo 0,005%
zloženka s tubo po 100 g mazila
SOREL mazilo 0,005%
zloženka s tubo po 30 g mazila

1 mg/g

2.)

2.)
3.)
4.)
5.)

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

2.)
3.)

1.)
2.)
3.)

Rp

033693

Rp

025046

Rp

011517

Rp

011509

Rp

011452

Rp

088463

Rp

044008

Rp

011479

Rp

011487

Rp

011428

Rp

088498

Rp

043966

Rp

079251

Rp

087238

Rp

042765

Rp

079316

Rp

087246

Rp

027065

Rp

010014

krema
Belupo
Belupo
Belupo
Schering Plough
LEK

mazilo
Belupo
Belupo
Belupo
Schering Plough
LEK
D07CC01

krema
Belupo
Schering Plough
LEK

mazilo

betametazon + salicilna kislina (0,5+20)

1.)

009156

LEK

BELOGENT mazilo
zloženka s tubo po 15 mazila
DIPROGENTA mazilo
zloženka s tubo po 15 g mazila
KUTERID G mazilo
škatla s tubo po 15 g

0,5 mg/g

Rp

KRKA

BELOGENT krema
zloženka s tubo po 15 kreme
DIPROGENTA krema
zloženka s tubo po 15 g kreme
KUTERID G krema
škatla s tubo po 15 g

0,5 mg/g

009261

D07AC01

betametazon + gentamicin (0,5+1,0)

1.)

Rp

mazilo

BELODERM mazilo
zloženka s tubo po 15 g mazila
BELODERM mazilo
zloženka s tubo po 30 g mazila
BELODERM mazilo
zloženka s tubo po 100 g mazila
DIPROSONE mazilo
zloženka s tubo po 15 g mazila
KUTERID mazilo 0,05%
škatla s tubo po 20 g (0,5 mg/g)

0,5 mg/g

099260

LEK

BELODERM krema
zloženka s tubo po 30 g kreme
BELODERM krema
zloženka s tubo po 15 g kreme
BELODERM krema
zloženka s tubo po 100 g kreme
DIPROSONE krema
zloženka s tubo po 15 g kreme
KUTERID krema 0,05%
škatla s tubo po 20 g (0,5 mg/g)

0,5 mg/g

Rp
LEK

D06AX07

betametazon

1.)

085170

Pharmagan

GARAMYCIN mazilo 1 mg/1 g
zloženka s tubo s 15 g mazila
GENTAMICIN mazilo 0,1 %
tuba po 15 g (1 mg/g)

0,5 mg/g

Rp

mazilo

gentamicin

1.)

Novartis
D05AX02

kalcipotriol

1.)

Uradni list Republike Slovenije

Belupo
Schering Plough
LEK
D07XC01

dermalna raztopina

BELOSALIC LOSION
zloženka s plastenko po 100 ml raztopine

Belupo

Uradni list Republike Slovenije
2.)
3.)
4.)
5.)

BELOSALIC LOSION
zloženka s plastenko po 50 ml raztopine
DIPROSALIC dermalna raztopina
zloženka s plastenko po 100 ml raztopine
DIPROSALIC dermalna raztopina
zloženka s plastenko po 30 ml raztopine
KUTERID S raztopina
zloženka s plastenko po 30 ml raztopine

betametazon + salicilna kislina (0,5+30)
0,5 mg/g
1.)
2.)
3.)
4.)

2.)

2.)

2.)

2.)
3.)

Rp

083453

Rp

011592

Rp

088439

Rp

001627

Rp

085227

Rp

099171

Rp

088641

Rp

088668

Rp

099163

Rp

086762

Rp

026891

Rp

051918

Rp

051373

Rp

081108

Rp

032581

Rp

020117

Rp

080926

Rp

080853

Rp

008516

Belupo
Schering Plough
Schering Plough
LEK

Ph.UpJohn
LEK

gel
LEK
G01AA10
vaginalna krema
Ph.UpJohn
LEK
G01AF05
vaginalna globula

levonorgestrel + etinilestradiol (0,15+ 0,03)

1.)

088455

D07XC01

ECALIN 150 mg vaginalne globule
zloženka s 3 globulami v dvojnem traku
MITEKOL 3 vagitoriji 150 mg
3 x 150 mg

0,15 mg

Rp

dermalna raztopina

ekonazol

1.)

001597

LEK

DALACIN vaginalna krema
zloženka s tubo s 40 g kreme in 7 aplikatorji
KLIMICIN V 2 % vaginalna krema
zloženka s tubo s 40 g vaginalne kreme in 7 aplikatorji

150 mg

Rp

D10AF01

klindamicin

1.)

012807

Schering Plough

KLIMICIN T gel 1%
zloženka s tubo po 30 g gela

20 mg/g

Rp
Schering Plough

DALACIN T raztopina
zloženka s stekleničko (z aplikatorjem) po 30 ml raztopine
KLIMICIN T dermalna raztopina 1%
zloženka s plastenko po 30 ml raztopine

10 mg/g
1.)

Belupo

BELOSALIC MAZILO
zloženka s tubo po 30 g mazila
DIPROSALIC mazilo
zloženka s tubo po 15 g mazila
DIPROSALIC mazilo
zloženka s tubo po 50 g mazila
KUTERID S mazilo
zloženka s tubo po 30 g mazila

10 mg/ml
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mazilo

klindamicin

1.)

Št.

Salus
LEK
G03AA07

obložena tableta

MICROGYNON
zloženka s 63 tabletami (3 x 21 tablet v pretisnem omotu)
Rigevidon obložene tablete
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu)
Stediril-m 0,03/0,15 mg obložene tablete
škatla z 21 tabletami v pretisnum omotu

gestoden + etinilestradiol (0,075+ 0,02)

Schering AG
Kemofarmacija
Wyeth

G03AA10

0,075 mg
obložena tableta
1.) HARMONET obložene tablete
zloženka z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
2.) LINDYNETTE 20 mikrogramov obložene tablete
škatla s 63 tabletami (3 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu)
3.) LINDYNETTE 20 mikrogramov obložene tablete
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu)
4.) LOGEST
zloženka z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)

KRKA
Kemofarmacija
Kemofarmacija
Schering AG

Stran
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gestoden + etinilestradiol (0,075+ 0,03)
0,075 mg
1.)
2.)
3.)
4.)

FEMODEN
zloženka z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)
LINDYNETTE 30 mikrogramov obložene tablete
škatla s 63 tabletami (3 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu)
LINDYNETTE 30 mikrogramov obložene tablete
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu)
MINULET
zloženka z 21 tabletami (1 x 21 tablet v pretisnem omotu)

0,05 mg

2.)
3.)

3.)
4.)
5.)

3.)
4.)

Rp

081027

Rp

076740

KRKA

G03AB03

081124
081116
077283

J01CR02

Rp

005274

Rp

072745

Rp

096911

Rp

096938

Rp

034010

Rp

096946

Rp

005967

Rp

069310

Rp

069280

Rp

072761

Rp

010707

Rp

000639

Rp

000701

Rp

000787

Rp

005894

Rp

019143

J01CR02

AMOKSIKLAV 2x 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
zloženka s stekleničko s praškom za pripravo 50 ml suspenzije in merilno kapalko
AMOKSIKLAV 2x 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
zloženka s stekleničko s praškom za pripravo 70 ml suspenzije in merilno kapalko
AMOKSIKLAV 2x 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
zloženka s stekleničko s praškom za pripravo 35 ml suspenzije in merilno kapalko
AMOKSIKLAV 2x 457 mg/5 ml prašek za peroralno suspenzijo
zloženka s stekleničko s praškom za pripravo 140 ml suspenzije in merilno kapalko
AUGMENTIN 2x prašek za peroralno suspenzijo 457 mg/5 ml
zloženka s stekleničko s praškom za pripravo 70 ml suspenzije in merilnim lončkom

500 mg

2.)

081035

prašek za peroralno suspenzijo

amoksicilin + klavulanska kislina (500+125)

1.)

Rp
Kemofarmacija

AMOKSIKLAV FORTE suspenzija 312,5 mg/5 ml
LEK
škatla s stekleničko po 25 g praška za pripravo 100 ml suspenzije
BETAKLAV FORTE prašek za peroralno suspenzijo
KRKA
zloženka s stekleničko s praškom za pripravo 100 ml peroralne suspenzije in merilno žličko

400 mg/5ml

2.)

086584

prašek za peroralno suspenzijo

amoksicilin + klavulanska kislina (400+57)

1.)

Rp
Kemofarmacija

Tri-Regol obložene tablete
Kemofarmacija
škatla s 63 tabletami (3 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu) - koledarski pretisni omot
Rp
Tri-Regol obložene tablete
Kemofarmacija
škatla z 21 tabletami (1 x 21 tablet v koledarskem pretisnem omotu) - koledarski pretisni omot
Rp
TRI-STEDIRIL
Wyeth
škatla z 21 tabletami v pretisnem omotu (6 rjavih, 5 belih in 10 rumenih tablet)
Rp

250 mg/5ml

2.)

Schering AG

obložena tableta

amoksicilin + klavulanska kislina (250+62,5)

1.)

G03AA10

obložena tableta

levonorgestrel + etinilestradiol (trifazni)

1.)

Uradni list Republike Slovenije

LEK
LEK
LEK
LEK
GlaxoSmithKlin

J01CR02

tableta

AMOKSIKLAV tablete 625 mg
LEK
škatla s stekleničko po 21 tablet (500 mg amoksicilina + 125 mg klavulanske kisline/tableto)
AMOKSIKLAV tablete 625 mg
LEK
škatla s stekleničko po 15 tablet (500 mg amoksicilina + 125 mg klavulanske kisline/tableto)
BETAKLAV FORTE tablete
KRKA
zloženka s 14 tabletami v steklenički
BETAKLAV FORTE tablete
KRKA
zloženka z 21 tabletami v steklenički

amoksicilin + klavulanska kislina (875+125)

J01CR02

875 mg
tableta
1.) AMOKSIKLAV 2x 1000 mg filmsko obložene tablete
zloženka z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)
2.) AMOKSIKLAV 2x 1000 mg filmsko obložene tablete
zloženka z 20 tabletami (4 x 5 tablet v pretisnem omotu)
3.) AMOKSIKLAV 2x 1000 mg filmsko obložene tablete
zloženka s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
4.) AUGMENTIN 2x filmsko obložene tablete 1000 mg
zloženka z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)
5.) BETAKLAV 2x tablete
zloženka s 14 tabletami (1 x 14 tablet v dvojnem traku)

LEK
LEK
LEK
GlaxoSmithKlin
KRKA

Uradni list Republike Slovenije

1.)
2.)

1.)
2.)

2.)

2.)
3.)
4.)

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)

1.)
2.)

Rp

054380

Rp

040630

Rp

054399

Rp

096989

Rp

001767

Rp

001759

Rp

093807

Rp

013846

Rp

013854

Rp

013870

Rp

013927

Rp

027170

Rp

027162

Rp

027146

Rp

027138

Rp

027227

Rp

002550

Rp

055042

Rp

002577

Rp

055018

Rp

033073

Rp

033065

Pliva d.o.o.
GlaxoSmithKlin

KRKA
Abbott S.A.
Abbott S.A.
LEK

KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
LEK
LEK
LEK
LEK
LEK

filmsko obložena tableta

SUMAMED tablete 125 mg
zloženka s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)
ZITROCIN filmsko obložene tablete 125 mg
zloženka s 6 tabletami (1 x 6 tablet v pretisnem omotu)

200 mg

040657

GlaxoSmithKlin

100 mg
prašek za peroralno suspenzijo
1.) SUMAMED prašek za peroralno suspenzijo 100 mg/5 ml
Pliva d.o.o.
zloženka s stekleničko (z za otroke varno zaporko) s praškom, plastično merilno žličko in
2.) ZITROCIN prašek za peroralno suspenzijo 100 mg/5 ml
Galex
zloženka s stekleničko (z za otroke varno zaporko) s praškom, merilno žličko in merilno brizgo

2.)

Rp

Pliva d.o.o.

J01FA10

azitromicin

1.)

054356

tableta s podaljšanim sproščanjem

FROMILID UNO tablete s podaljšanim sproščanjem 500 mg
zloženka s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)
FROMILID UNO tablete s podaljšanim sproščanjem 500 mg
zloženka s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)
FROMILID UNO tablete s podaljšanim sproščanjem 500 mg
zloženka z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)
FROMILID UNO tablete s podaljšanim sproščanjem 500 mg
zloženka s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
LEKOKLAR XL 500 mg filmsko obložene tablete s prirejenim sproščanjem
zloženka s 5 tabletami (1 x 5 tablet v pretisnem omotu)
LEKOKLAR XL 500 mg filmsko obložene tablete s prirejenim sproščanjem
zloženka s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
LEKOKLAR XL 500 mg filmsko obložene tablete s prirejenim sproščanjem
zloženka z 10 tabletami (2 x 5 tablet v pretisnem omotu)
LEKOKLAR XL 500 mg filmsko obložene tablete s prirejenim sproščanjem
zloženka s plastenko z 32 tabletami
LEKOKLAR XL 500 mg filmsko obložene tablete s prirejenim sproščanjem
zloženka s 7 tabletami (1 x 7 tablet v pretisnem omotu)

125 mg

Rp

filmsko obložena tableta

FROMILID filmsko obložene tablete 250 mg
zloženka s 14 tabletami (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)
KLACID 250 mg
zloženka z 10 tabletami ( 1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
KLACID 250 mg
zloženka s 14 tabletami ( 1 x 14 tablet v pretisnem omotu)
LEKOKLAR tablete 250 mg
škatla s 14 tabletami po 250 mg (2 x 7 tablet v pretisnem omotu)

500 mg

000795

J01FA09

klaritromicin

1.)

Rp
GlaxoSmithKlin

filmsko obložena tableta

NOVOCEF tablete 500 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
ZINNAT 500 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

250 mg

Pliva d.o.o.

filmsko obložena tableta

NOVOCEF tablete 250 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
ZINNAT 250 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

500 mg
1.)

filmsko obložena tableta

NOVOCEF tablete 125 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
ZINNAT 125 mg filmsko obložene tablete
škatla z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

250 mg
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J01DA06

cefuroksim
125 mg

Št.

Pliva d.o.o.
Galex

prašek za peroralno suspenzijo

AZIBIOT prašek za peroralno suspenzijo 200 mg
zloženka s 6 vrečkami
AZIBIOT prašek za peroralno suspenzijo 200 mg
zloženka s 3 vrečkami

KRKA
KRKA

Stran
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3.)
4.)
5.)

SUMAMED prašek za peroralno suspenzijo 200 mg/5 ml
Pliva d.o.o.
zloženka s stekleničko (z za otroke varno zaporko) s praškom, plastično merilno žličko in
ZITROCIN prašek za peroralno suspenzijo 200 mg/5 ml
Galex
zloženka s stekleničko (z za otroke varno zaporko) s praškom, merilno žličko in merilno brizgo
ZITROCIN prašek za peroralno suspenzijo 200 mg/5 ml
Galex
zloženka s stekleničko (z za otroke varno zaporko) s praškom, merilno žličko in merilno brizgo

250 mg
1.)
2.)

2.)
3.)
4.)

2.)
3.)
4.)

1.)
2.)
3.)
4.)

1.)
2.)
3.)
4.)

2.)
3.)

1.)
2.)
3.)
4.)

032824

Rp

055107

Rp

033022

Rp

002593

Rp

055034

Rp

055026

Rp

010189

Rp

037044

Rp

015628

Rp

080268

Rp

010197

Rp

040398

Rp

022454

Rp

090158

Rp

010200

Rp

055336

Rp

065765

Rp

090166

Rp

001317

Rp

056391

Rp

045438

Rp

001341

Rp

069000

Rp

067563

Rp

045446

Galex

Galex

Medis
KRKA
Bayer d.o.o.
Pliva d.o.o.

filmsko obložena tableta
Medis
KRKA
Bayer d.o.o.
Pliva d.o.o.

filmsko obložena tableta
Medis
KRKA
Bayer d.o.o.
Pliva d.o.o.

J02AC01
kapsula, trda

DIFLAZON trde kapsule 50 mg
zloženka s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
DIFLUCAN
zloženka s 7 kapsulami po 50 mg (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
MYCOSYST 50 mg trde kapsule
škatla s 7 kapsulami (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

100 mg

Rp

Pliva d.o.o.

filmsko obložena tableta

flukonazol
1.)

055077

Galex

BACTIFLOX 750 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
CIPRINOL filmsko obložene tablete 750 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
CIPROBAY 750 mg filmsko obložene tablete
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
CIPRUM tablete 750 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

50 mg

Rp

Pliva d.o.o.

BACTIFLOX 500 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
CIPRINOL filmsko obložene tablete 500 mg
zloženka z 10 tabletami po 500 mg (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
CIPROBAY 500 mg filmsko obložene tablete
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
CIPRUM tablete 500 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

750 mg

055069

KRKA

BACTIFLOX 250 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
CIPRINOL filmsko obložene tablete 250 mg
zloženka z 10 tabletami po 250 mg (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
CIPROBAY 250 mg filmsko obložene tablete
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
CIPRUM tablete 250 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

500 mg

Rp

J01MA02

ciprofloksacin
1.)

002569

filmsko obložena tableta

AZIBIOT filmsko obložene tablete 500 mg
zloženka s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu)
SUMAMED tablete 500 mg
zloženka s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu)
ZITROCIN filmsko obložene tablete 500 mg
zloženka s 3 tabletami (1 x 3 tablete v pretisnem omotu)
ZITROCIN filmsko obložene tablete 500 mg
zloženka z 2 tabletama (1 x 2 tableti v pretisnem omotu)

250 mg

Rp

kapsula, trda

SUMAMED kapsule
zloženka s 6 kapsulamii (1 x 6 kapsul v pretisnem omotu)
ZITROCIN trde kapsule
zloženka s 6 kapsulamii (1 x 6 kapsul v pretisnem omotu)

500 mg
1.)
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KRKA
Pfizer
Kemofarmacija

kapsula, trda

DIFLAZON trde kapsule 100 mg
zloženka z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
DIFLUCAN
zloženka s 7 kapsulami po 100 mg (1 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
DIFLUCAN
zloženka s 28 kapsulami po 100 mg (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)
MYCOSYST 100 mg trde kapsule
škatla z 28 kapsulami (4 x 7 kapsul v pretisnem omotu)

KRKA
Pfizer
Pfizer
Kemofarmacija
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150 mg
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

DIFLAZON trde kapsule 150 mg
zloženka z 1 kapsulo v pretisnem omotu
DIFLAZON trde kapsule 150 mg
zloženka z 2 kapsulama (1 x 2 kapsuli v pretisnem omotu)
DIFLAZON trde kapsule 150 mg
zloženka s 4 kapsulami (1 x 4 kapsule v pretisnem omotu)
DIFLUCAN
zloženka z eno kapsulo v pretisnem omotu (1 x 150 mg)
MYCOSYST 150 mg trde kapsule
škatla z 1 kapsulo (1 x 1 kapsula v pretisnem omotu)
MYCOSYST 150 mg trde kapsule
škatla z 2 kapsulama (2 x 1 kapsula v pretisnem omotu)
MYCOSYST 150 mg trde kapsule
škatla s 4 kapsulami (4 x 1 kapsula v pretisnem omotu)

50 mg

2.)

1.)
2.)

1.)

1.)
2.)

2.)

1.)
2.)

1.)
2.)
3.)

067636

Rp

045489

Rp

045462

Rp

045454

Rp

054119

Rp

094994

Rp

073164

Rp

035157

Rp

084069

Rp

054143

Rp

094935

Rp

055522

Rp

003395

Rp

055549

Rp

003832

BRp

077682

BRp-

001171

BRp-

010286

BRp-

023841

Kemofarmacija
Kemofarmacija

Medis
Pliva d.o.o.

Medis

KRKA
Pliva d.o.o.

tableta
Galex
Boehringer Lj

tableta
Galex
Boehringer Lj

M02AA13
gel

DIVERIN GEL
škatla s stekleničko (z odmernim ventilom) po 30 g gela (50 mg/g)

50 mg/g

Rp
Kemofarmacija

M01AC06

ibuprofen

1.)

014354

tableta s podaljšanim sproščanjem

MELOXAN 15 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
MOVALIS 15 mg tablete
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

5 mg/g

Rp
Pfizer

kapsula s podaljšanim sproščanjem, trda

MELOXAN 7,5 mg
škatla z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
MOVALIS 7,5 mg tablete
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

15 mg

014346

tableta

meloksikam

1.)

Rp
KRKA

Pliva d.o.o.

NAKLOFEN retard
zloženka z 20 tabletami po 100 mg (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
VOLTAREN RETARD tablete
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

7,5 mg

001023

KRKA

OLFEN - 100 SR Depocaps
zloženka z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

100 mg

Rp
KRKA

svečka

OLFEN - 50 Lactab
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
VOLTAREN FORTE tablete
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)

100 mg

KRKA

M01AB05

NAKLOFEN
zloženka z 10 svečkami v dvojnem traku (10 x 50 mg)
VOLTAREN svečke 50 mg
zloženka z 10 svečkami (2 x 5 svečk v dvojnem traku)

50 mg
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kapsula, trda

diklofenak

1.)

Št.

LEK

gel

BONIFEN gel 50 mg/1 g
zloženka s tubo s 50 g gela
IBUTOP gel
zloženka s tubo po 50 g gela (50 mg/g)
SOLPAFLEX gel
zloženka s tubo s 30 g gela

KRKA
Medico-Farmis
GlaxoSmithKlin

Stran
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M02AA15

diklofenak
10 mg/g
1.)
2.)
3.)
4.)

gel

OLFEN gel
zloženka s tubo po 50 g gela
OLFEN Roll-on gel
zloženka s stekleničko po 50 g gela
VOLTAREN EMULGEL 1% gel
zloženka s tubo po 50 g gela
NAKLOFEN gel 10 mg/1 g
zloženka s tubo s 60 g gela

10 mg

2.)
3.)

2.)

1.)
2.)
3.)
4.)

1.)
2.)

1.)
2.)

1.)
2.)

1.)
2.)

Rp

082937

Rp

016063

Rp

060801

Rp

066885

Rp

090190

Rp

066907

Rp

013188

Rp

079936

Rp

090220

Rp

066893

Rp

008907

Rp

072583

Rp

007307

Rp

068012

Rp

012114

Rp

068063

Rp

012122

Rp/Spec

000876

MSD
KRKA
JDC

KRKA
KRKA
Grünenthal
Grünenthal

svečka
KRKA
Grünenthal

tableta s podaljšanim sproščanjem
Grünenthal
Medis

tableta s podaljšanim sproščanjem
KRKA
Grünenthal

tableta s podaljšanim sproščanjem
KRKA
Grünenthal

N06DA02

donepezil

1.)

057088

peroralne kapljice, raztopina

TADOL RETARD tablete s podaljšanim sproščanjem 200 mg
zloženka 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
TRAMAL 200 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

5 mg

BRp-

Grünenthal

TADOL RETARD tablete s podaljšanim sproščanjem 150 mg
zloženka 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
TRAMAL 150 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

200 mg

055212

KRKA

TRAMAL 100 mg filmsko obložene tablete s podaljšanim sproščanjem
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
TRAMUNDIN RETARD
zloženka s 50 tabletami (5 x 10 tablet v pretisnem omotu)

150 mg

BRp-

kapsula, trda

TADOL svečke 100 mg
škatla s 5 svečkami v dvojnem traku
TRAMAL svečke
škatla s 5 svečkami (1 x 5 svečk v dvojnem traku)

100 mg

010537

N02AX02

TADOL peroralne kapljice, raztopina 100 mg/1 ml
škatla s stekleničko po 10 ml (100 mg/ml) in kapalko
TADOL peroralne kapljice, raztopina 100 mg/1 ml
škatla s stekleničko s 96 ml raztopine (steklenička z zaporko z odmerno črpalko)
TRAMAL peroralne kapljice
škatla s stekleničko s 96 ml raztopine (steklenička z zaporko z odmerno črpalko)
TRAMAL peroralne kapljice
škatla s stekleničko z 10 ml raztopine (steklenička z zaporko s kapalko)

100 mg

BRp-

KRKA

TADOL kapsule 50 mg
škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu)
TRAMAL trde kapsule
škatla z 20 kapsulami (2 x 10 kapsul v pretisnem omotu)

100 mg/ml

073202

Medis

FOSAMAX 10 mg
zloženka z 28 tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
LINDRON tablete 10 mg
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)
TEVA NATE 10 mg
škatla s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

50 mg

BRpMedis

tableta

tramadol

1.)

Medis

M05BA04

alendronska kislina

1.)
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filmsko obložena tableta

ARICEPT 5 mg
zloženka z 28 filmsko obloženimi tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)

Pfizer H.C.P.

Uradni list Republike Slovenije
2.)

YASNAL filmsko obložene tablete 5 mg
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

10 mg
1.)
2.)

2.)
3.)

2.)
3.)
4.)

3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Rp

080101

BRp-

024333

BRp-

024341

BRp-

020036

Rp

012238

Rp

010642

Rp

006335

Rp

008435

BRp-

010952

Rp

010669

BRp

062987

Rp

071978

BRp-

079707

Rp

074403

Rp

020583

BRp-

058238

Rp

058262

peroralna raztopina

LETIZEN peroralna raztopina 1 mg/1 ml
zloženka s stekleničko s 120 ml peroralne raztopine in brizgo za peroralno dajanje
ZYRTEC 1 mg/ml peroralna raztopina
zloženka s stekleničko po 60 ml raztopine

KRKA
Medis

filmsko obložena tableta

LETIZEN filmsko obložene tablete 10 mg
zloženka z 20 tabletami ( 2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
LETIZEN filmsko obložene tablete 10 mg
zloženka z 10 tabletami ( 1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
LETIZEN S filmsko obložene tablete 10 mg
zloženka z 10 tabletami ( 1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
ZYRTEC 10 mg filmsko obložene tablete
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)

10 mg

2.)

000809

pršilo za nos, raztopina

KRKA
KRKA
KRKA
Medis

R06AX13

loratadin

1.)

Rp/Spec
KRKA

R06AE07

10 mg
1.)

080225

Pfizer H.C.P.

NASIVIN 0,05%
Merck
zloženka s plastenko z 10 ml raztopine (plastenka z zaporko z mehanskim pršilnikom)
NASIVIN D 0,05%
Merck
zloženka s stekleničko z 10 ml raztopine (steklenička z zaporko z odmernim pršilnim ventilom)
OPERIL 0,05% pršilo za nos, raztopina
LEK
zloženka s plastičnim vsebnikom (z zaporko z mehanskim pršilnikom) z 10 ml raztopine in

5 mg/ml

2.)

Rp

R01AA05

cetirizin

1.)

KRKA

ARICEPT 10 mg
zloženka z 28 filmsko obloženimi tabletami (2 x 14 tablet v pretisnem omotu)
YASNAL filmsko obložene tablete 10 mg
zloženka z 28 tabletami (4 x 7 tablet v pretisnem omotu)

0,5 mg/ml
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filmsko obložena tableta

oksimetazolin

1.)

Št.

tableta

CLARITINE
zloženka z 10 tabletami po 10 mg (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
CLARITINE
zloženka s 30 tabletami po 10 mg (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
FLONIDAN S tablete 10 mg
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
FLONIDAN tablete 10 mg
zloženka z 20 tabletami (2 x 10 tablet v pretisnem omotu)
FLONIDAN tablete 10 mg
zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)
RINOLAN tablete
zloženka z 10 tabletami (1 x 10 tablet v pretisnem omotu)
RINOLAN tablete
zloženka s 30 tabletami (3 x 10 tablet v pretisnem omotu)

Schering Plough
Schering Plough
LEK
LEK
LEK
Pliva d.o.o.
Pliva d.o.o.

3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil (Uradni
list RS, št. 25/04).
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-9/2004
Ljubljana, dne 9. julija 2004.
EVA 2004-2711-0077
prof. dr. Stanislav Primožič, mag. farm. l. r.
Direktor

Stran

9592 /
3486.

Št.
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Pravilnik o registru vojnih grobišč

Na podlagi četrtega odstavka 14. in četrtega odstavka
18. člena Zakona o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03)
izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o registru vojnih grobišč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja vsebino registra vojnih grobišč (v
nadaljnjem besedilu: register) ter način in pogoje dajanja
podatkov iz registra.
2. člen
(1) Register vodijo upravne enote na svojem območju,
kot trajno zbirko listin in podatkov.
(2) Določbe tega pravilnika veljajo smiselno tudi za register vojnih grobišč v tujini, katerega vodi ministrstvo, pristojno
za vojna grobišča (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. člen
Podatki, vpisani v register, so javni in jih sme vsakdo
pregledovati, razen osebnih podatkov pokopanih v skladu s
predpisi o varstvu osebnih podatkov.
II. VSEBINA REGISTRA
4. člen
Register sestavljajo registrska knjiga in zbirka listin.
5. člen
(1) Dvojnik registrske knjige se vodi v obliki računalniškega zapisa.
(2) Računalniško bazo registrske knjige za območje
Republike Slovenije in za tujino upravlja ministrstvo.
6. člen
(1) V registrsko knjigo se vpiše datum vpisa, podatki iz
7. člena tega pravilnika, listine, na podlagi katerih so se podatki vnesli, številka ter datum odločbe o vpisu v register in
seznam listin, vloženih v zbirko listin.
(2) V registrsko knjigo se vpišejo tudi spremembe podatkov v primeru izkopa, prekopa posmrtnih ostankov, ali druge
spremembe podatkov iz 7. člena tega pravilnika.
7. člen
V registrsko knjigo se vpišejo naslednji podatki, če so
znani:
I. Identifikacija vojnega grobišča in pokopanih oseb:
1. ime grobišča,
1. vojna – podatki o časovnem obdobju,
2. armada – podatki o vojaški formaciji,
3. število pokopanih (skupaj – znanih, neznanih),
4. urejenost grobišča (leto ureditve, arhitekt, obnova,
stanje),
5. vrsta grobišča (grob, grobišče, grobnica, kostnica,
družinski grob in podobno),
6. fotodokumentacija,
7. priimek, ime pokopanih,
8. dan, mesec, leto in kraj rojstva,
9. dan, mesec, leto in kraj smrti,
10. vojaška ali civilna oseba,
11. narodnost,
12. državljanstvo.
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II. Opis lokacije vojnega grobišča:
1. upravna enota,
2. občina,
3. naselje,
4. lega grobišča (zaselek, ledinsko ime) in dostop,
5. dimenzije grobišča,
6. geodetske koordinate Y, X na DTK 25,
7. katastrska uprava,
8. katastrska občina,
9. parcelna številka,
10. kartografska dokumentacija.
III. Varstveni režim varovanja vojnih grobišč:
1. evidenčna številka enote dediščine, vpisane v register nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstva
za kulturo,
2. objava predpisa, s katerim je bilo vojno grobišče razglašeno za kulturni spomenik,
3. lastništvo zemljišča.
8. člen
Listine, na podlagi katerih so se podatki vnesli v registrsko knjigo, se vodijo v zbirki listin za vsako vojno grobišče
posebej.
9. člen
Sestavni del registra so podatki, zbrani:
– v popisu vojnih grobišč v Republiki Sloveniji od časa
Napoleonovih vojn do konca druge svetovne vojne (št.
P5590),
– v popisu vojnih grobišč grobišča v tujini (št. P5590),
– v evidencah prikritih grobišč v Republiki Sloveniji (št.
184-02-010/03-4).
III. POSREDOVANJE PODATKOV
10. člen
(1) Upravne enote v Republiki Sloveniji ter diplomatska
predstavništva in konzulati Republike Slovenije v tujini posredujejo ministrstvu podatke iz 7. člena tega pravilnika dvakrat
letno ali na podlagi posebne zahteve ministrstva.
(2) Subjekti iz prejšnjega odstavka posredujejo ministrstvu podatke iz prejšnjega odstavka v pisni obliki, poleg
tega pa jih lahko posredujejo tudi v obliki računalniškega
zapisa.
IV. OVERITEV REGISTRA
11. člen
Register overi pooblaščena uradna oseba tako, da se
vsaka stran opremi s pečatom upravnega organa, vsaka
knjiga pa preveže, opremi s pečatom upravnega organa ter
navede številka in datum overitve.
V. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017101/00025/04
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
EVA 2004-2611-0041
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
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Pravilnik o pokopališkem redu na vojnih
grobiščih

Na podlagi 23. člena Zakona o vojnih grobiščih (Uradni
list RS, št. 65/03) izdaja minister za delo, družino in socialne
zadeve

PRAVILNIK
o pokopališkem redu na vojnih grobiščih
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja vzdrževanje, oznake in red na vojnih
grobiščih ter pogrebne svečanosti.
II. VZDRŽEVANJE VOJNIH GROBIŠČ
2. člen
Vzdrževanje vojnih grobišč zagotavlja v okviru njihovega urejanja krajevno pristojna lokalna skupnost (v nadaljnjem besedilu: lokalna skupnost) v skladu z Zakonom o
vojnih grobiščih.
3. člen
Lokalna skupnost mora zagotoviti redno vzdrževanje
vojnih grobišč. V redno vzdrževanje sodijo naslednja dela:
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
– odvoz odpadkov na odlagališče,
– košnja zelenic in grabljenje,
– vzdrževanje poti,
– vzdrževanje morebitne dostopne poti in parkirišča,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in nagrobnih
obeležjih,
– skrb za red in čistočo.
4. člen
(1) Na območju vojnih grobišč se lahko uredi skupen
prostor za polaganje cvetja in sveč.
(2) V spomin na pokopane lahko njihovi sorodniki ali
predstavniki organizacij oziroma države zasadijo spominsko
drevo na mestu, ki ga določi lokalna skupnost.
III. OZNAKE NA VOJNIH GROBIŠČIH
5. člen
(1) Vojna grobišča morajo biti označena z informativnimi
tablami v slovenskem, angleškem, nemškem in italijanskem
jeziku in v jeziku narodnosti tam pokopanih.
(2) Na informativni tabli je mednarodna oznaka vojnega
grobišča, morebitna oznaka, da gre za kulturni spomenik,
ime vojnega grobišča, obdobje, iz katerega je vojno grobišče
ter število in nacionalnost pokopanih, če so podatki znani.
(3) Dostopi do vojnega grobišča so označeni s smerokazi.
IV. POGREBNE SVEČANOSTI
6. člen
Izvajalec pogrebne svečanosti na vojnem grobišču
organizira to svečanost v skladu z vrsto in obsegom svečanosti, ki jo določi ministrstvo.
7. člen
Če sodeluje pri svečanostih tudi častna enota z vojaškim strelnim orožjem, je za zagotovitev varnosti odgovoren
poveljujoči enote, v skladu s predpisi.
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V. RED NA VOJNIH GROBIŠČIH
8. člen
(1) Vojna grobišča so odprta za obiskovalce neprekinjeno, razen v času prekopa ali obnove in ko so le-ta v
sklopu civilnih pokopališč, kjer velja pokopališki red za ta
pokopališča.
(2) Vsi obiskovalci in izvajalci del se morajo vesti primerno kraju in namenu vojnega grobišča s spoštovanjem
do umrlih.
(3) Na vojnem grobišču ni dovoljeno uporabljati prevoznih sredstev, razen službenih vozil izvajalca vzdrževalnih del.
Ravno tako na vojna grobišča ni dovoljeno voditi živali.
9. člen
V primeru poškodovanja ali oskrunitve vojnega grobišča je izvajalec vzdrževalnih del oziroma lokalna skupnost
dolžna nemudoma obvestiti pristojno policijsko upravo in
ministrstvo.
VI. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701/00026/2004
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
EVA 2004-2611-0040
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
3488.

Kolektivna pogodba o izplačilu plač za leto
2004 za dejavnosti kovinskih materialov, livarn
in kovinske ter elektroindustrije Slovenije in
dogovor o pripravi nove kolektivne pogodbe

KOLEKTIVNA POGODBA
o izplačilu plač za leto 2004 za dejavnosti
kovinskih materialov, livarn in kovinske ter
elektroindustrije Slovenije in dogovor o pripravi
nove kolektivne pogodbe
1. člen
V letu 2004 se delavcem, za katere velja kolektivna
pogodba dejavnosti kovinskih materialov, livarn in kovinske
ter elektroindustrije Slovenije, povišajo plače za naslednje
bruto zneske:
– plača za maj 2004 za 4.000 SIT,
– plača za avgust 2004 za dodatnih 4.000 SIT in
– plača za november 2004 za dodatnih 1.000 SIT.
2. člen
Povišanje plač se pri delodajalcu izvede tako, da se
mesečna plača delavca (vse dosedanje sestavine plače,
vključno z dodatkom razlike do minimalne plače) poviša za
zneske iz prejšnjega člena v obliki dodatka.
V primeru, da je delodajalec že povišal plače v letu
2004, obračuna in izplača razliko premalo izplačane plače
do višine določene s 1. členom te pogodbe.

Stran

9594 /

Št.

79 / 19. 7. 2004

3. člen
V bruto zneskih določenih v 1. členu te pogodbe so
upoštevani vsi zahtevki po povišanju plač v letu 2004, to je
iz naslova dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005, kakor tudi stavkovnih zahtev sindikatov.
4. člen
Podpisniki te kolektivne pogodbe predlagamo, da se na
podjetniškem nivoju začnejo pogajanja za dodatno povišanje
plač glede na poslovno uspešnost posameznega podjetja,
ob upoštevanju doseženega poslovnega rezultata, dosežene
produktivnosti in dejanskega finančnega prihranka nastalega
iz spremembe Zakona o davku na izplačane plače.
5. člen
Elementi za oblikovanje plač v letu 2005 niso del te
pogodbe.
6. člen
Sindikati odstopajo od vseh svojih stavkovnih zahtev in
bodo zagotavljali socialni mir v obdobju pogajanj o oblikovanju nove Kolektivne pogodbe za dejavnosti kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije.
Predstavniki organizacij delodajalcev in sindikatov se
zavezujejo k aktivnemu pristopu oblikovanja nove Kolektivne
pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za
kovinsko in elektroindustrijo Slovenije in bodo storili vse potrebno, da bi bila nova Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo
Slovenije oblikovana in sprejeta do konca leta 2004.
Podpisnice te kolektivne pogodbe so sporazumne, da
se v mesecu septembru 2004 ugotovi potreba po podaljšanju
uporabe odpovedane kolektivne pogodbe dejavnosti. Uporaba odpovedane kolektivne pogodbe dejavnosti se lahko iz
skupaj ugotovljenih upravičenih razlogov podaljša za največ
6 mesecev po prenehanju veljavnosti odpovedane kolektivne
pogodbe, to je s 1. 1. 2005, vendar ne dlje kot do 30. 6. 2005,
če do 1. 1. 2005 ne bo sklenjena nova kolektivna pogodba
dejavnosti.
7. člen
Podpisniki te pogodbe so na strani delodajalcev predstavniki organizacij delodajalcev organiziranih v strokovnih
združenjih Gospodarske zbornice Slovenije in v sekciji
Združenja delodajalcev Slovenije ter na strani sindikatov
predstavniki sindikatov.
8. člen
Ta pogodba velja od objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 5. 2004 dalje.
Ljubljana, dne 3. junija 2004.
Ta kolektivna pogodba je vpisana v register kolektivnih
pogodb z datumom 14. 6. 2004, pod zap. št. 5/8 po sklepu
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve številka
121-03-0052/94-020 z dne 14. 6. 2004.

Podpisniki so ob podpisu kolektivne pogodbe o
izplačilu plač za leto 2004 za dejavnost kovinskih materialov, livarn in kovinske ter elektroindustrije sprejeli tudi
skupno razlago o izvajanju določb KP.
1. Obračun povišanja plač iz prvega in drugega člena
dne 3. 6. 2004 sklenjene kolektivne pogodbe, se pri delodajalcih lahko prikaže kot povišanje v obliki dodatka, ki je
prikazan v skladu z možnostmi obračunskega sistema plač
pri delodajalcu ali dogovorom na ravni podjetja.

Uradni list Republike Slovenije
Prvo povišanje plač za 4.000 bruto velja za mesece maj,
junij in julij 2004, drugo povišanje za dodatnih 4.000 SIT velja
za plače za mesec avgust, september in oktober 2004 in
tretje povišanje za dodatnih 1.000 SIT velja za november in
december 2004.
2. Pri obračunu dodatkov po tej kolektivni pogodbi za
primere, ko le-ti ne bodo izplačani za polni delovni čas, se
obračun izvede v skladu z naslednjim:
– Delavci, ki so zaposleni krajši delovni čas od polnega
so upravičeni do sorazmernega dela zneska glede na njihovo
prisotnost na delovnem mestu.
– Osnova za izračun nadomestila plače je plača delavca, ki jo je delavec prejel v preteklem mesecu valorizirana
z rastjo plač pri delodajalcu v tekočem mesecu, oziroma v
preteklih treh mesecih (odvisno katera osnova je za delavca
ugodnejša), zato je dodatek neposredno vključen v osnovo
za izračun višine nadomestila plače.
– Znesek se prav tako ne upošteva pri izračunu višine
dodatkov, ker je osnova za izračun dodatkov osnovna plača
delavca in ne izplačana plača delavca.
3. Primer uporabe kolektivne pogodbe pri izplačilu plače
delavca z minimalno plačo:
Delavec, ki bi za mesec maj 2004 prejel plačo v višini
minimalne plače (111.484 SIT), je na podlagi kolektivne
pogodbe o izplačilu plač za leto 2004 (Uradni list RS, št.
79/04) dodatno upravičen še do dodatka v višini 4.000 SIT.
Torej njegova plača za mesec maj 2004 ne sme biti nižja od
115.484 SIT. Za mesec avgust 2004 bo delavec prejel dodatnih 4.000 SIT, kar pomeni, da njegova plača ne sme biti
nižja od 119.484 SIT.Za mesec november 2004 bo dodatno
upravičen še do 1.000 SIT, torej bo njegova plača za mesec
november 2004 znašala najmanj 120.484 SIT.
Sprejeti dogovor pomeni, da mora delavec za katerega
velja kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in
livarn ter kovinske in elektroindustrije Slovenije od maja 2004
do konca leta 2004 prejeti višjo plačo, kot znaša minimalna
plača, določena z Dogovorom o politiki plač v zasebnem
sektorju v obdobju 2004–2005.
Ljubljana, dne 3. junija 2004.
za GOSPODARSKO ZBORNICO
SLOVENIJE:
1. Združenje kovinskih materialov
Ljubo Osovnikar – predsednik
Upravnega odbora

za SINDIKATE:

2. Združenje za elektroindustrijo
Aleš Nemec – podpredsednik
Upravnega odbora

2. Sindikat kovinske, elektro
in metalurške industrije Neodvisnost
(SKEM)
Milan Škafar – predsednik

3. Združenje za kovinsko industrijo
Bojan Voh – predsednik
Upravnega odbora

3. Neodvisni sindikati Slovenije
Sindikat kovinske industrije (NSS-SKI)
Vladimir Pajek – predsednik

za ZDRUŽENJE DELODAJALCEV
SLOVENIJE:
1. Sekcija za kovine
Drago Bahun, predsednik

1. Sindikat kovinske in
elektroindustrije Slovenije (SKEI)
Drago Gajzer – predsednik

4. Konfederacija sindikatov 90 –
Sindikat kovinske, elektroindustrije
in elektronike (KS 90 – SKEIE)
Ljubomir Ocvirk – pooblaščenec
5. Sindikat delavcev Slovenije –
Solidarnost za dejavnost
Proizvodnje motornih vozil, prikolic
in polprikolic
Slavko Pungeršič – generalni sekretar
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OBČINE
AJDOVŠČINA
3489.

Program priprave za spremembo in dopolnitev
zazidalnega načrta Grivče II

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.)
in 59. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št.
7/97) je župan Občine Ajdovščina sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta
Grivče II
1. OCENA STANJA IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA
SPREMEMBO IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
1.1 Meje in opis naravnega prostora
Območje zazidalnega načrta obsega reliefno precej
razgiban teren, ki se dviguje proti severovzhodu. Območje
predvideno za individualno in vrstno stanovanjsko gradnjo je
na pobočju severno od mesta Ajdovščina in južno ter jugovzhodno od zaselka Grivče.
1.2 Programska urbanistična in arhitektonska zasnova
Občina Ajdovščina namerava na obravnavanem območju spremeniti obstoječi zazidalni načrt Grivče II in ga
razširiti proti vzhodu do obstoječe pozidave individualnih in
vrstnih stanovanjskih hiš. Sprememba obstoječega zazidalnega načrta je bila potrebna zaradi neracionalne dispozicije
pozidave (prevelike parcele glede na stroške komunalne
opreme območja) in potencialnih investitorjev na območju.
2. PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN
DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
2.1 Veljavna prostorska in urbanistična dokumentacija
Pri pripravi posebnih strokovnih podlag ter sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta Grivče II bo načrtovalec,
poleg veljavnih zakonov in predpisov, upošteval na območju
zazidalnega načrta veljavno prostorsko in urbanistično dokumentacijo.
2.2 Obseg priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Priprava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
obsega:
– pregled veljavnih državnih in občinskih prostorskih
planskih aktov,
– pregled predhodno izdelanih gradiv, študij in druge
dokumentacije,
– pripravo potrebnih strokovnih gradiv,
– izdelavo predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
– izdelava dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
– izdelava usklajenega dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
– izdelava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
2.3 Naročniki, investitorji in izdelovalec sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta ter spremljanje izdelave
Naročnik in investitor lokacijskega načrta za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Grivče II je Občina Ajdovščina (v nadaljnjem besedilu: pripravljalec in naročnik ZN) in
Castrum d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: naročnik ZN).
V skladu z zakonom o javnih naročilih, bo na podlagi
zbiranja ponudb za izbiro najboljšega ponudnika za izdelavo
lokacijskega načrta, izbran izdelovalec (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec ZN).

Pripravo strokovnih podlag ter predloga sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta bo spremljala strokovna služba Občine Ajdovščina.
3. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN
NAČIN NJIHOVE PRIDOBITVE
3.1 Predhodno izdelana gradiva, študije, naloge in druga dokumentacija
– Temeljni topografski načrt
– Skupinska pozidava, Idejna zasnova (Castrum d.o.o.,
št. C-63/2001, februar 2004)
3.2 Strokovna podlage, ki jih je potrebno pripraviti pred
izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
– geodetsko topografski načrt v M = 1:1000, reambuliran in potrjen na Geodetski upravi RS, ki vključuje tudi
podatke o komunalnih vodih, ter druge geodetske podloge,
izdelane v skladu s Pravilnikom o vsebini geodetskih podlog
za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
17/85) – M= 1: 5000 za situacijski prikaz prostorskih ureditev,
M = 1: 1000 za prikaz ureditvenih situacij,
– zemljiško katastrski načrt območja zazidalnega načrta, izdelan v M 1: 1000, potrjen na Geodetski upravi RS,
– podatki iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih
drugih stvarnih pravic,
– strokovne podlage, izdelane v skladu z Navodilom o
vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), v kolikor ne bo v
nasprotju z izvršilnimi predpisi do njihove izdaje na podlagi
167. člena ZureP-1,
– projektna dokumentacija za prometno in komunalno
infrastrukturo – idejni projekti,
– geološko in geotehnično poročilo,
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale
iz zahtev pridobljenih smernic.
Pred izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta mora Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Zavod RS
za varstvo narave, OE Nova Gorica, zagotoviti izdelavo naravovarstvenih smernic v skladu z 97. in 98. členom Zakona o
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 7/99) in jih posredovati
pripravljalcu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
Strokovna rešitev za realizacijo odločitev sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta se bo praviloma pripravljala
variantno, razen v primeru, ko se ugotovi, da je primerna le
ena rešitev.
4. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta podati
smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta pa mnenje so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Območna enota Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Nova Gorica,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, Pisarna Nova Gorica,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Zavod RS za
varstvo narave, OE Nova Gorica,
– Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica,
– Telekom Slovenije, PE Nova Gorica,
– Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o.,
– Občina Ajdovščina, občinske ceste in javne poti,
– Adriaplin d.o.o.,
– GEOSS d.o.o.,
– vse tangirane krajevne skupnosti: KS Ajdovščina.
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5. POSTOPEK SPREJEMANJA Z ROKI IN ZADOLŽITVAMI
Pripravljalec ZN bo sklical prostorsko konferenco minimalno 8 dni pred sprejemom programa priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta. Udeleženci prostorske
konference so organi in organizacije, ki sodelujejo v postopku
priprave in sprejemanja zazidalnega načrta.
Pridobitev smernic za načrtovanje
– pripravljalec ZN zagotovi gradivo za pridobitev smernic (idejna zasnova oziroma programska zasnova) v 5 dneh
po sprejemu programa priprave. Pripravljalec ZN zaprosi
nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki, za smernice
za načrtovanje prostorske ureditve;
– nosilci urejanja prostora bodo smernice podali v roku
30 dni od prejetja vloge;
– načrtovalec ZN izdela analizo pridobljenih smernic
in izdela usmeritve za načrtovane prostorske ureditve v 15
dneh od prejema smernic;
– delovna skupina za spremljanje izdelave sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta potrdi usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 10 dneh po prejemu.
Izdelava strokovnih podlag in predloga sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta
– pripravljalec oziroma načrtovalec ZN zagotovi izdelavo strokovnih podlag, določenih v 3. točki programa priprave
v 45 dneh od potrditve usmeritev za načrtovanje prostorske
ureditve;
– načrtovalec ZN izdela predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v 30 dneh po prevzemu vseh
strokovnih podlag;
– delovna skupina pregleda predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v 15 dneh po prevzemu in poda
mnenje;
– načrtovalec ZN popravi predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v 15 dneh po pridobitvi mnenja
delovne skupine;
– pripravljalec ZN 15 dni pred objavo javne razgrnitve
predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta skliče
prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v osnutku sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
pridobijo mnenja lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
Javna razgrnitev in javna obravnava
– župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v prostorih Občine
Ajdovščina oziroma v vseh tangiranih krajevnih skupnostih;
– javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;
– načrtovalec ZN v sodelovanju s pripravljalcem ZN v
času javne razgrnitve organizira najmanj eno javno obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane ureditve;
– pripravljalec ZN obvesti javnost o kraju in času javne
razgrnitve ter javne obravnave z objavo v dveh medijih;
– pripravljalec ZN v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge
organov, organizacij in posameznikov. Pripravljalec in načrtovalec ZN v sodelovanju z delovno skupino za spremljanje
izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta proučita
pripombe in predloge;
– pripravljalec ZN pripravi predlog stališč do pripomb
glede njihovega upoštevanja;
– pripravljalec ZN s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na
katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko
nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje;
– župan s sklepom odloči o upoštevanju pripomb in
predlogov.
Izdelava dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
– pripravljalec ZN zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag v 30 dneh po sprejemu odločitve o
upoštevanju pripomb in predlogov;
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– načrtovalec ZN izdela dopolnjen predlog sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta najkasneje v 30 dneh po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih strokovnih podlag;
– načrtovalec ZN zagotovi gradivo za pridobitev
mnenj;
– pripravljalec ZN pozove nosilce urejanja prostora,
določene v 4. točki programa priprave, da podajo mnenje k
dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta;
– nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po
prejemu vloge;
– načrtovalec ZN pridobi mnenje delovne skupine za
spremljanje izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta v času pridobivanja mnenj;
– na podlagi vseh pridobljenih mnenj načrtovalec ZN
izdela usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta v 15
dneh.
Sprejem sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
– župan posreduje usklajen dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Svetu Občine Ajdovščina v sprejem. Sestavni del gradiva so tudi stališča do
pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave.
6. SPREJETJE ODLOKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
Svet Občine Ajdovščina bo na predlog župana občine sprejel spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
za Grivče II z odlokom. Odlok bo objavljen v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ajdovščina, dne 12. julija 2004.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

3490.

Program priprave za spremembo in dopolnitev
zazidalnega načrta Ribnik Sb II

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.)
in 59. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št.
7/97) je župan Občine Ajdovščina sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta
Ribnik Sb II
1. OCENA STANJA IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA
SPREMEMBO IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
1.1 Meje in opis naravnega prostora:
Območje cone za večstanovanjsko gradnjo in centralne
dejavnosti je na vzhodni strani mesta Ajdovščina južno in
vzhodno od doma starejših občanov. Območje leži severno
od regionalne ceste R2/444, na vzhodni strani je omejeno z
najboljšimi kmetijskimi zemljišči, na zahodni strani z Bevkovo
ulico in na severni strani z obstoječo večstanovanjsko pozidavo Ribnik in domom starejših občanov.
1.2 Programska urbanistična in arhitektonska zasnova:
Občina Ajdovščina in investitor Primorje d.d. nameravata na obravnavanem območju spremeniti obstoječ zazidalni
načrt Ribnik SB II in delno spremeniti program pozidave
območja. Sprememba obstoječega zazidalnega načrta je
bila potrebna zaradi spremembe dispozicije in programa pozidave: večstanovanjska gradnja in prizidava doma starejših
občanov.
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2. PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN
DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
2.1 Veljavna prostorska in urbanistična dokumentacija
Pri pripravi posebnih strokovnih podlag in sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta Ribnik SB II bo načrtovalec
poleg veljavnih zakonov in predpisov upošteval na območju
zazidalnega načrta veljavno prostorsko in urbanistično dokumentacijo.
2.2 Obseg priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Priprava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
obsega:
– pregled veljavnih državnih in občinskih prostorskih
planskih aktov,
– pregled predhodno izdelanih gradiv, študij in druge
dokumentacije,
– pripravo potrebnih strokovnih gradiv,
– izdelavo predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
– izdelava dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
– izdelava usklajenega dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
– izdelava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
2.3 Naročniki, investitorji in izdelovalec sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta in spremljanje izdelave
Naročnik in investitor sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ribnik SB II je Občina Ajdovščina (v nadaljnjem
besedilu: pripravljalec in naročnik ZN) in Primorje d.d. (v nadaljnjem besedilu: naročnik ZN).
V skladu z zakonom o javnih naročilih, bo na podlagi
zbiranja ponudb za izbiro najboljšega ponudnika za izdelavo
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, izbran izdelovalec (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec ZN).
Pripravo strokovnih podlag in predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo spremljala strokovna služba
Občine Ajdovščina.
3. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN
NAČIN NJIHOVE PRIDOBITVE
3.1 Predhodno izdelana gradiva, študije, naloge in druga dokumentacija
– temeljni topografski načrt;
– skupinska pozidava, Idejna zasnova (Primorje d.d.,
junij 2004).
3.2 Strokovna podlage, ki jih je potrebno pripraviti pred
izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
– geodetsko topografski načrt v M = 1:1000, reambuliran in potrjen na Geodetski upravi RS, ki vključuje tudi
podatke o komunalnih vodih, ter druge geodetske podloge,
izdelane v skladu s Pravilnikom o vsebini geodetskih podlog
za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
17/85) – M= 1: 5000 za situacijski prikaz prostorskih ureditev,
M = 1: 1000 za prikaz ureditvenih situacij,
– zemljiško katastrski načrt območja lokacijskega načrta, izdelan v M 1: 1000, potrjen na Geodetski upravi RS,
– podatki iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih
drugih stvarnih pravic,
– strokovne podlage, izdelane v skladu z Navodilom
o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih
izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), kolikor ne bo v
nasprotju z izvršilnimi predpisi do njihove izdaje na podlagi
167. člena ZureP-1,
– projektna dokumentacija za prometno in komunalno
infrastrukturo – idejni projekti,
– geološko in geotehnično poročilo,
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale
iz zahtev pridobljenih smernic.
Strokovna rešitev za realizacijo odločitev sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta se bo praviloma pripravljala
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variantno, razen v primeru, ko se ugotovi, da je primerna le
ena rešitev.
4. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta podati
smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu
lokacijskega načrta pa mnenje so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Območna enota Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, Pisarna Nova Gorica,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za državne ceste,
– Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica,
– Telekom Slovenije, PE Nova Gorica,
– Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o.,
– Občina Ajdovščina, občinske ceste in javne poti,
– Adriaplin d.o.o.,
– GEOSS d.o.o.,
– vse tangirane krajevne skupnosti: KS Ajdovščina.
5. POSTOPEK SPREJEMANJA Z ROKI IN ZADOLŽITVAMI
Pripravljalec ZN bo sklical prostorsko konferenco minimalno 8 dni pred sprejemom programa priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta. Udeleženci prostorske konference so organi in organizacije, ki sodelujejo v
postopku priprave in sprejemanja ZN.
Pridobitev smernic za načrtovanje
– pripravljalec ZN zagotovi gradivo za pridobitev smernic (idejna zasnova oziroma programska zasnova) v 5 dneh
po sprejemu programa priprave. Pripravljalec ZN zaprosi
nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki, za smernice
za načrtovanje prostorske ureditve;
– nosilci urejanja prostora bodo smernice podali v roku
30 dni od prejetja vloge;
– načrtovalec ZN izdela analizo pridobljenih smernic
in izdela usmeritve za načrtovane prostorske ureditve v 15
dneh od prejema smernic;
– delovna skupina za spremljanje izdelave sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta potrdi usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 10 dneh po prejemu.
Izdelava strokovnih podlag in predloga sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta
– pripravljalec oziroma načrtovalec ZN zagotovi izdelavo strokovnih podlag, določenih v 3. točki programa priprave
v 45 dneh od potrditve usmeritev za načrtovanje prostorske
ureditve;
– načrtovalec ZN izdela predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v 30 dneh po prevzemu vseh
strokovnih podlag;
– delovna skupina pregleda predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v 15 dneh po prevzemu in poda
mnenje;
– načrtovalec ZN popravi predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v 15 dneh po pridobitvi mnenja
delovne skupine;
– pripravljalec ZN 15 dni pred objavo javne razgrnitve
predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta skliče
prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
pridobijo mnenja lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
Javna razgrnitev in javna obravnava
– župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v prostorih
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Občine Ajdovščina oziroma v vseh tangiranih krajevnih
skupnostih;
– javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;
– načrtovalec ZN v sodelovanju s pripravljalcem ZN v
času javne razgrnitve organizira najmanj eno javno obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane ureditve;
– pripravljalec ZN obvesti javnost o kraju in času javne
razgrnitve ter javne obravnave z objavo v dveh medijih;
– pripravljalec ZN v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge
organov, organizacij in posameznikov. Pripravljalec in načrtovalec ZN v sodelovanju z delovno skupino za spremljanje
izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta proučita
pripombe in predloge;
– pripravljalec ZN pripravi predlog stališč do pripomb
glede njihovega upoštevanja;
– pripravljalec ZN s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na
katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko
nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje;
– župan s sklepom odloči o upoštevanju pripomb in
predlogov.
Izdelava dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
– pripravljalec ZN zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag v 30 dneh po sprejemu odločitve o
upoštevanju pripomb in predlogov;
– načrtovalec ZN izdela dopolnjen predlog sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta najkasneje v 30 dneh po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih strokovnih podlag;
– načrtovalec ZN zagotovi gradivo za pridobitev
mnenj;
– pripravljalec ZN pozove nosilce urejanja prostora,
določene v 4. točki programa priprave, da podajo mnenje k
dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta;
– nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po
prejemu vloge;
– načrtovalec ZN pridobi mnenje delovne skupine za
spremljanje izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta v času pridobivanja mnenj;
– na podlagi vseh pridobljenih mnenj načrtovalec ZN
izdela usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta v 15
dneh.
Sprejem sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
– župan posreduje usklajen dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Svetu Občine Ajdovščina v sprejem. Sestavni del gradiva so tudi stališča do
pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave.
6. SPREJETJE ODLOKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
Svet Občine Ajdovščina bo na predlog župana občine
sprejel spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Ribnik
SB II z odlokom. Odlok bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ajdovščina, dne 12. julija 2004.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.
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Program priprave lokacijskega načrta za
Poslovno obrtno cono Gojače

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popra-
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vek) in 59. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo,
št. 7/97) je župan Občine Ajdovščina sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta za Poslovno obrtno cono
Gojače
1. OCENA STANJA IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA
PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
1.1 Meje in opis naravnega prostora:
Lokacija predvidene nove poslovno obrtne cone je na
površini severno od hitre ceste med naseljema Selo in Gojače. Na severni strani je omejena z lokalno cesto Črniče – Vrtovin, na južni strani s hitro cesto H4, na vzhodni in zahodni
strani pa z javnimi potmi in kmetijskimi površinami.
1.2 Programska urbanistična in arhitektonska zasnova:
Občina Ajdovščina namerava na obravnavanem območju urediti poslovno obrtno cono, kjer bi zagotovili nove
površine za opravljanje in razvoj obrti, proizvodnje, trgovskih
in poslovnih dejavnosti.
2. PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
2.1 Veljavna prostorska in urbanistična dokumentacija
Pri pripravi posebnih strokovnih podlag in lokacijskega
načrta bo načrtovalec poleg veljavnih zakonov in predpisov
upošteval na območju lokacijskega načrta veljavno prostorsko in urbanistično dokumentacijo.
2.2 Obseg priprave lokacijskega načrta
Priprava lokacijskega načrta obsega:
– pregled veljavnih državnih in občinskih prostorskih
planskih aktov,
– pregled predhodno izdelanih gradiv, študij in druge
dokumentacije,
– pripravo potrebnih strokovnih gradiv,
– izdelavo predloga lokacijskega načrta,
– izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta,
– izdelava usklajenega dopolnjenega predloga lokacijskega načrta,
– izdelava lokacijskega načrta.
2.3 Naročniki, investitorji in izdelovalec lokacijskega
načrta in spremljanje izdelave
Naročnik in investitor lokacijskega načrta za Poslovno
obrtno cono Gojače je Občina Ajdovščina (v nadaljnjem besedilu: pripravljalec LN).
V skladu z zakonom o javnih naročilih, bo na podlagi
zbiranja ponudb za izbiro najboljšega ponudnika za izdelavo
lokacijskega načrta, izbran izdelovalec (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec LN).
Pripravo strokovnih podlag in predloga lokacijskega načrta bo spremljala strokovna služba Občine Ajdovščina.
3. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN
NAČIN NJIHOVE PRIDOBITVE
3.1 Predhodno izdelana gradiva, študije, naloge in druga dokumentacija
– temeljni topografski načrt;
– obrtna cona Gojače, Idejna zasnova (Castrum d.o.o.,
št. C-63/2001, februar 2004).
3.2 Strokovna podlage, ki jih je potrebno pripraviti pred
izdelavo lokacijskega načrta
– geodetsko topografski načrt v M = 1:1000, reambuliran in potrjen na Geodetski upravi RS, ki vključuje tudi
podatke o komunalnih vodih, ter druge geodetske podloge,
izdelane v skladu s Pravilnikom o vsebini geodetskih podlog
za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
17/85) – M= 1: 5000 za situacijski prikaz prostorskih ureditev,
M = 1: 1000 za prikaz ureditvenih situacij;
– zemljiško katastrski načrt območja lokacijskega načrta, izdelan v M 1: 1000, potrjen na Geodetski upravi RS;
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– podatki iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih
drugih stvarnih pravic;
– strokovne podlage, izdelane v skladu z Navodilom
o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih
izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), kolikor ne bo v
nasprotju z izvršilnimi predpisi do njihove izdaje na podlagi
167. člena ZureP-1;
– projektna dokumentacija za prometno in komunalno
infrastrukturo – idejni projekti;
– geološko in geotehnično poročilo;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale
iz zahtev pridobljenih smernic.
Pred izdelavo lokacijskega načrta mora Ministrstvo
za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
OE Nova Gorica, zagotoviti izdelavo strokovnih zasnov s
področja kulturne dediščine v skladu z 41. členom Zakona
o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in jih
posredovati pripravljalcu lokacijskega načrta.
Strokovna rešitev za realizacijo odločitev lokacijskega
načrta se bo praviloma pripravljala variantno, razen v primeru, ko se ugotovi, da je primerna le ena rešitev.
4. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI LOKACIJSKEGA NAČRTA
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom
izdelave lokacijskega načrta podati smernice za njegovo
pripravo, k dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta pa
mnenje so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Območna enota Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Nova Gorica,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, Pisarna Nova Gorica,
– Ministrstvo za promet, Direkcija republike Slovenije
za ceste,
– Ministrstvo za promet, Družba za državne ceste,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Zavod RS za
varstvo narave, OE Nova Gorica,
– Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica,
– Zavod za gozdove Slovenije, PE Tolmin,
– Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica,
– Telekom Slovenije, PE Nova Gorica,
– Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o.,
– vse tangirane krajevne skupnosti: KS Gojače in KS
Selo.
5. POSTOPEK SPREJEMANJA Z ROKI IN ZADOLŽITVAMI
Pripravljalec LN bo sklical prostorsko konferenco minimalno 8 dni pred sprejemom programa priprave za lokacijski
načrta. Udeleženci prostorske konference so organi in organizacije, ki sodelujejo v postopku priprave in sprejemanja
LN.
Pridobitev smernic za načrtovanje
– pripravljalec LN zagotovi gradivo za pridobitev smernic (idejna zasnova oziroma programska zasnova) v 5 dneh
po sprejemu programa priprave. Pripravljalec LN zaprosi
nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki, za smernice
za načrtovanje prostorske ureditve;
– nosilci urejanja prostora bodo smernice podali v roku
30 dni od prejetja vloge;
– načrtovalec LN izdela analizo pridobljenih smernic
in izdela usmeritve za načrtovane prostorske ureditve v 15
dneh od prejema smernic;
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– delovna skupina za spremljanje izdelave lokacijskega
načrta potrdi usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v
10 dneh po prejemu.
Izdelava strokovnih podlag in predloga lokacijskega
načrta
– pripravljalec oziroma načrtovalec LN zagotovi izdelavo strokovnih podlag, določenih v 3. točki programa priprave
v 45 dneh od potrditve usmeritev za načrtovanje prostorske
ureditve;
– načrtovalec LN izdela predlog lokacijskega načrta v
30 dneh po prevzemu vseh strokovnih podlag;
– delovna skupina pregleda predlog lokacijskega načrta
v 15 dneh po prevzemu in poda mnenje;
– načrtovalec LN popravi predlog lokacijskega načrta v
15 dneh po pridobitvi mnenja delovne skupine;
– pripravljalec LN 15 dni pred objavo javne razgrnitve
predloga lokacijskega načrta skliče prostorsko konferenco z
namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu lokacijskega načrta pridobijo mnenja lokalne skupnosti, gospodarstva
in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
Javna razgrnitev in javna obravnava
– župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga
lokacijskega načrta v prostorih Občine Ajdovščina oziroma
v vseh tangiranih krajevnih skupnostih;
– javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;
– načrtovalec LN v sodelovanju s pripravljalcem LN v
času javne razgrnitve organizira najmanj eno javno obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane ureditve;
– pripravljalec LN obvesti javnost o kraju in času javne
razgrnitve ter javne obravnave z objavo v dveh medijih;
– pripravljalec LN v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge
organov, organizacij in posameznikov. Pripravljalec in načrtovalec LN v sodelovanju z delovno skupino za spremljanje
izdelave lokacijskega načrta proučita pripombe in predloge;
– pripravljalec LN pripravi predlog stališč do pripomb
glede njihovega upoštevanja;
– pripravljalec LN s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na
katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko
nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje;
– župan s sklepom odloči o upoštevanju pripomb in
predlogov.
Izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrt
– pripravljalec LN zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag v 30 dneh po sprejemu odločitve o
upoštevanju pripomb in predlogov;
– načrtovalec LN izdela dopolnjen predlog lokacijskega
načrta najkasneje v 30 dneh po prevzemu vseh morebitnih
dopolnjenih strokovnih podlag;
– načrtovalec LN zagotovi gradivo za pridobitev
mnenj;
– pripravljalec LN pozove nosilce urejanja prostora,
določene v 4. točki programa priprave, da podajo mnenje k
dopolnjenemu predlogu lokacijskega načrta;
– nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po
prejemu vloge;
– načrtovalec LN pridobi mnenje delovne skupine za
spremljanje izdelave lokacijskega načrta v času pridobivanja
mnenj;
– na podlagi vseh pridobljenih mnenj načrtovalec LN
izdela usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta v 15
dneh.
Sprejem lokacijskega načrta
– župan posreduje usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta Svetu Občine Ajdovščina v sprejem. Sestavni
del gradiva so tudi stališča do pripomb in predlogov z javne
razgrnitve in javne obravnave.

Stran

9600 /

Št.

79 / 19. 7. 2004

6. SPREJETJE ODLOKA LOKACIJSKEGA NAČRTA
Svet Občine Ajdovščina bo na predlog župana občine
sprejel lokacijski načrt za Poslovno obrtno cono Gojače z
odlokom. Odlok bo objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Ajdovščina, dne 12. julija 2004.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

3492.

Program priprave za spremembe in dopolnitve
prostorskih ureditvenih pogojev v Občini
Ajdovščina

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popravek) in 59. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo,
št. 7/97) je župan Občine Ajdovščina sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za spremembe in dopolnitve prostorskih
ureditvenih pogojev v Občini Ajdovščina
1. OCENA STANJA IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV V OBČINI AJDOVŠČINA
1.1 Meje in opis naravnega prostora
Obdelajo se odločitve o graditvi, širitvi in prenovi naselij
ter ter drugih posegih v prostor na območju občine Ajdovščina, razen za območja, za katera je sprejet veljavni prostorsko
izvedbeni načrt, oziroma za katera veljajo določbe Sanacijskega PUP (Uradni list RS, št. 62/94).
Območja občine, za katera je predvidena izdelava PIN,
se do sprejetja le-teh urejajo s tem odlokom.
2. PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN
DOPOLNITEV PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV
2.1 Veljavna prostorska in urbanistična dokumentacija
Pri pripravi posebnih strokovnih podlag ter sprememb
in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev bo načrtovalec
poleg veljavnih zakonov in predpisov upošteval na območju
veljavno prostorsko in urbanistično dokumentacijo.
2.2 Obseg priprave sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev
Priprava sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev obsega:
– pregled veljavnih državnih in občinskih prostorskih
planskih aktov,
– pregled predhodno izdelanih gradiv, študij in druge
dokumentacije,
– pripravo potrebnih strokovnih gradiv,
– izdelavo predloga sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev,
– izdelava dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev,
– izdelava usklajenega dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev,
– izdelava sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev.
2.3 Naročniki, investitorji in izdelovalec sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev ter spremljanje
izdelave
Naročnik in investitor sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev je Občina Ajdovščina (v nadaljnjem
besedilu: pripravljalec PUP).

Uradni list Republike Slovenije
V skladu z zakonom o javnih naročilih, bo na podlagi
zbiranja ponudb za izbiro najboljšega ponudnika za izdelavo
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev, izbran izdelovalec (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec PUP).
Pripravo strokovnih podlag in predloga sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev bo spremljala
strokovna služba Občine Ajdovščina.
3. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN
NAČIN NJIHOVE PRIDOBITVE
3.2 Strokovna podlage, ki jih je potrebno pripraviti pred
izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev
– strokovne podlage, izdelane v skladu z Navodilom
o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih
izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), kolikor ne bo v
nasprotju z izvršilnimi predpisi do njihove izdaje na podlagi
167. člena ZureP-1,
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale
iz zahtev pridobljenih smernic.
Pred izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev mora Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, zagotoviti
izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v
skladu z 41. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 7/99) in jih posredovati pripravljalcu sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev.
Pred izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta mora Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Zavod
RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, zagotoviti izdelavo
naravovarstvenih smernic v skladu z 97. in 98. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 7/99) in jih posredovati pripravljalcu sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev.
4. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH UREDITVENIH
POGOJEV
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu
predlogu sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev pa mnenje so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS,
Območna enota Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Nova Gorica,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS
za okolje, Pisarna Nova Gorica,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
področje kmetijstva,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – področje
rudarstva,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova
Gorica,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Tolmin,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
– Ministrstvo za promet, Družba za državne ceste,
– Ministrstvo za promet, Uprava za letalstvo,
– Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije,
– ELES, Elektro Slovenije d.o.o.,
– Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo
električne energije,
– Geoplin d.o.o. Ljubljana,
– Adriaplin d.o.o.,
– GEOSS d.o.o.,
– Telekom Slovenije, PE Nova Gorica,

Uradni list Republike Slovenije
– Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o.,
– Občina Ajdovščina, občinske ceste in javne poti,
– vse tangirane krajevne skupnosti.
5. POSTOPEK SPREJEMANJA Z ROKI IN ZADOLŽITVAMI
Pripravljalec PUP bo sklical prostorsko konferenco
minimalno 8 dni pred sprejemom programa priprave za
spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev.
Udeleženci prostorske konference so organi in organizacije,
ki sodelujejo v postopku priprave in sprejemanja PUP.
Pridobitev smernic za načrtovanje
– pripravljalec PUP zagotovi gradivo za pridobitev smernic (idejna zasnova oziroma programska zasnova) v 5 dneh
po sprejemu programa priprave. Pripravljalec PUP zaprosi
nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki, za smernice
za načrtovanje prostorske ureditve;
– nosilci urejanja prostora bodo smernice podali v roku
30 dni od prejetja vloge;
– načrtovalec PUP izdela analizo pridobljenih smernic
in izdela usmeritve za načrtovane prostorske ureditve v 15
dneh od prejema smernic;
– delovna skupina za spremljanje izdelave sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev potrdi usmeritve
za načrtovanje prostorske ureditve v 10 dneh po prejemu.
Izdelava strokovnih podlag in predloga prostorskih
ureditvenih pogojev
– pripravljalec oziroma načrtovalec PUP zagotovi izdelavo strokovnih podlag, določenih v 3. točki programa
priprave v 45 dneh od potrditve usmeritev za načrtovanje
prostorske ureditve;
– načrtovalec PUP izdela predlog prostorskih ureditvenih pogojev v 30 dneh po prevzemu vseh strokovnih
podlag;
– delovna skupina pregleda predlog sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v 15 dneh po prevzemu in poda mnenje;
– načrtovalec PUP popravi predlog prostorskih ureditvenih pogojev v 15 dneh po pridobitvi mnenja delovne
skupine;
– pripravljalec PUP 15 dni pred objavo javne razgrnitve
predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev skliče prostorsko konferenco z namenom, da se
na predvidene rešitve v predlogu sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev pridobijo mnenja lokalne
skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
Javna razgrnitev in javna obravnava
– župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga
sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v
prostorih Občine Ajdovščina oziroma v vseh tangiranih krajevnih skupnostih;
– javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;
– načrtovalec PUP v sodelovanju s pripravljalcem
PUP v času javne razgrnitve organizira najmanj eno javno
obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane
ureditve;
– pripravljalec PUP obvesti javnost o kraju in času javne
razgrnitve ter javne obravnave z objavo v dveh medijih;
– pripravljalec PUP v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge
organov, organizacij in posameznikov. Pripravljalec in načrtovalec PUP v sodelovanju z delovno skupino za spremljanje
izdelave prostorskih ureditvenih pogojev proučita pripombe
in predloge;
– pripravljalec PUP pripravi predlog stališč do pripomb
glede njihovega upoštevanja;
– pripravljalec PUP s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na
katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko
nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje;
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– župan s sklepom odloči o upoštevanju pripomb in
predlogov.
Izdelava dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
– pripravljalec PUP zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag v 30 dneh po sprejemu odločitve o
upoštevanju pripomb in predlogov;
– načrtovalec PUP izdela dopolnjen predlog sprememb
in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev najkasneje v 30
dneh po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih strokovnih
podlag;
– načrtovalec PUP zagotovi gradivo za pridobitev
mnenj;
– pripravljalec PUP pozove nosilce urejanja prostora,
določene v 4. točki programa priprave, da podajo mnenje k
dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev;
– nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po
prejemu vloge;
– načrtovalec PUP pridobi mnenje delovne skupine za
spremljanje izdelave sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev v času pridobivanja mnenj;
– na podlagi vseh pridobljenih mnenj načrtovalec PUP
izdela usklajen dopolnjen v 15 dneh.
Sprejem sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
– župan posreduje usklajen dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev Svetu
Občine Ajdovščina v sprejem. Sestavni del gradiva so tudi
stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne
obravnave.
6. SPREJETJE ODLOKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV
Svet Občine Ajdovščina bo na predlog župana občine
sprejel spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih
pogojev z odlokom. Odlok bo objavljen v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ajdovščina, dne 12. julija 2004.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

BLED
3493.

Odlok o potrditvi zaključnega računa
proračuna Občine Bled za leto 2003

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Bled – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št.
119/03) je Občinski svet občine Bled na 13. redni seji dne
30. 6. 2004 sprejel

ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine
Bled za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2003.
2. člen
Planirani prihodki in odhodki ter realizirani prihodki in
odhodki za leto 2003 so:
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A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Rebalans
2003

3494.
Veljavni
rebalans 2003

Realizacija
2003

Odlok o lokacijskem načrtu za centralno
čistilno napravo Bled z zbirnim centrom
in povezovalnim kanalom »M« do čistilne
naprave Bled

PRIHODKI
Davčni prihodki
Nedavčni prihodki
Kapitalski prihodki
Prejete donacije
Transferni prihodki
SKUPAJ PRIHODKI

1.285.161.000
297.807.600
158.953.000
–
97.974.000
1.839.895.600

1.285.161.000 1.258.989.371
297.807.600 353.052.986
158.953.000 96.852.283
–
–
97.974.000 90.859.385
1.839.895.600 1.799.754.025

Na podlagi 29., 33., 175. in 190. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek), 16. člena Statuta Občine Bled – prečiščeno besedilo
(Uradni list RS, št. 119/03) in sprejetega Programa priprave
(Uradni list RS, št. 11/02) je Občinski svet občine Bled na 13.
redni seji dne 30. 6. 2004 sprejel

ODHODKI
Tekoči odhodki
Tekoči transferi
Investicijski odhodki
Investicijski transferi
SKUPAJ ODHODKI

570.681.600
517.956.000
616.982.000
153.382.000
1.859.001.600

570.681.600 600.573.130
517.956.000 482.946.914
616.982.000 579.658.919
153.382.000 117.448.023
1.859.001.600 1.780.626.986

ODLOK
o lokacijskem načrtu za centralno čistilno
napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim
kanalom »M« do čistilne naprave Bled

A) PRIHODKI minus
ODHODKI

– 19.106.000

– 19.106.000 + 19.127.038

I. SPLOŠNE DOLOČBE

B) RAČUN FIN. TERJ.
IN NALOŽB

+ 10.700.000

+ 10.700.000 + 12.107.675

C) RAČUN FINANCIRANJA – 1.800.000
D. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SR. NA RAČUNIH
– 10.206.000
USKLADITEV PRORAČUNA
(A+B+C-D)

– 1.800.000

– 1.595.016

– 10.206.000 + 29.639.697

–

–

–

3. člen
Neporabljena sredstva proračuna Občine Bled za leto
2003 v znesku 38.719.427,46 SIT, se prenesejo v leto 2004,
kot sredstva na računih in se uporabijo za namene, določene
z razporeditvijo neporabljenih sredstev, potrjeno na seji Občinskega sveta občine Bled.
Stanje na žiro računu na dan 1. 1. 2003
Neporabljena sredstva po
zaključnem računu 2003
Razlika med vstopnim in izstopnim
DDV v 2003
Stanje na transakcijskem računu
na dan 31. 12. 2003
Točen znesek (38.719.427,46 Sit)

+ 10.206.644 SIT
+ 29.639.697 SIT
- 1.126.914 SIT
+ 38.719.427 SIT

4. člen
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, so sestavni
del tega odloka.
5. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve:
Stanje 1. 1. 2003
14.014.795,16 SIT
Prihodki
–
Odhodki
439.461,20 SIT
Sredstva za prenos v leto 2004

13.575.333,96 SIT

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-1/2004
Bled, dne 30. junija 2004.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka prostorskih
sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled
(Uradni list RS, št. 95/02) sprejme lokacijski načrt za centralno čistilno napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim
kanalom od »M« kanala do čistilne naprave Bled, ki ga je
izdelal URBIS – urbanizem, arhitektura, projektiranje d.o.o.,
Maribor, v juniju 2004 pod številko projekta 314–LN/01.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje besedilo in grafične prikaze, ki
se nanašajo na območje čistilne naprave, zbirnega centra,
dostopne ceste in povezovalnega »M« kanala in drugih ureditev ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje
objektov, naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– opis prostorskih pogojev za realizacijo,
– opis potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav, ter
prestavitev in prilagoditev obstoječih infrastrukturnih objektov
in naprav,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
– seznam parcel v ureditvenem območju,
– oceno stroškov za izvedbo ureditvenega načrta,
– etape izvajanja,
– mnenja,
– tehnične elemente za zakoličenje gradbenih parcel,
Grafični del obsega:
– Prikaz prostorskih sestavin srednjeročnega in družbenega plana Občine Bled M 1: 5000,
– Prikaz prostorskih sestavin srednjeročnega in družbenega plana Občine Bled – programske zasnove M 1: 3500,
– Prikaz širšega območja lokacijskega načrta
M 1 : 10000,
– Ureditvena situacija M 1: 2000,
– Izsek iz ureditvene situacije – območje čistilne naprave Bled in zbirnega centra M 1: 500,
– Ureditvena situacija prestavitev komunalne in energetske infrastrukture M 1: 2000,
– Izsek iz ureditvena situacija prestavitev komunalne in
energetske infrastrukture za območje čistilne naprave Bled
in zbirnega centra M 1: 500,
– Vzdolžni profil – povezovalni »M« kanal M 1: 1000,
– Karakteristični prečni profil dovozne ceste M 1: 50,
– Vzdolžni profil dovozne ceste M 1: 2500/250,
– Prerez čez območje zbirnega centra M 1: 100,
– Prerezi objektov na območju čistilne naprave Bled
M 1: 100,
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– Tehnični elementi za zakoličenje gradbenih parcel
M 1:1000,
– Uradne kopije katastrskih načrtov (GU) M 1:1000,
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parcele
oziroma zemljišča, ki so namenjena za gradnjo čistilne naprave, zbirnega centra, dostopne ceste in povezovalnega
»M« kanala. Ureditev pripadajoče komunalne infrastrukture
ter površine, ki ostanejo v obstoječi rabi.
Vse parcele oziroma deli parcel, ki so v ureditvenem
območju so v k.o. Želeče:
DOSTOPNA CESTA:
1008/7, 1008/10, 1008/11, 1008/12, 1008/13,
1008/14, 1008/15, 1008/16, 1060/1, 1060/8, 1060/9, 1060/10,
1060/11, 1060/12, 1060/14, 1060/15, 1061, 1063, 1065/1,
1066/2, 1069, 1070/1, 1070/2, 1071, 1072/1, 1072/2, 1073,
1077/1, 1077/3, 1077/4, 1079/7, 1085/1, 1085/2, 1085/3,
1085/4, 1085/5, 1085/6, 1086/1, 1086/2, 1086/3, 1088/3, 1088/6,
1088/9, 1090/2, 1090/3, 1193/1, 1194/1, 1195/1, 1195/2, 1199,
1200/1, 1202/1, 1202/5, 1202/8, 1206/1, 1207, 1062, 1064;
ZBIRNI CENTER in ČISTILNA NAPRAVA:
1008/4, 1008/9, 1008/10, 1008/15, 1008/16, 1017,
1018, 1019, 1020, 1202/1, 1202/3, 1202/4, 1202/5;
IZTOČNI KANAL IZ ČN:
1008/16, 1008/17, 1017, 1018, 1023, 1202/5, 1202/7;
NAVEZAVA NA ČISTILNO NAPRAVO:
1008/4, 1017,1202/4
POVEZOVALNI M KANAL:
921, 926/5, 928/9, 929/1, 929/2, 930/3, 930/8, 930/10,
930/11, 931/1, 931/2, 944/2, 951/1, 1008/1, 1008/2, 1008/3,
1008/6, 1008/7, 1008/8, 1008/9, 1011/1, 1011/2, 1017, 1018,
1191/1, 1191/3, 1197, 1202/1, 1202/3, 1205/1;
RAZBREMENILNI KANAL:
954/2, 955, 1191/1;
REKONSTRUKCIJA M KANALA:
1008/6, 1008/7, 1080/1, 1197, 1198;
TLAČNI VOD IN LOKALNO ČRPALIŠČE:
1008/6, 1008/7, 1060/1, 1080/1, 1074, 1075, 1193/1,
1197, 1198, 1206/1, 1207;
VODOVOD:
1008/7, 1008/10, 1008/11, 1008/12, 1008/13, 1008/14,
1017, 1018, 1060/1, 1065/1,1071, 1072/1, 1072/2, 1073,
1077/1, 1077/3, 1077/4, 1079/7, 1085/1, 1085/2, 1085/3,
1085/4, 1085/5, 1085/6, 1088/6, 1194/1,1195/1, 1199, 1200/1,
1202/1, 1206/1, 1207;
ELEKTRIKA:
1008/15, 1017, 1018, 1202/1, 1202/5;
OBMOČJE ČISTILNE NAPRAVE, KJER SE OHRANJA
OBSTOJEČA RABA PROSTORA:
1008/4, 1019, 1020, 1202/4;
Zemljišča parcel so točno razvidna iz grafičnega dela
odloka. Pri pridobivanju upravnih dovoljenj se upoštevajo vse
navedene parcele, ne glede, v kateri alinei so navedene.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI UREJANJA
OBMOČJA
4. člen
Ureditveno območje iz 3. člena tega odloka obsega:
– območje izključne rabe čistilne naprave,
– območje izključne rabe zbirnega centra,
– območje ureditve dostopne ceste,
– območje ohranjanja obstoječe rabe,
– območje ureditve povezovalnega »M« kanala,
– območje ukrepov za preprečitev prekomernih vplivov
na okolje.
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5. člen
Območje čistilne naprave in zbirnega centra zavzema
kmetijske površine na platoju nadmorske višine 450 m južno
od vzpetine Kozarca (558 m) in vzhodno od vzpetine Obroč
(518 m). V smeri proti jugu se teren terasasto spušča proti
Savi Bohinjki.
Dostopna cesta do čistilne naprave je načrtovana kot
rekonstrukcija oziroma razširitev dovozne ceste od bodoče
načrtovane južne razbremenilne ceste do čistilne naprave in
zbirnega centra.
Povezovalni »M« kanal, poteka delno v cestnem telesu
Prežihove ceste, nato pa se usmeri proti potoku Jezernica in
poteka vzporedno z njim vse do območja med Kozarnico in
Obročem, kjer se dvigne do platoja oziroma območja bodoče
čistilne naprave in zbirnega centra, ki ležita južno od Kozarce
na vzhodnem delu ob hribu Obroč.
6. člen
ČISTILNA NAPRAVA
Območje čistilne naprave je pravokotne oblike, tlorisne
velikosti c.a 55 x 95 m, znotraj zaščitne ograje. Obstoječi
teren na predvideni lokaciji pada v blagem padcu v smeri
S–J, absolutna višina na J meji območja čistilne naprave je
450 m, na severnem koncu območja čistilne naprave pa 456
m n.v.
Kapaciteta čistilne naprave je 14150 PE. Dotok na
čistilno napravo je preko povezovalnega »M« kanala ter obstoječega VS kanala, ki se ga delno dogradi in priključi na
čistilno napravo.
Vse prečiščene odpadne vode se bodo odvedle v obstoječi VS kanal, ki ga je potrebno hidravlično preveriti, sanirati
in preprečiti prelivno vodo na okoliški teren.
V območju čistilne naprave bodo zgrajeni naslednji
objekti:
– vhodno črpališče
– prezračevalni bazen
– naknadni usedalnik
– anaerobni bazen in črpališče blata
– merilnik pretoka in servisni jašek
– silos za blato
– doziranje FeCl3
– upravna stavba, ki vključuje:
- mehansko predčiščenje
- strojno zgoščanje blata
- kompresorska postaja
- kontrolno-upravni prostor
- prostor z elektro omarami
- laboratorij
- delavnica
- garderoba
- sanitarni blok
- predprostor
Postopek čiščenja na čistilni napravi vsebuje:
– linijo vode,
– mehansko čiščenje,
– biološko čiščenje,
– linijo blata.
7. člen
OBJEKTI NA ČISTILNI NAPRAVI
Upravna stavba
Upravna stavba je izvedena kot integralni objekt, ki
združuje objekte linije vode, blata in sekundarne objekte.
Predvidena je eno etažna zgradba, velikosti 21,70 x 16,80
m. Streha je predvidena kot enokapnica, naklona 7º.
Vhodno črpališče
Objekt je izveden kot vodo nepropustna konstrukcija,
izdelana po principu pravokotnega bazena, temeljena na temeljni plošči, velikosti 9,50 x 4,50 m. Objekt je v celoti vkopan
v zemljo. V črpališču so vgrajene tri potopne centrifugalne
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črpalke, ki po skupnem tlačnem cevovodu črpajo vodo v
mehansko predčiščenje. Ob vhodnem črpališču se predvidi
postaja za sprejem grezničnih odplak.
Anaerobni bazen
Mehansko očiščena odpadna voda teče po gravitacijskem cevovodu v anaerobni bazen okrogle oblike, premera
12,00m. Tukaj se pomeša odpadna voda/mešanica iz oživljenega blata in povratno blato iz bazena za naknadno čiščenje. Mešanica odplak in oživljenega blata se nato dovaja po
gravitacijskem cevovodu v prezračevalni bazen, v biološko
stopnjo čiščenja.
Aerobni bazen in naknadni usedalnik
Prezračevalni bazen je kanal krožne oblike s centralno
nameščenim naknadnim usedalnikom z vmesno koncentrično steno. Objekt je v pretežni meri vkopan v zemljo. Predvidena je aerobna stabilizacija blata – podaljšana aeracija.
Naknadni usedalnik
Naknadni usedalnik je bazen okrogle oblike velikosti
premera 23,60m s horizontalnim pretokom in je nameščen v
centralnem delu integriranega biološkega bazena. Dovod v
bazen je po cevovodu v centralni del usedalnika. Elektromotorno strgalo strga na dnu usedlo blato v centralno nameščen
lijak, od tu pa se blato.odvaja v črpališče blata. Plavajoče
blato se posnema in s posebno črpalko črpa v mehansko
obdelavo blata. Očiščena voda se preliva prek na obodu
naknadnega usedalnika nameščenega prelivnega roba v
iztočni cevovod.
Merilnik pretoka
Predvidena je namestitev magnetno induktivnega merilnika pretoka v iztočnem cevovodu. Merilnik odčitava trenutne
in kumulativne vrednosti pretoka na napravo. V jašku se zajema tehnološka voda za potrebe čistilne naprave.
Silos za blato
Objekt je v obliki okroglega bazena, premera 15,00m.
Objekt ni vkopan v zemljo in je visok 12,70m. Silos za blato je
pokrit s kupolo. Zgoščeno blato doteka po tlačnem cevovodu
v bazen in izteka skozi cevovod na dnu bazena. V procesu
čiščenja vode izločeno biološko blato bo aerobno stabilizirano in zgoščeno v 1. fazi na ca. 6 – 8% suhe snovi in v 2.
fazi na 25-30% suhe snovi. Blato bo shranjeno v pokritem
silosu za blato. Od tu se bo občasno prečrpavalo v vozilo za
odvoz blata.
8. člen
ZBIRNI CENTER
Ob predvideni lokaciji čistilne naprave Bled se zgradi
»ZBIRNI CENTER« za ločeno zbrane odpadke. Promet na
zbirnem centru je načrtovan kot prometna zanka s cestama,
ki sta višinsko ločeni za 1,00m. Krožna cesta premošča višinsko razliko po rampah. Ob prometni zanki je locirana nadstrešnica. Na območju zbirnega centra je načrtovana tehtnica
za tovornjake. Odpadki se zbirajo v kesonih, postavljenih v
dokih na otokih. Posebni in nevarni odpadki (barve, laki,
lepila...) se zbirajo v ločenih kontejnerjih. Površina zbirnega
centra je 0,41 ha.
Objekti zbirnega centra
1. Grajen objekt za osebje z sanitarijami
2. Nadstrešnica za strojno opremo
3. Nadstrešnica nad kontejnerji
4. Parkirišče za tov. vozila
5. Parkirišče za osebna vozila
6. Rampa
7. Ograja
Trafo postaja, ki je namenjena oskrbi za celotno območje zbirnega centra in čistilne naprave je postavljena izven
zaščitnih ograj.
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Velikost posameznih objektov je razvidna iz grafičnih
prilog.
9. člen
POVEZOVALNI »M« KANAL
Dovod odpadnih voda iz centra Bleda je načrtovan
brez vmesnega prečrpavanja. Povezovalni kanal, poteka od
naselja Mlino do sedla med hriboma Obroč in Kozarca. V
fazi izdelave PGD je treba izdelati rešitev, ki bo znižala tlak
v odseku, ki deluje pod tlakom za cca 1bar, oziroma urediti
črpališče v kolikor se zaradi geoloških in terenskih pogojev
izkaže za potrebno. Zadnji odsek povezovalnega kanala do
same čistilne naprave obratuje gravitacijsko.
Objekti na trasi so:
– povezovalni M kanal – tlačni vod – v dolžini l=966.0m
(cev PE 80 K 355mm S8)
– povezovalni M kanal – tlačni vod – v dolžini l=74.0m
(cev J.C. DN 220mm)
– povezovalni M kanal – gravitacijski vod – v dolžini
l=92.0m (cev PE DN 400mm)
– rekonstruirani M kanal v dolžini l=215.0m (cev PE
DN 500mm)
– prevezava VS kanala na čistilno napravo v dolžini
l=67.0m (cev PE DN 630mm)
– razbremenilni kanal (DN 800mm)
– razbremenilni objekt s peskolovom
– iztočni objekt – čistilni jašek
– lokalno črpališče na obstoječem M kanalu in tlačni vod
do objekta P2 v dolžini l=250.0m (cev PE DN 80mm)
– revizijski jaški.
Navedene kapacitete cevi so okvirne, na podlagi tehničnih izračunov se lahko tudi povečajo.
10. člen
DOSTOPNA CESTA
Načrtovana je rekonstrukcija oziroma razširitev dostopne ceste od bodoče načrtovane južne razbremenilne ceste
do čistilne naprave in zbirnega centra, delno na cestah JP
513411 in JP 512501.
Nova širina ceste je 4,75m kar zagotavlja srečanje
kamiona in osebnega vozila. V območju neposrednega priključevanja na dovozno cesto razbremenilno cesto je privzeta
širina vozišča 5,90m. Dolžina priključitve na južno razbremenilno cesto je 0,825km. Do izgradnje južne razbremenilne
ceste pa se izvede v dolžini 0,975 km, tako da se naveže na
obstoječo Savsko cesto.
Os dovozne ceste je do km 0,150 definirana v projektu
južne razbremenilne ceste. V nadaljevanju pa trasa sledi obstoječi cesti. V km 0,520 je horizontalni radij R=ca. 25m, na
ostalih delih pa je večji.
Maksimalni vzdolžni nagib je 9,3% na dolžini 125m. Na
preostalem delu nagib ne presega 7,9%.
Predviden je nov propust:
– v km 0,580 ploščat prepust svetle odprtine 5mx2m,
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE
11. člen
– Zaščitna ograja okrog območja čistilne naprave in
zbirnega centra naj bo v spodnjem delu (do višine 50cm)
zgoščena in vkopana, da ne bo prehodna za male sesalce.
– Za zmanjšanje vidne izpostavljenosti čistilne naprave
in njeno vključitev v prostor je potrebna zasaditev z listopadnimi drevesnimi in grmovnimi vrstami, ki dolgo obdrže listje,
ter zimzelenimi iglavci. Zasaditev se izvede z drevesnimi
skupinami avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst.
– Za boljšo vključitev objekta v prostor ni priporočljiva
formalna ureditev odprtega prostora, temveč mehke organske oblike.
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– Za hitrejše zmanjšanje vidne izpostavljenosti čistilne
naprave naj bodo na novo zasajena drevesa visoka 2–2,5m
s formirano krono, grmovnice pa vsaj s 3 poganjki. Zasaditev
je potrebno tudi ustrezno redno vzdrževati.
– Po izgradnji povezovalnega »M« kanala in dostopne
ceste, je treba površine nad kanalom in ob cesti takoj zasaditi
in zatraviti.
V. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
12. člen
Komunalna infrastruktura znotraj območja čistilne naprave in zbirnega centra se natančneje definira v PGD projektih tako, da se upošteva:
– Na območju posega je treba predvideti in izvajati
kanalizacijsko omrežje v ločenem sistemu. Ločeno je treba
odvodnjavati vodo iz oporečnih in neoporečnih površin. Vode
z oporečnih površin (manipulativne ploščad ipd.) je obvezno
speljati s sistem fekalne kanalizacije.
– Za vse objekte in naprave (peskolovi, lovilci olj, črpališča, itd.) na kanalizacijskem sistemu je potrebno predvideti
izdelavo poslovnikov in vzdrževanja.
– Znotraj območja čistilne naprave in zbirnega centra se
zgradi hidrantno omrežje.
– Tehnološke povezave med objekti čistilne naprave so
izvedene iz modernih sintetičnih materialov, razen cevovoda
za dovod stisnjenega zraka v prezračevalni bazen, ki je izdelan iz nerjavečega jekla AISI304.
– Na območju čistilne naprave in zbirnega centra se
predvidi razvod vodovodnega omrežja.
– Za rezervno napajanje objekta čistilne naprave se
uporablja mobilni dizelski elektro agregat minimalne moči
60 kVA.
– Elektriko se razpelje iz nove trafo postaje, ki je locirana ob območju zbirnega centra.
– Kot lokalni vir toplotne energije služi utekočinjeni
zemeljski plin, ki se hrani v zunanjem zbiralniku prostornine
ca. 5 m3.
– Načrtuje se strelovodna instalacija objektov in ozemljitev.
13. člen
Na območju predvidenih posegov poteka večje število
obstoječih komunalnih in infrastrukturnih vodov.
– Vse vode je potrebno v sklopu izdelave izvedbene dokumentacije zakoličiti. Izdelati je potrebno detajle prečkanja
v skladu s pogoji upravljavcev.
– V času gradnje je potrebno vsa dela v bližini vodov
izvajati v skladu s pogoji in pod nadzorom upravljavcev.
Kanalizacija
Obstoječo in predvideno kanalizacijsko omrežje, katerega tangirajo obravnavani vodi je treba ustrezno zaščititi tako,
da bo omogočeno nemoteno vzdrževanje in obratovanje.
Prečkanje in vzporedni potek kanalizacije z ostalimi
komunalnimi instalacijami mora biti projektirano in izvedeno
v skladu s predpisi.
V fazi PGD morajo biti obdelana vsa križanja z novimi
rešitvami.
S posegom se ne smejo poslabšati obstoječe odtočne
razmere meteornih voda.
Vsak poseg v vodni režim mora biti posebej projektiran.
Investitor mora pred pričetkom gradnje zakoličiti vse
vode na terenu in pripraviti ustrezne rešitve v skladu s pogoji
upravljavcev.
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Vodovod
Zaradi povečanih potreb po zagotavljanju vode, obstoječe omrežje ni zadostno dimenzionirano. Zato je potrebno
povečati vodovodno omrežje, in sicer navezati čistilno napravo in zbirni center na obstoječ javni vodovod. Na mestih,
kjer se trasa približa obstoječim vodovodnim cevovodom je
potrebno upoštevati veljavno zakonodajo in pravilnike ter
zagotoviti minimalne predpisane odmike. Za vse tangirane
vodovodne objekte se v nadaljnjih fazah projektiranja izdelajo ustrezne zaščite oziroma prestavitve. Kolikor jih ni
možno doseči je potrebno vodovodne cevovode dodatno
zaščititi. Predvidi se potek novega vodovodnega sistema
DN 110 od obstoječega javnega vodovoda do zbirnega
centra in čistilne naprave v novi rekonstruirani dovozni
cesti. Na priključnem mestu objekta na javni vodovod se
zgradi zunanji vodomerni jašek z vodomerom. Lokacija in
tip bosta določena v nadaljnjih fazah projektiranja s strani
upravljavca jaška.
Investitor je dolžan:
– za potrebe delovanja čistilne naprave izvesti priključitev na vodovodno omrežje,
– pridobiti podatke o obstoječih vodovodnih objektih in
napravah, po potrebi tudi zakoličiti in sondirati,
– obdelati vse detajle prečkanj in odmikov predvidenih
objektov z obstoječimi vodovodnimi napravami,
– na delih, kjer se predvideva obnova oziroma novogradnja vodovodnega sistema je treba izdelati usklajeno
projektno dokumentacijo,
– obdelano mora biti varovanje obstoječih vodovodnih
objektov in naprav in dostop do njih za potrebe nemotenega
vzdrževanja in nadzora vodovoda,
– izdelati je treba usklajeno projektno dokumentacijo za
vse naslednje faze,
– pridobitev vseh soglasij in dovoljenj za izvedbo posegov na vodovodnem objektih in napravah.
Vsa dela na vodovodnem priključku in vodomeru mora
opraviti upravljavec vodovoda po naročilu in na stroške investitorja.
Elektro omrežje
Za oskrbo z električno energijo je potrebno zgraditi
novo trafo postajo ustrezne moči ob območju zbirnega centra. Trafo postaja se naveže v električno omrežje preko 20
kV daljnovoda ali kablovoda. Natančen način napajanja se
opredeli v projektni dokumentaciji.
Iz predvidene trafo postaje se položi ustrezno interno
električno omrežje za potrebe napajanja posameznih objektov in javno razsvetljavo.
Zaradi zanesljivosti napajanja je potrebno znotraj območja predvideti lasten dieselski električni agregat.
Pri načrtovanju posegov je treba na mestih križanj oziroma približevanj upoštevati naslednje pogoje:
– upoštevati predpisane odmike novih objektov od
obstoječega elektro energetskega omrežja po zahtevah
tehničnih predpisov,
– predvideti prestavitve ali spremembe obstoječega
elektroenergetskega omrežja zaradi novih objektov,
– uskladiti potek obstoječega, prestavljenega ali novega elektro energetskega omrežja z ostalimi komunalnimi
napravami,
– z izkopi se ne sme ogroziti stabilnosti obstoječih opornikov. Oddaljenost »M« kanala mora biti od oporne točke
najmanj 1,5m,
– pred pričetkom gradnje je treba zakoličiti obstoječi
20kV kablovod TP Mlino – TP Prežihova. Pri križanju je treba
zagotoviti minimalni vertikalni odmik 0,5m.
Omrežje zvez
Za potrebe čistilne naprave je potrebno zgraditi TK priključek v skladu s pogoji upravljavca.
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V fazi izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI je
treba detajlno obdelati križanja in približevanja neposredno
prizadeti in ogroženih telefonskih kabelskih vodov (medsebojni odmiki). Vsa križanja obdelati v skladu s pogoji upravljavca Telekom Slovenija.
– Zakoličiti je treba obstoječe zemeljske kable pred
pričetkom del.
– Križanje kanala«M« z zemeljskimi kabli mora biti izvedeno, tako da cev kanala poteka pod zemeljskim kablom
in sicer vsaj 0,4m.
– Odmiki pri vzporednem vodenju morajo biti vsaj
0,5m.
– Pri Prežihovi 4 je pri zakoličenju obvezen ogled predstavnika Telekom Slovenije PE Kranj.
Prometna infrastruktura
– Trasa povezovalnega »M« kanala poteka v varovalnem pasu državne ceste – bodoče »Južne razbremenilne
ceste«. V fazi PGD je treba rešitve poteka »M« kanala in
dovozne ceste ustrezno prilagoditi rešitvam v navedenih
projektih »Južne razbremenilne ceste« zaradi usklajenosti
rešitev in nepotrebnih kasnejših prilagoditev na terenu.
– Pri gradnji čistilne naprave je treba upoštevati Odlok
o občinskih cestah v Občini Bled.
VI. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
POSEGOV V PROSTOR
14. člen
VODNOGOSPODARSKE UREDITVE IN VAROVANJE
VODNIH VIROV
Vsi objekti čistilne naprave in zbirnega centra, kjer se
odvija tehnologija čiščenja in odpadnih vod, morajo biti načrtovani tako, da bo zagotovljena vodotesnost.
Iztok prečiščene vode mora ustrezati zahtevam iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96) ter iz Uredb o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi pri odvajanju
odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS,
št. 90/98, 31/01 in 62/01).
S predvideno gradnjo se ne sme poslabšati stabilnost
brežin vodotokov. Dela se morajo izvajati tako, da ne bo
povzročena erozija.
Odlaganje materiala v vodotoke oziroma neposredno
bližino ni dovoljeno.
Na iztočnem kanalu se predvidi jašek za odvzem vzorcev.
Začasno izkopan material mora biti zavarovan pred
odplavljanjem.
Za zaščito podtalja in podtalnice morajo biti vsi izvedeni objekti, kjer poteka transport in čiščenje odpadne vode
(cevovodi, jaški, bazeni, črpališča…), v vodotesni izvedbi.
Potrebno izvesti preskus vodotesnosti z vodo kot medijem.
Pri obratovanju kanalizacijskega zbiralnika je potrebno
zagotoviti zaščitne ukrepe samo pri vzdrževanju objektov
(črpališč) in ustrezno odstranjevanje in odlaganje odpadkov
pri čiščenju kanalov.
Iztok prečiščene odpadne vode iz čistilne naprave bo
speljan v površinski odvodnik.
Sprejemnik prečiščenih voda je reka Sava Bohinjka.
Zgornji del povodja reke Save se ocenjuje kot občutljivo področje, zato je predvideno čiščenje dušikovih spojin, čiščenje
fosforja in dezinfekcija iztoka.
15. člen
UREDITVE NA OBMOČJU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN
VARSTVO KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
Prst se odstrani in odloži tako, da se ohranita njena rodovitnost in količina. Pri izvedbi je treba ločiti zgornji humusni
sloj prsti od spodnjih slojev.
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Rodovitna prst, ki se uporabi za rekultivacijo, mora biti
shranjena na ustreznih lokacijah v nasipih ustreznih oblik in
višine do 1.20 m.
16. člen
VAROVANJE OBJEKTOV IN OBMOČIJ KULTURNE
DEDIŠČINE
Trasa povezovalnega »M« kanala, dostopna cesta in
čistilna naprava z zbirnim centrom, se nahaja na območju
Bled – Ambient Bled, št. predloga 400344, ki je bil podan kot
predlog za vpis v Register kulturne dediščine, zaradi kulturnega, zgodovinskega in simbolnega pomena prostora.
Na območju ni druge evidentirane kulturne dediščine
vpisane v RKD in ne razglašenih kulturnih spomenikov.
17. člen
VAROVANJE OBJEKTOV IN OBMOČIJ NARAVNE
DEDIŠČINE
Potek povezovalnega »M« kanala poteka po občutljivem območju ob vodotoku Jezernica, zato je pri nadaljnjem
načrtovanju in izvedbi potrebno upoštevati:
– Na lokaciji naj se ohrani čim več obstoječe vegetacije.
– Za zmanjšanje vidne izpostavljenosti čistilne naprave
in njeno vključitev v prostor je potrebna sklenjena obsaditev
površin ob čistilni napravi z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami
– Trasa povezovalnega »M« kanala mora biti v celoti vkopana, površine nad njim pa vzpostavljene v prvotno
stanje.
– Izkop za cevovod je od potoka Jezernica odmaknjen
toliko, da se ne poseže v obrežni pas (5–10m)
– Lokacije transportnih poti, manipulativnih prostorov,
skladišč materiala in strojev ter drugih objektov, ki so povezani z gradnjo je potrebno smotrno izbrati.
– V obrežni pas Save Bohinjke in Jezernice ni dovoljeno
posegati.
– Z vegetacijo ob gradbišču je potrebno pazljivo ravnati
oziroma jo je potrebno zaščititi.
– Gradbeni material je potrebno prevažati po obstoječi
infrastrukturi ter ga odlagati na zato namenjene površine
(izven poplavnega oziroma obrežnega pasu reke Save Bohinjke in Jezernice).
– Potrebno je takojšnja ozelenitev razgaljenih površin
(zasaditev z vrstami, ki se pojavljajo na območju avtohtono),
– v primeru nepredvidenega uničenja ali poškodovanja
je potrebno obrežno zarast Save Bohinjke in Jezernice nadomestiti z novo, istovrstno.
– Lokacije transportnih poti, manipulativnih prostorov,
skladišč materiala in strojev ter drugih objektov, ki so povezani z gradnjo je potrebno smotrno izbrati. Od naravnih vrednot
se je potrebno oddaljiti vsaj 70 metrov (v primeru jezera in
hriba Straža v razumni oddaljenosti – teren).
– Sestavni del PGD mora biti načrt krajinske ureditve.
UKREPI ZA VAROVANJE FAVNE
– Gradbišče je potrebno organizirati na način, da bo v
največji možni meri preprečeno onesnaženje Save Bohinjke
in Jezernice.
– V strugo Jezernice je prepovedano posegati.
– V primeru povzročitve nepredvidenih poškodb struge Save Bohinjke in Jezernice je potrebno izvršiti takojšno
sanacijo, na način da bo ohranjen naravni sistem vodotoka.
Sanacija poškodb z nenaravnimi materiali ni dopustna.
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18. člen
VARSTVO PRED HRUPOM
Gradnja čistilne naprave in zbirnega centra bo potekala
znotraj območja, ki je z veljavnimi prostorskimi dokumenti
Občine Bled opredeljeno za komunalno dejavnost. V času
gradnje morajo biti upoštevani naslednji ukrepi za zmanjšanje hrupa:
– delo na gradbišču mora potekati je v dnevnem času
med 7:00 in 19:00 uro, v nočnem času le v primeru neodložljivih vzdrževalnih del;
– uporabo delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so
izdelane v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih
strojev po smernicah 84/534/EEC in Pravilnika o emisiji
hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, Uradni list RS,
št. 106/02;
– ukrepi varstva pred hrupom v času gradnje morajo biti
podrobno opredeljeni v projektu ekološke ureditve gradbišča,
ki se izdela v okviru projekta PZI, PZR. Projekt mora upoštevati usmeritve PVO.
– Potencialni viri hrupa na območju čistilne naprave
bodo locirani v zaprtih prostorih ali protihrupno zaščiteni.
Upoštevajoč tehnološko opremo čistilne naprave, v idejnem
projektu predvideno razporeditev potencialnih virov hrupa,
lokacijo čistilne naprave in rezultate meritev hrupa na referenčnem objektu dodatni ukrepi varstva pred hrupom za
čistilno napravo Bled niso potrebni.
19. člen
VARSTVO ZRAKA
Predvidena je gradnja aerobne stabilizacije blata, zato
ni pričakovati večjih emisij smradu. Zrak iz prostorov, kjer
bodo prisotne emisije smradu (mehansko predčiščenje, naprava za sprejem gošč iz greznic, strojno zgoščanje blata)
se bo odsesaval v zračni biofilter (kolikor ga bo treba izvesti
v skladu z izvedenim monitoringom v času obratovanja), kjer
se bo čistil in nato odvajal v atmosfero. Vplivno območje
smradu bo občasno segalo do oddaljenosti do 100 m od
meje območja čistilne naprave in zbirnega centra.
Ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka v času gradnje morajo vključevati:
– preprečevanje prašenja z odkritih delov gradbišča;
ukrep zahteva redno vlaženje gradbišča ob suhem in vetrovnem vremenu;
– preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega
materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi;
– upoštevanje emisijskih norm pri uporabljeni gradbeni
mehanizaciji in transportnih sredstvih;
– zavezanec za izvajanje ukrepov v času gradnje je
izvajalec gradbenih del, ki mora z ukrepi zagotoviti, da na
območjih v okolici gradbišča ne bodo presežene mejne vrednosti prašnih usedlin v zraku. Ukrepi varstva zraka v času
gradnje morajo biti podrobno opredeljeni v projektu ekološke
ureditve gradbišča, ki se izdela v okviru projekta PZI, PZR.
Projekt mora upoštevati usmeritve PVO.
20. člen
VIŠKI MATERIALA
Pri načrtovanem posegu se ne predvidevajo večje
količine izkopanega materiala, saj se bo pri povezovalnem
»M« kanalu, humus odstranil in po končanih delih ponovno
uporabil. Na območju ČN in zbirnega centra je načrtovana
gradnja z izravnavo mas zato se ne predvidevajo večje količine viškov materiala. Natančnejše količine materiala bodo
definirane v projektu PGD.
21. člen
VARSTVO PRED POŽAROM
Za zagotavljanje protipožarne vode na čistilni napravi
Bled in zbirnem centru se izvede interno fiksno ali gibljivo
hidrantno omrežje.
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VII. ETAPNOST IZVEDBE LOKACIJSKEGA NAČRTA
22. člen
Etape izvajanja na podlagi lokacijskega načrta:
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih
infrastrukturnih in drugih objektov in naprav, ki so potrebne
za uresničitev predvidenih posegov;
– deli trase dostopne ceste;
– povezovalni »M« kanal;
– čistilna naprava;
– zbirni center.
Etape gradenj in postopki za pridobitev upravnih dovoljenj se lahko izvajajo posamezno. Etape izvajanja lokacijskega načrta je treba načrtovati in izvajati tako, da bo potekal
promet po lokalnih cestah čim manj moteno.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
23. člen
MONITORING
– Investitor gradnje mora zagotoviti posnetek ničelnega stanja, podrobnejši načrt izvajanja monitoringa in izvajati
monitoring z namenom nadzorovanja vplivov, ki bi v času
gradnje ali obratovanja v posebnih pogojih lahko presegli
zakonsko določene pragove.
– Upravljavec čistilne naprave je dolžan izvajati prve
meritve in obratovalni monitoring odpadnega zraka iz anaerobnih stopenj čistilne naprave ter po potrebi izvesti tipski
biofilter.
– Upravljavec čistilne naprave je dolžan v skladu s
Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list
RS, št. 35/96) izvajati prve meritve in obratovalni monitoring
odpadnih vod. Pogostost meritev in čas vzorčevanja sta določena v prilogi 1 Pravilnika (Uradni list RS, št. 35/96).
– Po prvi vegetacijski sezoni je smiselno ugotoviti razvitost nove zasaditve ob čistilni napravi, zbirnem centru in ob
brežinah Jezernice ter jo po potrebi dopolniti.
– Splošni pogoji za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa hrupa so določeni v Pravilniku o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa
ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).
Skladno z 2. členom Pravilnika je zavezanec za zagotovitev
prvih meritev in obratovalnega monitoringa upravljavec čistilne naprave in zbirnega centra. V okviru prvih meritev in obratovalnega monitoringa hrupa je potrebno zagotoviti izvedbo
meritev celotne obremenitve s hrupom na območju čistilne
naprave in zbirnega centra in v njuni okolici kot posledico
emisije vseh virov hrupa na območju ter meritve ravni hrupa
čistilne naprave. Prve meritve in obratovalni monitoring hrupa
čistilne naprave in zbirnega centra se izvajajo pri virih hrupa
na območju čistilne naprave in zbirnega centra in na meji območja. Zavezanec za izvedbo prvih meritev in obratovalnega
monitoringa hrupa je upravljavec čistilne naprave.
– Poseben monitoring vpliva čistilne naprave na kvaliteto Save Bohinjke ni potreben.
– Izvajati je treba redno spremljanje kvalitete blata.
Ukrepi
V primeru prekoračitve dopustnih vrednosti je treba izvesti dodatne zaščitne ukrepe, ki so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve;
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve;
– sanacija, povečanje ali izgradnja novih omrežij, objektov in naprav;
– sprememba rabe prostora ali objekta;
– omejevanje prometa in
– drugi ustrezni ukrepi.
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24. člen
Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih
tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalcev med
gradnjo in po njej:
– Med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno
onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza,
skladiščenja in uporabe goriv in drugih škodljivih snovi. Ob
morebitni nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
– Pred začetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe
infrastrukture skupaj z upravljavci.
– Omogočiti dostop do vseh objektov in zemljišč med
gradnjo in po njej.
– PGD projekti dovozne ceste morajo biti pripravljeni
tako, da zaradi izvedbe dovozne ceste ne bo prišlo do rušenja objektov.
– Investitor je dolžan zagotoviti odvoz blata na končno
deponijo.
– Investitor mora zagotoviti, da bo stopnja razredčenosti
odpadne vode iz kanala M in VS kanala enaka. Zato mora
izvesti ukrepe na prispevnem območju VS kanala.
– Med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih
objektov in naprav.
– Zavarovati gradbišča, tako da bodo zagotovljeni varnost in nemotena uporaba sosednjih objektov in zemljišč ter
nemoten odtok vode.
– V času izvajanja gradbenih del ob potoku Jezernica je
potrebno zagotoviti nadzor Zavoda za ribištvo RS.
– Do izgradnje južne razbremenilne ceste bo dostop
(tudi za čas gradnje) do predvidene čistilne naprave in zbirnega centra zagotovljen preko Mačkovca, po izgradnji južne
razbremenilne ceste pa bo dostop zagotovljen v skladu z
rešitvijo načrtovano v lokacijskem načrtu.
– Občina Bled mora v območju bodoče Južne razbremenilne ceste na lastne stroške prilagoditi rešitve (dovozna
cesta, »M« kanal), kolikor bodo izhajale iz zahtev MzP DRSC
ob gradnji Južne razbremenilne ceste na Bledu.
IX. TOLERANCE
25. člen
Vse dimenzije, navedene v tem odloku, se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za graditev. Lokacijski načrt opredeljuje namembnost
posameznih objektov in njihovo funkcionalno povezanost.
Vse detajlne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji.
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, velikosti in dispozicija posameznih
objektov, določenih s tem načrtom, če se pri nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju tehnoloških rešitev, geoloških,
hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše, s katerimi pa se ne smejo
poslabšati prostorske in okoljske razmere.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta
odstopanja zadevajo.
X. NADZOR
26. člen
Izvajanje tega odloka nadzira Inšpektorat Republike
Slovenije za okolje in prostor.
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XI. SPLOŠNA DOLOČBA
27. člen
Lokacijski načrt je na vpogled pri službah, pristojnih za
urejanje prostora v Občini Bled.
XII. KONČNA DOLOČBA
28. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 01505-3/2004
Bled, dne 30. junija 2004.
Jože Antonič l. r.
Župan
Občine Bled

3495.

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih
sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Bled

Na podlagi Zakona o spremljanju državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 37/04), 3. točke 7. člena in 16. člena
Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – prečiščeno
besedilo) je Občinski svet občine Bled na 2. izredni seji dne
2. 6. 2004 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, namen in postopek za dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Bled (v nadaljnjem
besedilu: pomoč za razvoj).
2. člen
Pomoč za razvoj malega gospodarstva Občine Bled se
zagotavlja iz občinskega proračuna, višina pomoči za razvoj
za posamezno leto se določi z odlokom o proračunu.
3. člen
Pomoč za razvoj malega gospodarstva se dodeljuje v
obliki nepovratnih sredstev.
II. OBLIKE POMOČI
4 člen
Pomoč za razvoj malega gospodarstva se dodeljuje v
naslednjih oblikah:
– subvencioniranje obrestne mere za posojila, pridobljena pri poslovnih bankah v Republike Sloveniji,
– pospeševanje dodatnega izobraževanja podjetnikov
v okviru lokalne iniciative,
– pospeševanje udeležb na sejmih in razstavah.
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1. Subvencioniranje obrestne mere za posojila,
pridobljena pri poslovnih bankah v Republiki Sloveniji
5. člen
Do pomoči za razvoj so prednostno upravičeni samostojni podjetniki, mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki
imajo sedež obratovalnice oziroma podjetja, poslovne prostore in kraj investicije na območju Občine Bled.
Do pomoči za razvoj so upravičeni tudi prosilci, ki zaposlujejo več kot 50% zaposlenih s stalnim bivališčem v
Občini Bled.
6. člen
Pomoč za razvoj se dodeli po pravilu de minimis, kot
določa tretja alinea 2. člena Zakona o spremljanju državne
pomoči (Uradni list RS, št. 37/04).
Do pomoči po pravilu de minimis niso upravičeni samostojni podjetniki in podjetja iz sektorjev kmetijstva, ribištva,
jeklarstva, premogovništva in transporta.
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni samostojni
podjetniki v težavah in podjetja v težavah.
7. člen
Upravičeni stroški za dodelitev pomoči za razvoj so:
– materialni:
· nakup, gradnja in opremljanje zemljišč in pridobivanje
projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
· nakup, graditev in adaptacija poslovnih prostorov,
· nakup poslovne opreme,
– nematerialni:
· nakup patentov, licenc, know–how ali nepatentiranega
tehničnega znanja,
· odprtje novih delovnih mest (stroški bruto plač za
novo odprta delovna mesta, povezana z investicijo za obdobje dveh let).
8. člen
Pomoč za razvoj se prednostno dodeli prosilcem, ki
poleg pogojev bančne organizacije in določil tega pravilnika
izpolnjujejo naslednje kriterije.
– zagotavljajo nova delovna mesta, pri čemer mora biti
podana zaveza prosilca, da bo delovno mesto ohranil najmanj 5 let,
– vlagajo v razvoj turizma in v komplementarne dejavnosti, ki spodbujajo razvoj turizma,
– vlagajo v proizvodne in storitvene dejavnosti, ki so
energetsko varčne in ne onesnažujejo okolja.
9. člen
Višina de minimis pomoči za razvoj, dodeljena posameznemu prejemniku, ne sme presegati 100.000 EUR v
obdobju preteklih treh let, ne glede na inštrument ali namen
pomoči. Prejemnik pomoči mora biti obveščen, da je prejel
pomoč po pravilu de minimis.
Prosilec poda izjavo, da za investicijo, s katero kandidira na razpisu, ni dobil državne ali mednarodne pomoči po
shemi de minimis, oziroma če jo je, kolikšna sredstva je za
isti namen že dobil iz drugih virov.
10. člen
Pomoč za razvoj (subvencije obrestnih mer) se dodelijo
na podlagi javnega razpisa. Sklep o razpisu in pogojih za
pridobitev posojila s subvencionirano obrestno mero sprejme
župan Občine Bled. Javni razpis mora vsebovati:
– razpoložljiva sredstva za pomoč za razvoj,
– namen, za katerega se sredstva zagotavljajo,
– kdo lahko kandidira za ta sredstva,
– pogoje, ki jih morajo prosilci izpolnjevati,
– višino sredstev za subvencioniranje obrestne mere,
– maksimalni znesek posojila, za katerega se subvencionira obrestna mera,
– višino obrestne mere, ki se subvencionira,
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– rok vračila posojila,
– rok koriščenja odobrenih sredstev,
– rok za prijavo na javni razpis,
– naslov, na katerega se vložijo prošnje, spisek dokumentacije in obrazcev, ki jih prosilci morajo priložiti vlogi,
– rok, v katerem bo sprejet sklep o dodelitvi pomoči za
razvoj.
11. člen
O odobritvi pomoči za razvoj odloča strokovna komisija
z odločbo. Strokovna komisija pripravi in izvede vse postopke, potrebne za dodelitev pomoči za razvoj.
Strokovno komisijo s sklepom določi župan. Strokovno
skupino sestavlja pet članov, od katerih predsednika in dva
člana imenuje župan, Območna obrtna zbornica Radovljica
pa dva člana. Na sejah strokovne komisije sodeluje predstavnik banke, preko katere bo potekalo kreditiranje in nima
pravice glasovanja.
Strokovna komisija deluje na sedežu Območne obrtne
zbornice Radovljica in odloča z večino glasov. Strokovna
komisija ne more odločati brez članov, imenovanih s strani
župana Občine Bled. Mandat strokovne komisije traja štiri
leta.
12. člen
Sklepanje in izvajanje posojilnih pogojev izvaja banka,
pridobljena na podlagi javnega razpisa kot najugodnejša, s
katero župan Občine Bled sklene ustrezno pogodbo.
13. člen
Posojilna pogodba, sklenjena med posojilojemalcem in
banko, v skladu s tem pravilnikom, poleg bančnih določb,
vsebuje še naslednje:
– obveznost posojilojemalca, da posojilo porabi namensko,
– obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni
katerekoli obveznosti iz pogodbe, takoj vrne subvencioniran
del obrestne mere z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi,
– rok za začetek poslovanja, če obratovalnica ali podjetje še ne posluje.
14. člen
Namensko porabo posojila, pridobljenega po tem pravilniku in izpolnjevanje obveznosti iz posojilne pogodbe, preverja strokovna komisija na podlagi poročil izbrane banke. Če
se ugotovi nenamenska poraba sredstev, se uporabi določba
druge alinee 13. člena.
2. Pospeševanje dodatnega izobraževanja podjetnikov
15. člen
Pomoč se dodeli za opravljeno dodatno izobraževanje,
izvedeno s strani zunanjih izvajalcev. Pomoč za izobraževalne storitve se lahko dodeli do 100% upravičenih stroškov.
Organizator izobraževalnih storitev je Območna obrtna
zbornica Radovljica, ki račune predloži Občini Bled v plačilo.
Letna omejitev za ta namen je določena v proračunu Občine
Bled za tekoče leto.
3. Pospeševanje udeležbe na sejmih in razstavah
16. člen
Pomoč se dodeli Območni obrtni zbornici Radovljica
za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah. Pomoč se
lahko dodeli v višini do 50% upravičenih stroškov na podlagi
izstavljenih računov. Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja razstavnega prostora.
Letna omejitev za ta namen je določena v proračunu
Občine Bled za tekoče leto.
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III. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 36009-3/2004
Bled, dne 2. junija 2004.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

BREŽICE
3496.

Odlok o uvedbi samoprispevka za
rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v
Krajevni skupnosti Velika Dolina

Na podlagi 7. in 12. člena Zakona o samoprispevku
(Uradni list RS, št. 87/01), poročila Občinske volilne komisije
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v Krajevni
skupnosti Velika Dolina, št. 023-2/2003, z dne 21. 6. 2004 in
16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99,
86/99 in 79/02) je Občinski svet občine Brežice na seji dne
28. 6. 2004 sprejel

ODLOK
o uvedbi samoprispevka za rekonstrukcijo in
modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti
Velika Dolina
1. člen
S tem odlokom se uvede samoprispevek za območje
krajevne skupnosti Velika Dolina.
Namen, za katerega se uvede samoprispevek, je rekonstrukcija in modernizacija javnih poti.
2. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje štirih let, in sicer
od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2008.
3. člen
Sredstva zbrana s tem samoprispevkom se bodo uporabila za izvajanje investicijskega programa rekonstrukcij in
modernizacij naslednjih javnih poti:
– Koritno–Mladene,
– Mala Dolina–Peščenjak,
– Velika Dolina–Vovk, Suban,
– Ribnica–Cirnski, Požgaj, Črpič,
– Gaj–Frigelj, Horvatič,
– Ponikve–Slivovka, Vogrin, Rostohar, Šinko,
– Laze–Vogrin, Zevnik,
– Brezje–Frigelj, Škrlec, Vinetič–Brce,
– Perišče–Šinko, Dragič,
– Rajec–Lemajič, Ratešič,
– Cirnik–center, križišče–Rigl.
4. člen
Samoprispevek bodo zavezanci s stalnim bivališčem
na območju KS Velika Dolina plačevali v denarju, po stopnji
1,5% od bruto dohodka, lastniki stavbnih zemljišč ob rekonstruiranih ali zgrajenih javnih poteh z bivališčem zunaj
Krajevne skupnosti Velika Dolina pa po stopnji 1% od bruto
dohodka.
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5. člen
S samoprispevkom bo zbrano predvidoma 44,211.000
SIT. Enak znesek, kot ga bo zbrala krajevna skupnost s samoprispevkom, bo zagotovila Občina Brežice iz občinskega
proračuna, v programu infrastrukture – sofinanciranje nalog
občinskega in krajevnega pomena.
6. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno
bivališče na območju Krajevne skupnosti Velika Dolina ter
fizične osebe, ki so lastniki oziroma lastnice stavbnega zemljišča ob objektih predvidenih s programom samoprispevka,
pa na tem območju nimajo stalnega bivališča.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, zavezanci za samoprispevek niso fizične osebe, katerih dohodki,
ki so obdavčljivi po zakonu o dohodnini, v predpreteklem letu
pred uvedbo samoprispevka, niso presegli 25% povprečne
letne plače v Republiki Sloveniji v letu, na katero se nanašajo
dohodki ter osebe, ki so mlajše od 15 let.
Zavezanec za samoprispevek postane tudi fizična oseba, ki v obdobju, za katero je samoprispevek uveden, izpolni
pogoje iz prvega in drugega odstavka tega člena ter ima
dohodke, ki so bili obdavčeni z dohodnino v predpreteklem
letu pred letom, v katerem se ugotavlja zavezance. Nove
zavezance enkrat letno ugotavlja pristojni organ občine, najkasneje do 30. novembra tekočega leta.
Fizična oseba izgubi lastnost zavezanca za samoprispevek, če ne izpolnjuje pogojev prvega in drugega odstavka
tega člena. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja enkrat letno v
roku, določenem v prejšnjem odstavku tega člena.
Lastnost zavezanca za samoprispevek pridobi ali izgubi
s prvim dnem naslednjega leta po letu, v katerem pristojni
organ z odločbo ugotovi pridobitev oziroma izgubo lastnosti
zavezanca.
7. člen
Zavezanca se na njegovo zahtevo lahko oprosti plačevanja samoprispevka ali se mu prizna znižanje pri plačevanju
samoprispevka, če se nahaja v slabih premoženjskih razmerah. Zahteva za oprostitev oziroma znižanje plačevanja samoprispevka se lahko vloži kadarkoli v obdobju, za katerega
je uveden samoprispevek.

jejo:

8. člen
Za zavezance iz prejšnjega člena tega odloka se šte-

– prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva,
– prejemniki denarnega dodatka po predpisih socialnega varstva ter
– prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih,
ki jih ureja varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih
oseb.
Status upravičenca iz prejšnjega odstavka dokazujejo
zavezanci s pravnomočno odločbo Centra za socialno delo.
Za zavezance v slabih premoženjskih razmerah se štejejo tudi osebe, ki niso prejemniki denarne pomoči, dodatka
ali nadomestila iz prvega odstavka tega člena, izpolnjujejo
pa vse predpisane kriterije za prejemke iz prvega odstavka
tega člena. Zavezanec mora v postopku, v katerem zahteva
oprostitev plačevanja samoprispevka dokazati, da izpolnjuje
zahtevane kriterije.
9. člen
Zavezanec uveljavlja oprostitev ali znižanje plačevanja
samoprispevka z vlogo, ki jo vloži pri Krajevni skupnosti
Velika Dolina.
Vloga se posreduje tričlanski komisiji, ki jo na predlog
Krajevne skupnosti Velika Dolina imenuje župan Občine
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Brežice. Komisija poda k vlogi svoje mnenje v osmih dneh
od njenega prejema.
Pristojni organ občinske uprave izda odločbo o oprostitvi oziroma znižanju plačevanja samoprispevka.
10. člen
Za odmero in izterjavo skrbi pristojni organ občinske
uprave.
11. člen
Pristojni organ občinske uprave v roku trideset dni po
uveljavitvi tega odloka izda zavezancem odločbe o samoprispevku za leto 2004, za ostala leta pa do 15. januarja za
tekoče leto.
Samoprispevek posameznega zavezanca za tekoče
leto se odmeri od njegovega bruto dohodka v predpreteklem
letu.
12. člen
Samoprispevek plačujejo zavezanci za koledarsko leto
v 6 enakih mesečnih obrokih, kot jih določa odločba organa
občinske uprave.
13. člen
S sredstvi samoprispevka bo upravljal Svet krajevne
skupnosti Velika Dolina, ki je tudi odgovoren za gospodarjenje in namensko uporabo sredstev.
14. člen
Presežek sredstev, zbranih s samoprispevkom, se
porabi za ureditev lokalne javne infrastrukture v Krajevni
skupnosti Velika Dolina.
15. člen
Glede vprašanj, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja zakon o samoprispevku (Uradni list RS, št.
87/01).
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v lokalnem glasilu
Sava glas.
Št. 023-2/2003-310
Brežice, dne 28. junija 2004.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

3497.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za
uvedbo samoprispevka za rekonstrukcijo in
modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti
Velika Dolina, ki je bil 20. junija 2004

POROČILO
o izidu glasovanja na referendumu za
uvedbo samoprispevka za rekonstrukcijo in
modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti
Velika Dolina, ki je bil 20. junija 2004
I
Občinska volilna komisija je na seji dne 20. junija 2004
na podlagi zapisnikov volilnih odborov na voliščih in zapisnika Volilne komisije KS Velika Dolina pri ugotavljanju izida
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glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti
Velika Dolina, ugotovila naslednji izid glasovanja:
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 467 volivce.
2. Po volilnem imeniku je glasovalo 453 volivcev.
3. S potrdilom pristojnega organa ni glasoval nihče.
4. Skupaj je glasovalo 453 volivcev ali 97% volilnih
opravičencev.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 12.
6. Veljavnih glasovnic je bilo 441.
7. Za uvedbo samoprispevka je glasovalo 290 volivcev
ali 64,01% volivcev, ki so glasovali.
8. Proti uvedbi samoprispevka je glasovalo 151 volivcev
ali 33,33% volivcev, ki so glasovali.
II
Občinska volilna komisija je na podlagi izida glasovanja in drugega. odstavka 2. člena Zakona o samoprispevku
(Uradni list RS, št. 87/01) ugotovila, da se je glasovanja udeležila večina vpisanih volivcev (97%) in da se je za uvedbo
samoprispevka izrekla večina (64,01%) glasovalnih opravičencev, ki so glasovali.
Št. 023-2/2003-310
Brežice, dne 21. junija 2004.
Predsednica
Maja Baškovič, univ. dipl. prav. l. r.

3498.

Sklep o javni obravnavi sprememb in
dopolnitev ZN Šentlenart, kare D, E v Brežicah
na območju kareja D

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in popr. 8/03), in 30. člena Statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je župan
Občine Brežice sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in
dopolnitev ZN Šentlenart, kare D,E v Brežicah na
območju kareja D
1. člen
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šentlenart, kare D,E v Brežicah na območju
kareja D, ki ga je pod št. projekta 2281/U-03 izdelal Region
d.o.o.
2. člen
Javna razgrnitev bo od 19. 7. do 19. 8. 2004 v prostorih
Krajevne skupnosti Šentlenart in prostorih Občine Brežice,
Cesta prvih borcev 18, Brežice (podstrešje).
3. člen
Javna obravnava bo dne 12. 8. 2004 ob 19. uri v sejni
sobi Občinskega sveta občine Brežice na Gubčevi 10a.
4. člen
Pisne pripombe, ki se nanašajo na predlog, lahko zainteresirani podajo v knjigi pripomb ali posredujejo po pošti na
Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj,
Cesta prvih borcev 18, Brežice.
5. člen
Rok za pripombe k razgrnjenem gradivu poteče zadnji
dan javne razgrnitve.
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6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Št. 352-57/04
Brežice, dne 2. julija 2004.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

3499.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
sprememb in dopolnitev ZN Šentlenart v
Brežicah na območju ob Cesti bratov Milavcev

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in popr. 8/03), in 30. člena Statuta Občine
Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je župan
Občine Brežice sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in
dopolnitev ZN Šentlenart v Brežicah na območju
ob Cesti bratov Milavcev
1. člen
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šentlenart v Brežicah na območju ob Cesti
bratov Milavcev, ki ga je pod št. projekta 2281/U-03 izdelal
Region d.o.o.
2. člen
Javna razgrnitev bo od 19. 7. do 19. 8. 2004 v prostorih
Krajevne skupnosti Šentlenart in prostorih Občine Brežice,
Cesta prvih borcev 18, Brežice (podstrešje).
3. člen
Javna obravnava bo dne 12. 8. 2004 ob 19. uri v sejni
sobi Občinskega sveta občine Brežice na Gubčevi 10a.
4. člen
Pisne pripombe, ki se nanašajo na predlog, lahko zainteresirani podajo v knjigi pripomb ali posredujejo po pošti na
Občino Brežice, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj,
Cesta prvih borcev 18, Brežice.
5. člen
Rok za pripombe k razgrnjenem gradivu poteče zadnji
dan javne razgrnitve.

RS.

6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Št. 352-57/04
Brežice, dne 2. julija 2004.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.
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ČRNOMELJ
3500.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in družbenega plana Občine
Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990
– dopolnjene 2002/2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 171. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03
– popr.) je Občinski svet občine Črnomelj na 16. redni seji
dne 8. 7. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjene 2002/2
1. člen
(uvodna določba)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje
od leta 1986 – 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/90 ter
Uradni list RS, št. 45/95, 57/95, 43/00 in 119/03 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986–1990
(Skupščinski Dolenjski list, št. 2/87, 7/91 in 11/91 ter Uradni
list RS, št. 45/95, 57/95, 43/00 in 119/03 – v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana) in se nanašajo na
spremembo namenske rabe zemljišč za potrebe širitve:
– poslovno-proizvodne cone na območju nekdanjega
pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica (Tehnološko
Razvojno Industrijskega Središča TRIS Kanižarica) ter
– deponije Vranoviči (Pod Centra za Ravnanje z Odpadki PCRO Vranoviči) za odlaganje inertnih in gradbenih
odpadkov.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V poglavju 3. USMERITVE DOLGOROČNEGA RAZVOJA NA TEMELJNIH RAZVOJNIH PODROČJIH IN OBMOČJIH se:
– v podpoglavju 3.3. Sekundarni sektor, točki 3.3.1.
Rudarstvo, na koncu besedila doda naslednje besedilo:
»Vzporedno z zapiranjem Rudnika Kanižarica bomo
površine nekdanjega pridobivalnega prostora namenili za
izgradnjo tehnološko razvojnega industrijskega središča.«.
– v podpoglavju 3.5. Terciarni sektor, točki 3.5.5. Komunalno gospdarstvo, pod naslovom Ravnanje z odpadki, črta
novo besedilo na koncu drugega odstavka in doda naslednje
besedilo:
»Za centralno odlagališče komunalnih odpadkov bomo
skupaj z občinami na območju Dolenjske pristopili k izgradnji Centra za ravnanje z odpadki v Leskovcu, odlagališče
komunalnih odpadkov na Vranovičih pa bomo ob sprostitvi
prostora uredili v zbirni center za ravnanje z odpadki Občin
Črnomelj in Semič ter sanirali območje sedanje deponije. S
širitvijo deponije bomo zagotovili dodatni prostor za odlaganje inertnih in gradbenih odpadkov.«.
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3. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega družbenega
plana)
V poglavju 2. NAMENSKA RABA POVRŠIN se:
– v podpoglavju 2.1. Kmetijstvo, na koncu drugega odstavka doda še naslednje besedilo:
» ….. na podlagi predmetnih sprememb in dopolnitev pa
še 85,4 ha kmetijskih in gozdnih površin.«;
– v podpoglavju 2.8. Komunalna infrastruktura, točki
2.8.4. Odstranjevanje odpadkov, se zadnji stavek drugega
odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:
»Na odlagališču Vranoviči se uredi center za ravnanje
z odpadki občin Črnomelj in Semič, na zemljišču s parc. št.
1532/1 in 1532/2 k.o. Vranoviči pa zagotovi dodatni prostor
za deponijo inertnih in gradbenih odpadkov.«.
V poglavju 3. NAČINI UREJANJA PROSTORA se za
točko 3. občinske lokacijske načrte doda nova točka, ki
glasi:
»4. spremembe in dopolnitve sprejetih izvedbenih prostorskih aktov:
– spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnik Kanižarica (širitev Tehnološko
Razvojno Industrijskega Središča TRIS Kanižarica),
– spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za sanacijo in razširitev komunalne deponije Vranoviči (širitev Pod
Centra za Ravnanje z Odpadki PCRO Vranoviči).«.
V poglavju 5. PROGRAMSKE ZASNOVE za zadnjo
programsko zasnovo dodata naslednji programski zasnovi:
»E) PROGRAMSKA ZASNOVA ZA ŠIRITEV TEHNOLOŠKO RAZVOJNO INDUSTRIJSKEGA SREDIŠČA TRIS
KANIŽARICA
1. Območje urejanja
Območje urejanja obsega zemljišča jugozahodno od
mesta Črnomelj, ob regionalni cesti R1-218/1214, Kanižarica – Vinica. Ožje območje rudnika je območje obstoječih
stavbnih zemljišč, na katerih je že zgrajena poslovno proizvodna cona in širše območje, ki je predvideno za razširitev
obstoječe poslovno proizvodne cone.
Velikost celotnega območja urejanja je ca. 115 ha, od
tega je območje predvideno za spremembo plana ca. 83
ha.
Znotraj območja urejanja so vključena zemljišča s
parc. št.: 3603/1, 2258/1, 2265/1, 2267/1, 2266, 2268/1,
2269/1, 2270/1, 2271/1, 2272/1, 2272/2, 2273/1, 2273/2,
2274/2, 2302, 2301, 2299, 2327, 2328, 2333, 2334, 2337,
2338, 2341, 2356, 2355, 2354, 2353, 2352, 2351/1,
2351/2, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376,
2377, 2378/1, 2378/2, 2379/1, 2379/2, 2380/1, 2379/3,
2379/4, 2380/2, 2445/1, 2445/2, 2444, 2442, 2439, 2435,
2434, 2431, 2430/2, 2430/1, 2427, 2426, 2423, 2446,
2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2458/1, 2458/2,
2459/1, 2459/2, 2462, 2463, 2464/1, 2464/2, 2465, 2466,
2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2461/2, 2461/1, 2460,
2457, 2456, 2453/2, 2453/1, 2454, 2455, 2422, 2421, 2419,
2420, 2512/9, 2512/8, 2512/7, 2512/6, 2512/5, 2512/4,
2512/3, 2512/2, 2512/1, 2509, 2508/2, 2508/1, 2505, 2504,
2501/2, 2501/1, 2500, 2497, 2496, 2493, 2492, 2489, 2488,
2485/1, 2485/2, 2484, 2481, 2480, 2477, 2476/2, 2476/1,
2473, 2539, 2538, 2537, 2536/2, 2536/1, 2535/2, 2535/1,
2534/2, 2534/1, 2533, 2532/2, 2532/1, 2531, 2530, 2529,
2528/2, 2528/1, 2527/2, 2527/1, 2526, 2523/2, 2523/1,
2522, 2519, 2518, 2515/2, 2515/1, 2514/5, 2514/4, 2514/3,
2514/2, 2514/1, 2557/2, 2557/1, 2551/3, 2550/2, 2550/1,
2549, 2548, 2547, 2544/2, 2544/1, 2610/1, 2610/2, 2610/3,
2610/7, 2615/1, 297, 298, 2619/1, 2619/2, 2619/5, 2619/4,
2619/3, 2620/1, 2623/1, 2624/1, 2624/2, 2627/1, 2628, 2629/1,
2629/2, 2630/3, 2601/1, 2601/2, 2619/6, 2600/3, 2609/3,
2602/1, 2609/4, 2609/1, 2595/3, 2561/3, 2568/3, 2568/2,
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2571/2, 3602/1, 2571/1, 2572/1, 2576/1, 2577/1, 2580/1,
2581/1, 2584/1, 2584/2, 2587/1, 2590/1, 2591/1, 2594/1,
2594/2, 2283/2, 3603/4, 2564/1, 2561/1, 2568/1, 2571/4,
3602/2, 2571/3, 2576/2, 384, 2580/2, 2581/2, 2584/3, 2584/4,
2587/2, 2590/2, 2591/2, 3603/5, 2594/2, 2595/5, 323, 2595/4,
3603/8, 3603/9, 2600/2, 2602/2, 2609/2, 2610/4, 2610/6,
2610/5, 2615/2, 2616, 2619/7, 2619/8, 2620/2, 2623/2, 2624/3,
2624/4, 2627/2, 2630/4, 3603/2, 2628, 2625/2, 2625/1, 2622,
2621, 2284/2, 2285/1, 2286/1, 2286/2, 2288, 2289, 2282/5,
2282/4, 2281/3, 2280/3, 2279/3, 2278/7, 2278/3, 2277/2,
2276/4, 2282/2, 2282/3, 2281/2, 2280/2, 2279/2, 2278/6,
2278/5, 2278/4, 2277/1, 2277/3, 2276/1, 2275/2, 2275/4,
2276/3, 2276/2, 2274/1, 2293, 2294, 2295/2, 2295/1, 2296/2,
2296/3, 2296/1, 2297/1, 2297/4, 2297/3, 2298/2, 2298/1,
2342/3, 2342/4, 2342/1, 2343/3, 2343/1, 2344/5, 2344/1,
2345/6, 2345/1, 2345/7, 2345/2, 2346/3, 2346/1, 2347/4,
2347/1, 2348/8, 2348/1, 2348/7, 2348/2, 2349/1, 2350/1,
2381/1, 2382/1, 2283/1, 2282/2, 2282/1, 2281/1, 2280/1,
2279/1, 3603/7, 3603/3, 2342/14, 2342/15, 2342/13, 2342/12,
2342/16, 2342/17, 2342/18, 2342/19, 2342/20, 2342/21,
2342/22, 2342/6, 2342/7, 2342/23, 2342/24, 2342/25, 2342/26,
2342/27, 2342/11, 2342/28, 2342/8, 2342/10, 2401 in 2585/4,
vse k.o. Dobliče.
2. Zasnova namenske rabe površin in organizacija
dejavnosti
Zahodni del območja urejanja, ob regionalni cesti se
nameni poslovnim, oskrbnim, storitvenim in drugim spremljajočim dejavnostim (trgovine, gostinstvo, finančno posredništvo…), severozahodni del območja, oziroma širše območje
Stare kolonije se nameni za stanovanja s spremljajočimi
storitvenimi dejavnostmi, kjer je v sklopu stanovanjske hiše
možno opravljati manjše obrtne in druge poslovne dejavnosti.
Skrajni vzhodni del območja, skupaj z območjem naravne
vrednote Mlaka – Kanižarica, se nameni rekreaciji v naravi z
določitvijo manjše površine za gostinske dejavnosti (prenočišča, restoran, parkirišča, avto kamp…), ki je zunaj območja
naravne vrednote Mlaka – Kanižarica. V samem območju
naravne vrednote Mlaka – Kanižarica je rekreacija v naravi
dovoljena le pod posebnimi pogoji in na osnovi smernic
Zavoda za varstvo narave (peš steze, počivališča, informacijske table, koča za potrebe upravljalca, učna pot, ograje,
klopi, koši za smeti, mostovi…): Ostali del cone je namenjen
opravljanju vseh vrst predelovalnih (proizvodnih in obrtnih),
skladiščnih, prometnih (pošte, garažne hiše, parkirišča…) in
drugih spremljajočih dejavnosti.
Cestna mreža znotraj cone se naveže na že obstoječo,
tako da ustvarja posamezne zazidalne otoke, na katerih se
organizira večje število gradbenih parcel različne velikosti od
2.000 m2 – 7.000 m2. Parcele je možno združevati in tako
omogočiti velikost gradbene parcele glede na potrebe konkretnega investitorja. Na vsaki parceli posebej se zagotovijo
površine za gradnjo objekta(ov), zunanje manipulativne in
skladiščne površine ter potrebna parkirišča glede na normative za določene dejavnosti.
Znotraj območja urejanja se predvidijo zelene površine,
ki sledijo obstoječim zelenim površinam na ožjem območju
rudnika in ki se povežejo z okoliškimi gozdnimi površinami.
Na zahodnem delu cone, ob glavnem vhodu, se z obeh strani
osrednje interne zbirne ceste ohranja območje zelenih površin z visoko vegetacijo na reliefno višjem in strmem terenu.
Ta zeleni pas poudarja vhod v cono in hkrati loči cono od
prometnega pasu regionalne ceste. Ob osrednji prečni cesti
se uredita obojestranska široka zelena pasova, ki poudarjata
glavno prečno zbirno cesto in hkrati prispeva k bolj zelenemu
videzu celotne cone.
3. Tehnološki pogoji in omejitve
Pri urejanju cone osnovno omejitev predstavlja gozd
in konfiguracija terena. Potrebno bo posekati del gozda,
zravnati teren (izkopi, nasutja) in urediti platoje za gradnjo.
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Na vzhodu omejitev širjenju cone predstavlja močvirnato
območje naravne vrednote Mlaka – Kanižarica (EŠD 1182
Mlaka – Kanižarica in EŠD 1436 Lahinja s pritoki).
Prav tako možnost opravljanja različnih dejavnosti znotraj cone predstavlja nevarnost onesnaženja okolja. Potrebno
bo predvideti ukrepe za preprečitev onesnaženja vode, zraka
in zemlje, po potrebi predvideti tudi dodatne ukrepe v povezavi z tehnološkimi procesi. Zaradi zmanjševanja hrupa v
celotni coni je potrebno pri posamezni proizvodnji s posebnimi ukrepi zmanjševati hrup že pri samem njegovem izvoru
(na stroju). Prav tako je dovoljeno uporabljati le atestirane
aparate in stroje kakor tudi opravljati konstanten monitoring
nad posameznimi tehnološkimi procesi, predvsem pri uporabi
nevarnih snovi.
Prometne površine bo potrebno dimenzionirati za težka,
tovorna vozila. Znotraj cone bo potrebno zagotoviti zadostne
kapacitete ter ustrezno dimenzionirati infrastrukturna omrežja
(vodovod, elektrika, kanalizacija, telefon…). Pri uporabi virov
energije v proizvodnji ali pri oskrbi z ogrevanjem je potrebno
težiti izbiri okolju prijaznih energentov, kot so plin, elektrika,
kakor tudi izgradnji skupne kotlarne.
4. Usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko
oblikovanje
Izhodišča za urejanje prostora so:
– parcelacija se zasnuje na način, da je možno združevati parcele in tako omogočiti potrebno površino za opravljanje posamezne dejavnosti;
– potrebno je določiti le osnovne regulacijske elemente
oblikovanja objektov in prostora, ki omogočajo fleksibilne
ureditve za posamezne dejavnosti;
– z novimi rešitvami se je potrebno navezati na prometno in parcelacijsko mrežo, ki je definirana znotraj ožjega
območja rudnika ter v tem delu upoštevati obstoječe lastništvo;
– vertikalni gabariti objektov naj ne bodo višji od 15.00
m, horizontalni naj se svobodno oblikujejo znotraj površine
namenjene za gradnjo objektov, strehe naj bodo ravne, nizke večkapnice ali ločne konstrukcije, kritina temne barve,
fasade členjene, materiali različni, prilagojeni tehnologiji in
konstrukciji objekta;
– v cono naj se umesti čim več zelenih površin in visokega drevja;
– zelene površine se naj urejajo z nepravilno razporejenimi gručami visokih dreves v kombinaciji z nizkim
grmičevjem;
– območje namenjeno rekreaciji v naravi se nameni za
ureditev pešpoti, počivališč, trim stez, informacijskih tabel
ipd. z uporabo naravnega materiala (les, kamen);
– za območje naravne vrednote Mlaka – Kanižarica
veljajo posebni pogoji ureditve, ki jih določa pristojna naravovarstvena služba in so popolnoma podrejeni naravnemu
okolju.
5. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in
delovnega okolja
Za realizacijo posegov na območju urejanja se morajo
predvideti ukrepi za varovanje in izboljšanje okolja:
– potrebno je upoštevati veljavno zakonodajo in predpise glede varstva pred hrupom in dopustnih emisij v zrak,
vodo in tla;
– območje urejanja sodi v IV. stopnjo varstva pred hrupom glede na Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju (Uradni list RS, št. 45/95);
– potrebno je zagotoviti rešitve za preprečevanje izlitja
onesnažene vode v tla ali vodotok;
– nevarne odpadke treba zbirati ločeno in zagotoviti
redno odvažanje.
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6. Zasnova infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav
Prometna infrastruktura
Prometna ureditev širšega območja urejanja se naveže
na obstoječo prometno mrežo, ki je že zgrajena na ožjem
območju rudnika. Na zahodni strani poteka regionalna cesta
R1-218/1214 Kanižarica – Vinica, na katero se bo priključevala proizvodno poslovna cona preko treh priključkov. V
osrednjem delu območja urejanja je priključek obstoječe interne zbirne ceste. Čez celotno območje se predvidi krožna,
obvozna povezovalna cesta, ki bo povezovala severni, obstoječi (potrebno ga je le rekonstruirati) in južni, novi priključek
na regionalno cesto. Ob južnem priključku je na regionalni
cesti potrebno izvesti levi zavijalni pas. Obstoječa interna
zbirna cesta se znotraj območja, na vzhodu, priključi na novo,
krožno, obvozno cesto. V smeri sever – jug se uredi glavna
prečna zbirna cesta, ki delno poteka po obstoječi trasi ceste
ob razstavnem prostoru in rudniškem muzeju in ki povezuje
severni in južni krak obvozne, krožne, povezovalne ceste.
Sistem prometnic, ki potekajo v smeri vzhod – zahod in sever
– jug omogoča dostop do vsake posamezne parcele. Ob prometnicah se uredijo hodniki za pešce, kolesarske steze se
vodijo po cestišču. Parkirišča se uredijo na vsaki posamezni
parceli, dimenzionirajo se različno, odvisno od dejavnosti, ki
se opravlja na parceli. Znotraj cone je možno urediti skupno
parkirišče za tovornjake.
Komunalna infrastruktura
Vodovod: Oskrba poslovno proizvodne cone s pitno in
protipožarno vodo se zasnuje kot nadaljevanje gradnje vodovodnega omrežja obstoječega kompleksa. Priključitev na primarni cevovod ostane nespremenjena. Potrebno je zgraditi
sekundarno vodovodno omrežje ustreznih dimenzij. Vodovod
se v celoti izvede iz LTŽ ali duktil cevi, minimalnega profila
DN 100. Priključke objektov je potrebno izvesti preko kontrolnega vodomernega jaška. Za primer potreb po tehnološki
vodi se ta črpa iz podtalnice in sicer iz že odprtih vrtin.
Kanalizacija: Predvidi se ločen sistem kanalizacije.
Fekalne vode se preko javnega kanalizacijskega omrežja
naselja spelje v obstoječe črpališče ob glavnem vhodu v
poslovno proizvodno cono in nato na »S« kanal in čistilno
napravo Kanižarica. Kanali se vodijo v hodniku za pešce.
Meteorna kanalizacija se izvede preko sistema ponikanja za vsak objekt posebej. Odvod meteornih voda s parkirišč
in utrjenih površin se izvede preko ustrezno dimenzioniranih
lovilcev olja direktno v izpust. Posebej se izvede meteorna
kanalizacija cestnega telesa, ki se jo na posameznih mestih
izvede na teren.
Energetska infrastruktura
Za zagotovitev oskrbe z električno energijo se v območju urejanja zgradi novo zazankano 20 kV dvosistemsko
daljnovodno omrežje z navezavo na obstoječe omrežje poslovno proizvodne cone. Predvidi se postavitev novih trafo
postaj v odvisnosti od predvidenih dejavnosti.
Nizkonapetostni razvod znotraj območja se izvede v
kabelski kanalizaciji, ki se vodi v bankini internih cest od priključka na trafo postajo do posameznih odjemnih mest. Za
vsaki objekt posebej se predvidi samostojno merilno mesto v
prostostoječi omarici na stalno dostopnem mestu.
Ob vseh notranjih cestah je ob zunanjem robu cestišča
predvidena klasična javna razsvetljava.
TK omrežje
TK omrežje se znotraj cone izvede v kabelski kanalizaciji, ki se vodi v hodniku za pešce. Mesto navezave na
obstoječe TK omrežje je na KRO obstoječe poslovno proizvodne cone
Omrežje KTV se zgradi ob TK kanalizaciji z ločenimi
cevmi in jaški.
Odstranjevanje odpadkov
Komunalni odpadki se naj zbirajo v zabojnikih znotraj
območja urejanja in redno odvažajo v Center za ravnanje z
odpadki Dolenjske, v Leskovec. Zbirna mesta posod za odpadke se locirajo tako, da bo možen kamionski odvoz.
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Ogrevanje
Objekti imajo lahko lastne kotlarne na plinsko ali oljno
gorivo. Možna je tudi izvedba skupne kotlovnice za več objektov hkrati na plin ali olje. Kot varianta ogrevanja objektov
v območju urejanja se naj predvidi plinovodno omrežje s
priključitvijo na skupno plinsko postajo za utekočinjeni zemeljski plin. Plinovod se izvede vzporedno z vodovodom, z
ustreznim odmikom.
7. Usmeritve za ohranjaje narave in varstvo kulturne
dediščine
Na vzhodnem delu območje meji na zavarovano
naravno vrednoto. Naravna vrednota EŠD 1182 – Mlaka
Kanižarica in EŠD 1436 – Povirje Lahinje z mokrišči imata
biotopsko, znanstveno in raziskovalno namembnost v tem
delu Bele Krajine. Pri načrtovanju posegov v prostor se
upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v
gradivu »Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 – dopolnjene 2002/2«, ki se nanašajo na širitev
terciarnih in sekundarnih dejavnosti na območju nekdanjega
pridobivalnega prostora rudnika Kanižarica, (Zavod RS za
varstvo narave, OE Novo mesto, februar 2003), ki se hranijo na sedežu občine Črnomelj. Območje naravne vrednote
Mlaka – Kanižarica se nameni za rekreacijo v naravi, vendar
pod posebnimi pogoji ureditve na osnovi smernic Zavoda
RS za varstvo narave.
Obravnavano območje zajema del gozdnega predela
na jugozahodu Črnomlja, ki je slabše kvalitete. Teren je razgiban, valovit in jarkast s posameznimi izrazitejšimi vrhovi in
značilnimi kraškimi vrtačami, ki nimajo kvalitet zaradi katerih
bi jih bilo potrebno varovati.
Pri ureditvi poslovno proizvodne cone se naj predvidijo
zelene površine, ki bodo povezovale obstoječi gozdni rob z
zelenimi površinami znotraj območja urejanja in hkrati prispevale k zelenemu videzu cone ter tako omehčale kontrast
med pozidanim prostorom in gozdnimi površinami.
8. Faznost gradnje
Gradnjo novih objektov naj se izvaja tako, da bo
zagotovljena širitev iz ožjega območja urejanja v širše
območje po posameznih »zazidalnih otokih«, omejenih
s cestno infrastrukturo. Sočasno je potrebno dograjevati
obstoječo komunalno infrastrukturo tako, da bo zagotavljala normalno funkcioniranje novozgrajenih objektov.
Novi priključek in rekonstrukcija obstoječega priključka na
regionalno ceste se izvede v času, ko se izkaže potreba
po njihovi gradnji.
F) PROGRAMSKA ZASNOVA ZA ŠIRITEV POD CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI PCRO VRANOVIČI
1. Območje urejanja
Območje širitve deponije obsega zemljišče zahodno
od obstoječe komunalne deponije Vranoviči, in sicer parceli
št. 1532/1 in 1532/2 k.o. Vranoviči. V območje urejanja, ki
meri ca. 2,6 ha, so vključeni še deli parc. št. 1528/4, 2105/8,
2105/9, 1527/1, 1527/3, 2105/10, 2105/11, 1532/3, 2105/4,
1528/1, 1528/2, 1528/6, 1528/5 in 2066/4, ki so v naravi
dostopna lokalna cesta, del regionalne ceste in sosednja
zemljišča, ki so potrebna za rekonstrukcijo priključka lokalne
ceste na regionalno cesto ter lokalne ceste.
2. Zasnova organizacije dejavnosti in namenske rabe
površin
Območje širitve deponije je namenjeno za odlaganje
inertnih in gradbenih odpadkov ter odpadkov od izkopov. Po
zapolnitvi deponije oziroma končanem odlaganju se ob rekul-
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tivaciji terena del površin odlagališča v povezavi z obstoječo
deponijo komunalnih odpadkov, ki se bo preoblikovala v pod
center za ravnajane z odpadki, lahko nameni površinam za
ravnanje z odpadki (zbiranje in sortiranje) ali za ureditev
kompostarne. Za funkcioniranje deponije so predvidene tudi
spremljajoče prometne in komunalne ureditve, ureditve za
varovanje okolja ter ureditve za sanacijo in rekultivacijo območja. Območje širitve se navezuje na cestno in infrastrukturno omrežje obstoječe deponije.
3. Tehnološki pogoji
Inertni in gradbeni odpadki, ki se bodo odlagali na
deponijo, morajo izpolnjevati pogoje določene z Zakonom o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96), Pravilnikom o
ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00), Pravilnikom o odlaganju odpadkov s prilogami (Uradni list RS, št.
5/00) ter z Uredbo o ravnanju z ločenimi zbranimi frakcijami
pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
(Uradni list RS, št. 21/00).
Omejitev pri širitvi deponije predstavlja tudi bližina železniške proge Novo mesto – Črnomelj – Metlika, ki poteka
severozahodno od deponije. Širitve deponije za potrebe
odlaganja inertnih in gradbenih odpadkov so v območju
varovalnega pasu železnice in zanje velja, da je za vse posege v 200 m varovalnem pasu proge potrebno upoštevati
Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št.
85/00) in Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih ali drugih
objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem
progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru
(Uradni list SRS, št. 2/87).
Deponijsko telo novega dela deponije je treba urediti
tako, da bo zagotovljena bazična tesnitev deponije, osnovno
odvodnjavanje (zajem vseh izcednih voda), odvajanje in obdelava izcednih vod (odvod preko črpalnega jaška v bazen
na obstoječi deponiji) ter ločen zajem površinskih voda in
ustrezno odvajanje le-teh (ločeno površinske – meteorne
vode od izcednih voda).
Na podlagi predvidene kvalitete mehansko-biološko
obdelanih odpadkov je predvideno samo pasivno odvajanje
deponijskega plina preko nameščenih plinskih jaškov. Prosto
izstopajoči deponijski plin se, preko biofiltra-biofilterskega nasutja na glavi plinskega jaška, odvaja na površje.
Vhodno-kontrolni objekt je lociran na platoju obstoječega odlagališča komunalnih odpadkov. Za onemogočanje
nekontroliranega dostopa na deponijo se območje celotne
deponije ogradi z zaščitno ograjo višine najmanj 2 m.
Glede na hidrološke zahteve se uredi potrebno število
merilnih sond za kontrolo podtalnice na celotnem vplivnem
področju, ki se jih redno kontrolira.
4. Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko
oblikovanje
Pri oblikovanju celotnega prostora je potrebno zasledovati cilj po čim manjšem vplivu odlagališča na sosednja
zemljišča. Vse rešitve (urbanistična, prometna, komunalna
in ostale ureditve) morajo, ob zagotavljanju ustrezne funkcionalnosti, zagotavljati čim boljšo vključitev deponije v širši
prostor.
Ob sanaciji deponije je treba zagotoviti skrbno oblikovanje reliefa novega deponijskega telesa, ki bo hkrati zagotovilo
stabilnost in se bo prilagajalo naklonom in smerem okoliškega reliefa. Novo oblikovana deponija na stiku z raščenim terenom se naj le temu prilagaja z zaokrožitvijo stikov. Najvišja
kota deponije ne sme presegati 176 m nm. Naklon obodnih
nasipov naj bo v razmerju do 1: 2,5, najmanjši padec zgornje
zatesnitve deponijskega telesa sme znašati 4%.
Pri ureditvi deponijskega telesa in sanaciji se naj predvidijo zasaditve, ki bodo povezovale obstoječi gozdni rob s
kmetijskimi travniškimi površinami.
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5. Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in
delovnega okolja
Na območju deponije je potrebno zagotoviti ukrepe za
varstvo pred onesnaženjem zraka ter tal in vode, predvsem
pa rešitve za odvodnjavanje vod z deponijskega telesa ter
vzdrževalne ceste, tako da bo preprečeno neposredno odtekanje onesnažene vode v tla, podtalje in površinske vode.
Hrup in emisije v zrak, ki bodo povzročeni med gradnjo in
med obratovanjem, morajo ostati pod normativno določenimi
ravnmi.
6. Zasnova infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav
Območje urejanja za širitev deponije se navezuje na
dostopno asfaltno cesto do obstoječe deponije. Ker je lokacija dislocirana od naselja hodniki za pešce niso potrebni.
Širše gledano se območje navezuje preko lokalne ceste za
naselje Zastava na regionalno cesto R1-218/1212 Črnomelj
– Gradac, ki jo bo potrebno rekonstruirati do odcepa za obstoječo deponijo. Priključek na regionalno cesto je neustrezen, zato ga bo potrebno zaradi pričakovanega povečanja
prometa tovornih vozil na tangiranem odseku rekonstruirati
tako, da se zagotovijo ustrezni zavijalni radii in drugi elementi
priključevanja.
Območje širitve deponije se bo navezovalo na obstoječo
oziroma projektirano komunalno in energetsko infrastrukturo
obstoječe deponije Vranoviči oziroma PCRO. Na območju
deponije inertnih in gradbenih odpadkov je predvidena le
drenaža izcednih vod, ki se priključuje na zadrževalni bazen
izcednih vod na območju obstoječe deponije komunalnih odpadkov oziroma PCRO.
7. Usmeritve za ohranjaje narave in varstvo kulturne
dediščine
Predvidena širitev PCRO Vranoviči za potrebe odlaganja inertnih in gradbenih odpadkov ne tangira naravnih
vrednot in kulturne dediščine, tako da z vidika varovanja ni
potrebnih in predvidenih posebnih ukrepov.
Širitev je predvidena na druga kmetijska zemljišča, ki
pa se že zaraščajo z gozdom, zato je potrebno zagotoviti
pazljivo ravnanje z rodovitno zemljo v času gradnje za kasnejšo uporabo na razgaljenih zemljiščih. V okviru načrtovanih
zemeljskih del je treba urediti odvoz zemljine z območja, in
sicer v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list
RS, št. 84/98, 45/00 in 20/01).
8. Faznost gradnje
Razširitev deponije za potrebe odlaganja inertnih in
gradbenih odpadkov bo potekala po posameznih fazah,
skladno s količino planiranih odpadkov v petletnih obdobjih. Deponijsko telo se prične jugozahodnem delu v
nadaljevanju III. faze širitve odlagališča po lokacijskem
načrtu sprejetem v letu 2000 (Uradni list RS, št. 43/00).
Izgradnja posameznih odsekov nove deponije zajema: izkop, osnovno tesnitev deponije, izdelavo osnovne drenaže
in priključitev na glavni vod za izcedne vode ter ureditev
ustreznih površinskih kanalov za odvod površinskih padavinskih voda. Pred odprtjem razširitve deponije bo potrebno izvesti rekonstrukcijo priključka lokalne ceste na
regionalno cesto.
4. člen
(kartografski del in kartografska dokumentacija k
dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu)
(1) Dopolni se kartografski del k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu, izdelan na TK v M 1: 25000
in 50000 in sicer karti I. Zasnova kmetijstva, gozdarstva,
rudnin in območij za poselitev, IV. Zasnova sanacij in VIII/1.
Zasnova načinov urejanja.
(2) Dopolni se kartografska dokumentacija k dolgoročnemu in srednjeročnemu družbenemu planu, izdelana
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na DKN 1: 5000 in sicer kartah Črnomelj 18, 27, 36 in 37 z
območjem širitve
Tehnološko Razvojno Industrijskega Središča TRIS
Kanižarica in Pod Centra za Ravnanje z Odpadki PCRO
Vranoviči.
Programski zasnovi za spremembe in dopolnitve ureditvenega oziroma lokacijskega načrta sta kot prilogi sestavni
del srednjeročnega družbenega plana.
5. člen
(hramba grafičnih prilog)
Grafični del odloka – kartografski del in kartografska dokumentacija, je izdelan v 5 izvodih, ki jih hranijo: dva izvoda
Občina Črnomelj, po en izvod pa Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski razvoj Ljubljana, Upravna
enota Črnomelj ter Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Inšpektorat RS za okolje in prostor, OE Novo mesto.
6. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-06-4/2004
Črnomelj, dne 8. julija 2004.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

3501.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
lokacijskega načrta za razširitev deponije
komunalnih odpadkov (III. faza)

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 23. v povezavi s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) je Občinski svet občine
Črnomelj na 16. redni seji dne 8. 7. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah lokacijskega
načrta za razširitev deponije komunalnih
odpadkov (III. faza)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
lokacijskega načrta za razširitev deponije komunalnih odpadkov (III. faza), ki je bil sprejet z odlokom o lokacijskem načrtu, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 43/00 (v nadaljnjem
besedilu: sprejeti odlok).
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta je izdelal
Topos d.o.o., Dolenjske Toplice, pod št. 02/04-LN v aprilu
2004. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta iz 1. člena tega odloka se nanašajo na:
(a) spremembe ureditev na območju razširitve deponije
komunalnih odpadkov (III. faza), ki obsega:
– izravnavo južnega dela obstoječega odlagališča za
komunalne odpadke s platojem pretovorne postaje ter
– ureditev južnega dela parcele za odlaganje inertnih
odpadkov,
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(b) ureditev Podcentra za ravnanje z odpadki (v nadaljnjem besedilu: PCRO), ki obsega:
– utrditev površine na odlagališču inertnih odpadkov po
končanem odlaganju ter gradnjo pretovorne postaje in kompostarne z manipulativnimi površinami in dostopno cesto v
nadaljevanju obstoječega zbirnega centra za ločeno zbiranje
komunalnih odpadkov,
– gradnjo trafopostaje in 20 kV kablovoda ter ostale
komunalne infrastrukture za potrebe PCRO.
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Območje urejanja, opredeljeno v osnovnem lokacijskem
načrtu, se zaradi vsebine teh sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta ne spreminja.
4. člen
Del 20 kV kablovoda poteka izven območja urejanja,
in sicer od obstoječega daljnovoda ob regionalni cesti
R1-218/1212 Črnomelj–Gradac preko zemljišč z naslednjimi
parc. št.: 1528/2, 1528/1, 2105/10, 1532/1, 1532/2, 1533/2
in 1533/1 k.o. Vranoviči.
Izven območja urejanja poteka tudi vodovod za oskrbo
deponije s pitno in požarno vodo iz javnega vodovodnega
omrežja. Vodovod je predviden od deponije do priključka na
primarni vodovod v naselju Vranoviči. Z gradnjo vodovoda
bodo tangirana zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
1533/1, 1533/2, 1532/2, 1532/1, 2105/10, 2105/9,
1527/3, 1527/1, 1525, 1524, 1569, 1570, 1573, 1574, 1577,
1578, 1581, 1587, 1588/3, 1588/2, 2105/3, 1600, 2066/8,
1601, 1602/1, 1603/3, 2066/9, 1604/4, 1604/2, 1604/1, 2064,
1248 vsa k.o. Vranoviči.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN
KVALITETO POSEGA
5. člen
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta določajo
način izravnave južnega dela obstoječega odlagališča komunalnih odpadkov s platojem pretovorne postaje ter pogoje
ureditve odlagališča inertnih odadkov na južnem delu parcele
vključno s pogoji ureditve PCRO.
Območje južnega dela odlagališča je namenjeno odlaganju inertnih odpadkov za dobo 2-3 let za količino odpadkov
cca 6.000 t/leto pri spec. teži 1400 kg/m3.
Najvišja (maksimalna) končna kota deponijskega telesa
lahko znaša največ 176 m nmv.
IV. POGOJI ZA REALIZACIJO PROSTORSKIH UREDITEV
6. člen
a) Izravnava južnega dela obstoječega odlagališča
komunalnih odpadkov:
– zapolni se z inertnimi odpadki in prekrije z zgornjim
zaščitnim prekrivnim slojem,
– do kote manipulativnih površin platoja za pretovorno
postajo se obstoječi nasip dodatno utrdi ter nasip iz zemeljskega materiala z geotekstilom loči od odkopa za ureditev
dna odlagališča za inertne odpadke.
Pogoji ostale ureditve odlagališča za komunalne odpadke ostanejo nespremenjeni.
7. člen
b) Ureditev odlagališča inertnih odpadkov na južnem
delu parcele:
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– Priprava dna deponije:
Humus v debelini 0,20 do 0,50 se na celotni površini
odstrani ter deponira, nato pa izvede odstranitev zemlje do
skalne podlage ali do nosilnih temeljnih tal, ki je predvidoma
na koti 164,80 mnv. Točna kota se določi na podlagi geomehanskega poročila. Grobi deponijski planum mora odgovarjati
kriterijem glede stopnje zgostitve in deformacij, ugotovljenih
na osnovi geotehničnih raziskav oziroma preizkusov. Kot minimalne vrednosti za stopnjo zgostitve se uporabi vrednost
Dpr=>95% oziroma modul deformacije EV1=> 7,5 MN/m2.
Glede zahtev samega profiliranja planuma se upoštevajo
enake zahteve kot za bazično tesnitev, t.j. najmanjši vzdolžni
padec 2% in najmanjši prečni padec 3%. Zemljino na področju predvidene ponikovalnice je potrebno odstraniti ter očistiti
temeljno podlago. Zaradi kombiniranega izkopa in nasipa je
potrebno v celoti teren odkopati, nasip pa izvrševati po posameznih fazah.
Nasip se izvede iz inertnega materiala z nabijanjem v
plasteh 30 cm, na vsak meter se izvedejo meritve.
– Bazična tesnitev deponije:
Izvede se v obliki kombinirane tesnitve s tamponom
gline in folijo, ki zagotavlja popolno tesnitev odlagališča, preprečuje pronicanje izcednih voda v podtalnico in predstavlja
ustrezno emisijsko zaščito pred vplivi na okolje. Pri tesnitvi se
upoštevajo določila Pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni
list RS, št. 5/00, 45/00 in 13/03), priloga 7.
– Osnovno odvodnjavanje:
Osnovno odvodnjavanje odlagališča vsebuje zajem
vseh izcednih voda z ustrezno drenažno mrežo, odvajanje
v zaprtih vodih do vmesnega zbiralnika in končno obdelavo.
Za ureditev odvodnjavanja se izvede drenažni nasip kot izravnava na koti dna nasipa, t.j. 164,00 m nmv. Na izravnavo
se predvidi 0,5 m nasipnega vodopropustnega drenažnega
materiala iz kamnitega drobljenca frakcij 8–16 mm, na njega
pa filc za zaščito drenažnega sloja. V drenažni sloj se vgradijo drenažne cevi, ki se združijo v zbirnem bazenu izcednih
vod.
– Odvajanje in obdelava izcednih voda:
Večji del izcednih voda se razpršuje na deponijskem
telesu, preostali del pa se odvaža na komunalno čistilno napravo v Črnomelj.
– Zajem površinskih voda in njihovo odvajanje:
Zasnovano je ločeno odvodnjavanje površinske – meteorne vode od izcednih voda. V sistem izcednih voda se
odvaja tudi meteorno vodo, ki pride v stik z odpadki in se pri
tem onesnaži. Izcedna voda se po kanalskem sistemu odvaja
do zbiralnika izcednih vod. Izcedne vode se razpršujejo na
odlagališču, preostali del pa se odvaža na komunalno čistilno
napravo v Črnomelj.
Površinske padavinske vode, ki ne pridejo v kontakt z
odpadki, se zbirajo ločeno in odvajajo preko zunanjih obrobnih kanalov na južni del deponije ter spuščajo na teren, kjer
delno poniknejo. Na zatesnjenih odsekih nove deponije, ki še
niso zapolnjeni z odpadki, se odvodnjavanje uredi stopenjsko; s tem se omogoči odvajanje in zbiranje neonesnaženih
površinskih voda na stranskih površinah odlagališča.
– Rekultivacijska plast:
Vrhnja plast prekritja telesa odlagališča je rekultivacijska plast, ki mora biti primerna za ozelenitev površin odlagališča. Rekultivacijska plast se izvede iz prsti, primerne za
gojenje rastlin, debeline min 0,50 m. Rekultivacijska plast
mora zagotavljati zadostno zaščito površinskega tesnjenja
telesa odlagališča in sistema odvajanja padavinske vode
pred škodljivimi vplivi rastlinskih korenin in zmrzali. Končna
površina odlagališča mora biti zasajena tako, da bo zagotovljena zadostna zaščita pred erozijo.
8. člen
c) Odlaganje inertnih odpadkov:
Odlaganje inertnih odpadkov se mora izvajati skladno z
določbami Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93,
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1/96), Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št.
84/98, 45/00), Pravilnika o odlaganju odpadkov s prilogami
(Uradni list RS, št. 5/00) ter z Uredbo o ravnanju z ločenimi
zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/00).
9. člen
d) Pogoji za postavitev in oblikovanje objektov PCRO:
Po zaprtju odlagališča za končno dispozicijo komunalnih odpadkov in zapolnitvi deponijskega telesa z inertnimi odpadki se na lokaciji poleg sedanje iztresalne ploščadi predvidi
pretovorna postaja. Predvidoma mora zadoščati količinam
dnevnega dovoza komunalnih odpadkov, njihovi nadaljnji
pripravi za prevoz in vso potrebno manipulacijo.
Pretovorno postajo sestavljajo:
– kontrolni objekt s tehtnico in nadstrešnico,
– ploščad za iztresanje odpadkov,
– ploščad stiskanje odpadkov (nameščena stiskalnica
in 3 kontejnerji za transport),
– objekt pretovorne postaje (nad ploščadjo za iztresanje
odpadkov in ploščadjo za stiskanje odpadkov),
– nadstrešnica za vozila in delovne stroje – obstoječe,
– manipulativne površine.
10. člen
Kontrolni objekt s tehtnico in nadstrešnico:
Vhodno–kontrolni objekt je lociran na platoju odlagališča komunalnih odpadkov. Objekt je opremljen s potrebnimi
napravami za beleženje, tehtanje in registracijo odpadkov. V
sklopu vhodno–kontrolnega objekta so predvidene ustrezne
površine za kontrolo vozil, kot tudi odstavni prostori za vozila
in potrebne površine za obračanje.
Na uvozu na odlagališče se postavi ustrezna informacijska tabla z vsemi potrebnimi podatki (upravljalec deponije,
čas obratovanja, dovoljene vrste odpadkov in ostalo).
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– Konstrukcijska zasnova: objekt se izvede iz jeklene
konstrukcije s točkovnimi temelji.
Ploščad se izvede v padcu 0,5% proti odvodnim muldam.
13. člen
e) Pogoji za ureditev kompostarne:
V nadaljevanju pretovorne postaje je predviden
dodatni prostor za delno obdelavo kosovnih odpadkov
– drobljenje lesa in kompostarno v tlorisni izmeri cca 45 x
35 m. Površina se izvede v asfaltni izvedbi. Za kompostiranje se lahko predvidijo tudi posebni kontejnerji za prisilno
kompostiranje.
V. PROMETNE UREDITVE
14. člen
Dostop in dovoz je po asfaltni lokalni cesti, ki vodi od
regionalne ceste R1-218/1212 Podzemelj–Črnomelj proti naselju Zastava, nato pa po asfaltni dovozni poti od priključka
na lokalno cesto za zastavo do deponije. Dovoz na območje
deponije se ohranja, s tem da je potrebno priključek dovozne
poti na lokalno cesto za Zastavo razširiti in rekonstruirati z
ustreznimi elementi – radiji in sicer minimalni uvozno-izvozni
radij mora znašati 12 m. Pred vstopom v območje deponije
je plato z rampo za kontrolo, evidenco in pregled pripeljanih
odpadkov. Pred vhodom na deponijo je predvideno tudi obračališče za tovorna vozila.
Interne komunikacije so utrjene za težak tovorni promet in odvodnjavane. Širina internih cest je 3,80 do 4,30 m,
vzdolžni sklon ne presega 13%.
VI. KOMUNALNE UREDITVE

11. člen
Ploščad za iztresanje in stiskanje odpadkov:
V nadaljevanju obstoječega stresališča (zbirnega centra
za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov) se na utrjenem deponijskem telesu uredi ploščad velikosti 30 x 28 m z možnim
odstopanjem ±10%. Ploščad se izvede tako, da se zagotovi
minimalno 0,5% padec zaradi stekanja meteornih voda.
Zgornji ustroj ploščadi ter posameznih prometnih površin se določi glede na prometne obremenitve in pričakovani
promet na ploščadi pretovorne postaje.
Vsa izvršena dela in uporabljeni materiali morajo biti v
skladu z zahtevami Splošnih tehničnih pogojev za gradnjo
cest TP SCS 1989/1. Pred vgrajevanjem voziščne konstrukcije mora biti na planumu temeljnih tal zagotovljena potrebna
nosilnost Ev2=60 MN/m2 (CBR = 15%), ki omogoča kvalitetno vgraditev materialov v nadgrajene plasti voziščne konstrukcije. V primeru, da ta ni dosežena, je potrebno vgraditi
plast ustreznega kamnitega materiala (posteljice) tako, da
bo zagotovljena potrebna nosilnost. Kolikor inertni odpadni
material ne ustreza predpisanim karakteristikam, se le tega
nadomesti s klasičnim tamponskim materialom, pri čemer na
tem mestu ni potrebno izvesti deponijskega dna.
Kote posameznih utrjenih površin znašajo: kota ploščadi 174,40, uvoza 174,40, izvoza 175,00 ter kota iztresalne
ploščadi 174,20 mnv.

15. člen
Vodovodno omrežje:
Za oskrbo s požarno vodo je v 1. fazi predvidena cisterna za deževnico in sicer v tipski izvedbi, volumna 30 m3,
kar zadostuje za enourno gašenje požara. Vkopana je na
severno zahodni strani ploščadi, poleg nje pa je predvidena
črpalna postaja za hidrantno omrežje. Cevovod se izvede iz
NL profila DN 100.
Za oskrbo delovnega mesta je predvideno napajanje s
posebno cisterno poleg vratarnice oziroma spremljajočega
objekta. Ima hidroforno napravo, voda se dovaža iz javnega
vodovodnega omrežja s cisterno.
V drugi fazi je predvidena gradnja vodovoda za oskrbo
deponije s požarno in pitno vodo iz javnega vodovodnega
omrežja. Predvideni vodovod, ki poteka od obstoječega
cevovoda (Ф125) v naselju Vranoviči do deponije je iz cevi
premera DN100. Pred vhodom v deponijo je predviden tudi
vodomerni jašek. Po izgradnji vodovoda se notranje lokalno
omrežje preveže na vodovod.
Pri projektiranju je potrebno upoštevati Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega
sistema (Uradni list RS, št. 13/01).
Kolikor se izvede javno vodovodno omrežje v prvi fazi,
se rešitve, vezane na oskrbo z deževnico oziroma dovoz
vode, ne izvedejo.

12. člen
Objekt pretovorne postaje:
– Lega objekta: po ureditveni situaciji
– Kota pritličja: 174,40 +- 0,40 m
– Horizontalni gabarit: 2 x 14 x 28 m, možno odstopanje
±10%.
– Vertikalni gabarit: pritličje z višino do kapi 4,60 m.
– Naklon strehe in kritina: simetrični dvokapnici in z naklonom 15°; kritina je profilirana pločevina opečne barve.

16. člen
Kanalizacija:
Za odvod fekalnih odpadnih vod iz objekta vratarnice se
zgradi greznica na praznjenje.
Kanalizacija deponiji je razvrščena na več sistemov in
sicer:
– Drenažna kanalizacija: Izvede se na dnu deponije
pod drenažnim slojem. Zaključujejo se z jaški in bazenom
izcednih voda.
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– Kanalizacija izcednih voda: Izvede se vodotesno,
situacija je razvidna iz priloge.
– Kanalizacija meteorne vode: Kanalizacije meteornih
voda s strehe pretovorne postaje se izvede vodotesno in se
preko filtra spustijo v cisterno za požarno vodo.
– Kanalizacija odpadnih voda stresalne ploščadi in
pretovorne ploščadi: Izvede se ločeno za vsako ploščad posebej, nato pa se preko kontrolnega jaška izpustijo v zbirni
bazen izcednih voda.
17. člen
Elektroenergetsko omrežje:
Za oskrbo PCRO z električno energijo je potrebno
zgraditi novo TP 20/0,4 kV z napajanjem iz obstoječega DV
20 kV Gradac. Napajalni vod se izvede podzemno s kablom
preseka Al 70 mm2.
TP bo kabelsko montažne izvedbe v kovinskem ohišju.
V TP je možno vgraditi transformator moči do 250 kVA. V kolikor se pojavi potreba po večji moči, se po pogojih upravljalca
el. omrežja lahko vgradi transformator večje moči.
Nizko napetostno omrežje bo podzemne izvedbe
ustreznih presekov. Merilno mesto bo nameščeno v prostostoječi omarici pri TP. EV NN do odjemnega mesta stiskalne
naprave predvidi v elektrokabelski kanalizaciji pod ploščadjo
za stikalno napravo.
Pred začetkom izdelave projektne dokumentacije je potrebno upravljalcu elektroenergetskega omrežja posredovati
idejno zasnovo ureditve elektroenergetskega napajanja objekta, h kateremu bo upravljalec podal projektne pogoje.
18. člen
Javna razsvetljava:
Na celotnem kompleksu PCRO se predvidi javna razsvetljava. Medsebojna oddaljenost svetilk naj bo do 40 m,
glede na primeren prostor postavitve in križanja cest.
Javna razsvetljava se bo priključila na razdelilec javne
razsvetljave RG, ki bo postavljen v zelenici pri trafo postaji.
Točna lokacija se določi po predhodnem pogovoru in v sodelovanju z dobaviteljem električne energije.
VII. FAZNOST IZVANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
LOKACIJSKEGA NAČRTA
19. člen
Izvajanje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta
je predvideno fazno:
– 1. faza obsega zapolnitev južnega dela obstoječega
deponijskega telesa ter usposobitev južnega dela parcele
za odlaganje inertnih odpadkov; po izkopu gradbene jame
deponijskega telesa se izvede osnovna tesnitev dna in nato
drenaža oziroma zaščitni sloj drenaže,
– 2. faza obsega utrditev deponijskega telesa po končanem odlaganju ter gradnjo pretovorne postaje, vključno z
dostopno cesto in komunalno infrastrukturo, manipulativnimi
površinami in kompostarno ter trafo postajo s priključnim
20kV daljnovodom. Kolikor ni možno z odpadnim inertnim
materialom zagotoviti dovoljenih mejnih nosilnosti tamponske
blazine, se na vplivnem območju gradnje pretovorne postaje
izvede klasičen nasip po navodilih geomehanika,
– 3. faza obsega zapolnitev preostanka južnega dela
deponije z inertnimi odpadki ter ureditev zaključnega sloja
deponijskega telesa.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA, IZVAJALCEV IN
UPRAVLJALCA ODLAGALIŠČA
20. člen
Pri gradnji in obratovanju odlagališča inertnih odpadkov
ter PCRO morajo biti izvedeni naslednji ukrepi:
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– Za onemogočanje nekontroliranega dostopa na odlagališče je potrebno območje odlagališča ograditi z zaščitno
ograjo višine najmanj 2 m. Vhod je kontroliran, preko vhodnega objekta, pred katerim se namestijo ustrezna vhodna
vrata.
– Vse vgrajene odpadke je potrebno pred samo vgradnjo v deponijsko telo ustrezno prekontrolirati. To se zagotovi
z vhodno kontrolo in predobdelavo odpadkov.
– Ugotavljanje količine in kvalitete izcednih voda oziroma dreniranih voda iz stare deponije se vrši preko ustreznih
merilnih jaškov, ki so nameščeni na področju zbiralnika izcednih vod.
– Vodotesnost bazena za zbiranje izcednih vod, kakor
tudi inštalacije za zbiranje izcednih vod izven deponijskega
telesa morajo biti pod stalnim nadzorom. Kontrola se izvaja v
določenih časovnih intervalih, najmanj enkrat letno. Drenaže
za zbiranje izcednih vod se morajo čistiti najmanj 2 x letno z
izpiranjem in najmanj 1x letno pregledajo v video kamero.
– Kontrola vpliva na podtalnico se mora izvajati preko
obstoječih kontrolnih sond. Kolikor bi se pokazala potreba
po dodatnih sondah (na osnovi dodatnih geoloških in hidroloških preiskav), se te določijo pri sami pripravi projektov za
izvedbo.
– Vsa izcedna voda se mora redno kontrolirati po količini in vsebnosti nevarnih snovi. Za ta namen se uredijo
ustrezni merilni jaški.
– Vse površinske, padavinske vode, ki niso onesnežene, se ravno tako kontrolirajo preko vmesnih jaškov, katerih
mesto se določi v samem projektu za izvedbo.
– Vse vode, ki se bodo odvajale v ponikovalnice, se
pred izpustom na teren kontrolirajo in analizirajo.
– Vse izcedne vode in padavinske vode morajo odgovarjati zahtevam Pravilnika o odlaganju odpadkov (Uradni
list RS, št. 5/00, 45/00 in 13/03), Pravilnika o monitoringu
onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi Pravilnik
o monitoringu onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi
snovmi (Uradni list RS, št. 5/00) ter Uredbi o emisiji snovi pri
odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list
RS, št. 7/00).
– Za merjenje meteoroloških razmer na deponiji (posebej padavine in temperatura) se upoštevajo podatki državne
mreže meteoroloških postaj.
– Če se v času obratovanja izkaže potreba, se uredijo
še posebne alarmne naprave za varovanje deponijskega
telesa.
– Investitor mora pred začetkom obratovanja izvesti
rekonstrukcijo priključka dostopne poti do deponije na lokalno cesto do naselja Zastava, tako da bo zagotovljeno varno
vključevanje tovornih vozil v promet na lokalni cesti.
21. člen
Deponijsko telo in njegove tehnične karakteristike mora
upravljavec v času samega obratovanja in tudi po zaprtju odlagališča kontrolirati in sicer po naslednjih parametrih:
– Skupno velikost deponijskega telesa glede na časovne intervale zapolnitve, t.j. vgradne površine, višine, naklone brežin in nasipov. Kontrola se izvaja najmanj 1x letno pri
skupnih meritvah deponijskega telesa in pripravi ustreznih
situacijskih načrtov s potrebnimi profili.
– Prekrivne in rekultivacijske površine na zaprtih delih
odlagališča ali na njegovih posameznih odsekih: izvedejo se
skupaj z letnimi meritvami in preko tekočih opazovanj deponijskega območja v sklopu samega obratovanja.
– Položaji, višine in spremembe oblik deponijskega
telesa ali posameznih odsekov le-tega se izvedejo z letnimi
meritvami in sprotnim opazovanjem v času obratovanja.
22. člen
Upravljavec deponije mora za sprotno dokazovanje in
kontrolo vseh v predhodnih členih navedenih opazovanj in
ukrepov voditi dokumentacijo, skladno s Pravilnikom o od-
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laganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00, 45/00 in 13/03).
IX. DOVOLJENA ODSTOPANJA
23. člen
Dovoljena so odstopanja v smislu organizacije pretovorne postaje, kolikor se v fazi nadaljnjega projektiranja
ugotovijo racionalnejše rešitve. Dovoljena so tudi odstopanja
pri poteku infrastrukturnih vodov in naprav v kolikor se pri
nadaljnjem projektiranju ugotovijo optimalnejše in bolj ekonomične rešitve.
X. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta so stalno na vpogled na Občini Črnomelj, oddelku za prostorsko
planiranje.
25. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem teh sprememb
in dopolnitev lokacijskega načrta opravlja MOP, Inšpektorat
za okolje in prostor, Enota Novo mesto.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o lokacijskem načrtu za razširitev deponije komunalnih
odpadkov (III. faza) (Uradni list RS, št. 43/00) v delu, ki ga
obravnava ta odlok.
27. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-06-3/2001
Črnomelj, dne 8. julija 2004.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

3502.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
taborjenju v Občini Črnomelj

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
občine Črnomelj na 16. redni seji dne 8. 7. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
taborjenju v Občini Črnomelj
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o taborjenju v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 50/98).
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se črtata besedi »upravnega dovoljenja« in se nadomestita z besedilom »lokacijske
informacije in druge v odloku opredeljene potrebe dokumentacije«
Črtata se tretja in štirinajsta alinea, ki se ju nadomesti z
novima alineama, ki se glasita:
»– k.o. Radenci: lokacija – Gor. Radenci: parc. št.: 1151
in 1149/4;«
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»– k.o. Radenci: lokacija – Sr. Radenci: parc. št.: 128
in 131;«
V enajsti alinei se doda besedilo: »del 1080«.
V sedmi alinei se številki »44 in 45/1« nadomestita s
številkami »38, 39, 40 in 42«.
Dodata se alinei:
»– k.o. Griblje; lokacija – Griblje; parc. št.: del 2699/3,
del 2867, del 2868, del 2869, del 2870, del 2871, del 2872«
»– k.o. Sinji vrh; lokacija – Breg; parc. št.: del 3679;«.
Spremeni in dopolni se zadnji stavek zadnjega odstavka
tako, da se glasi: »Za postavitev začasnih objektov je potrebno pridobiti ustrezno lokacijsko informacijo.«
3. člen
Prvi stavek 4. člena se spremeni in dopolni tako, da se
glasi:
»Na lokacijah navedenih v 3. členu odloka je dovoljeno
taboriti le na podlagi predhodno izdane lokacijske informacije, ki jo izda Občina Črnomelj«
Besedilo: »Dovoljenje za taborjenje se lahko izda le:«
se nadomesti z besedilom:
»Taborjenje je dovoljeno:«
4. člen
Besedilo prvega stavka 5. člena:«Dovoljenje upravne
enote se lahko izda, če so izpolnjeni naslednji splošni pogoji:« se zamenja z besedilom »K lokacijski informaciji mora
organizator taborjenja pridobiti še:«
Črta se druga alinea prvega odstavka 5. člena.
V zadnji alinei 5. člena se besedilo »ZVNKD Novo
mesto« nadomesti z besedilom »Zavod RS za varstvo narave«.
Doda se nov stavek, ki se glasi:
»Brez predhodno pridobljenih s tem odlokom navedenih
soglasij, potrdil in mnenj kolikor so ta potrebna, postavitev
tabora ni dovoljena.«
5. člen
V zadnjem stavku 6. člena se beseda »dovoljenju« zamenja z besedama »lokacijska informacija«.
6. člen
V 8. členu se besedi »po pričetku« zamenjata z besedami »pred postavitvijo tabora«.
7. člen
V besedilu 10. člena se beseda »dovoljenje« zamenja
z besedama »lokacijsko informacijo«.
8. člen
V drugi točki 11. člena se besede »dovoljenja Upravne enote Črnomelj« nadomesti z besedama »lokacijska
informacija«.
V četrti točki 11. člena se besedi »izdanem dovoljenju«
nadomestita z besedama »lokacijska informacija«
9. člen
V tretji točki 12. člena se besedi »po pričetku« nadomestita z besedami »pred postavitvijo tabora«.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 332-29/98
Črnomelj, dne 9. julija 2004.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

Uradni list Republike Slovenije
DOBREPOLJE
3503.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za
obdobje 1986–2000, dopolnjen 2001

Na podlagi 171. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 16. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet
občine Dobrepolje na 17. seji dne 13. 7. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Dobrepolje za obdobje 1986–2000,
dopolnjen 2001
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskega
plana Občine Dobrepolje za obdobje 1986 do 2000, dopolnjenega in objavljenega v Uradnem listu RS, št. 11/98 in
40/98.
Spremembe in dopolnitve izhajajo iz uskladitve z zakonodajo, spremembami republiškega prostorskega plana,
sprememb sektorskih predlogov novih posegov, sprememb
zaradi interesov Občine in njenih občanov in zaradi prehoda
na novo tehnologijo zajema in prikaza grafičnih vsebin prostorskega plana.
2. člen
1. Prostorske sestavine plana Občine Dobrepolje se
s temi spremembami uskladijo z novo zakonodajo, spremembami sektorskih predlogov novih posegov ter s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
11/99), in sicer:
– spremembe in dopolnitve zaradi novih strokovnih podlag z novimi opredelitvami varstva območij ohranjanja narave
in varstva kulturne dediščine,
– zaradi nove kategorizacije javnih cesta,
– zaradi novih predlogov izkoriščanja mineralnih surovin
in njihove sanacije,
– zaradi nove opredelitve območij obrambe in zaščite,
– zaradi novih predlogov s strani nosilcev planiranja v
energetiki in prometu;
2. spremembe na podlagi interesa občanov in lokalne
skupnosti
– spremembe grafičnega dela prostorskega plana
zaradi uskladitve meja stavbnih zemljišč s pravnim stanjem
– ažuriranje stavbnih zemljišč na podlagi upravnih dovoljenj
ali izjav Občine Dobrepolje o obdobju izgradnje pred letom
1967,
– spremembe prostorskega plana zaradi opredelitev
novih vodnih virov in zajetij ter njihovih varstvenih pasov,
– spremembe prostorskega plana zaradi predlogov
širitev kmetijskih gospodarstev na podlagi mnenja kmetijske
svetovalne službe,
– spremembe zaradi načrtovanja komasacij kmetijskih
zemljišč,
– spremembe in dopolnitve zaradi novih rekreacijskih
območij,
– spremembe zaradi novih območij eksploatacije naravnih virov – kamnolomi,
– spremembe in dopolnitve zaradi izgradnjo novih parkirišč za tovorna vozila,

Št.

79 / 19. 7. 2004 /

Stran

9621

– spremembe in dopolnitve zaradi izgradnje javnih poti
ali lokalnih cest, zaradi ozkih grl v naseljih,
– spremembe povečanja stavbnih zemljišč zaradi interesa občanov, da ostanejo v kraju bivanja in s tem rešujejo
slabo demografsko sliko večine predelov Občine Dobrepolje,
– spremembe načinov urejanja območij za poselitev v
manjših naseljih,
– povečanja stavbnih zemljišč zaradi potreb po povečanju delavnic za manjše samostojne obrtnike in podjetnike
ter kmetije,
– povečanje stavbnih zemljišč zaradi družbenega in
socialnega programa Občine Dobrepolje,
– manjšanje stavbnih zemljišč zaradi preprečevanja
posegov na struge poplavnih voda in v območja poplavnih
voda,
– začasna vrnitev večjih območij nezazidanih stavbnih
zemljišč v kmetijska zemljišča.
3. člen
Prikaz sprememb in dopolnitev Prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje
sestavljajo:
– pisni del odlok in
– grafični del:
Kartografski del v merilu 1:25 000
Kartografska dokumentacija v merilu 1:5 000.
II. SPREMEMBE DOLGOROČNEGA PLANA
4. člen
Dolgoročni plan Občine Dobrepolje se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
DOLGOROČNI PLAN
1. UVOD
Dolgoročni plan je bil dopolnjen in spremenjen leta
1989 in 1996. Dolgoročni plan predstavlja podlago in splošno orientacijo za opredelitve in usklajeno reševanje nalog v
srednjeročnih planskih dokumentih.
1.1. Razvoj občine v širšem prostoru
Občina Dobrepolje je na južni meji osrednjeslovenske
ali ljubljanske regije. Sedež občine in njegova okolica ležita v
območju ki še vedno gravitira na Ljubljano, čeprav je središče
Občine Dobrepolje, Videm oddaljeno od nje 35 km. Najjužnejši del občine pa 55 km od Ljubljane.
Celotna občina je s 35 ljudmi na km2 razmeroma redko
poseljena, gosteje poseljen je severni del, kjer je lociran tudi
pretežni del proizvodnih zmogljivosti. Pičlo demografsko rast
ni spremljal ustrezen razvoj delovnih mest, oskrbnih dejavnosti in komunalnega standarda.
Tako se na eni strani soočamo z nizko urbano stopnjo občinskega centra, močno dnevno delovno migracijo v
Ljubljano, z nerešenimi problemi financiranja družbene in
komunalne infrastrukture s posegi na kvalitetno kmetijsko
zemljo, razvrednotenjem naravnega okolja, na drugi strani
pa tudi s praznjenjem obrobnih območij in opuščanjem kmetijske zemlje.
1.2. Demografski razvoj
Občina Dobrepolje sodi s 3660 prebivalci med manjše
občine v Sloveniji. Od tega je na Vidmu, ki je občinski center
475 prebivalcev. Odseljevanje prebivalcev iz območja občine
se ustavlja. Ob ustreznih izboljšavah življenjskih pogojev pa
je realno usmerjena rast predvsem v večjih naseljih (bivši
centri KS) in občinskem centru (Videm).
Demografski razvoj občine bo v bodoče temeljil na
naravni rasti prebivalcev in pozitivnih selitvenih tokovih, ki
bodo manjši kot so bili v preteklem obdobju in odvisni od in-
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tenzivnosti rasti delovnih mest v občini ter načina financiranja
družbene in komunalne infrastrukture.
Osnovni pogoj za skladnejši razvoj je zagotovitev hitrejše rasti zaposlovanja v občini, oziroma investicij v nova
delovna mesta. Enakega pomena kot pospešen razvoj gospodarstva in zagotavljanje pogojev za investiranje v nova
delovna mesta je sistematičen razvoj kadrov.
1.3. Družbene dejavnosti
Razvoj družbenih dejavnosti se bo izražal v njihovem
obsegu in kakovosti. Prvo bo najbolj odvisno od obsega
specifičnih prebivalstvenih skupin, ki jim družbene dejavnosti zadovoljujejo skupne potrebe, drugo pa z načinom zadovoljevanja teh potreb. Pri tem niso najbolj pomembne samo
materialne možnosti, temveč tudi spremembe v tehnologiji,
načinu izvajanja posameznih dejavnosti ter večja ali manjša
skrb za posamezno sestavino družbenega standarda.
1.4. Prostorski in ekološki okviri razvoja
Značilnost obstoječega omrežja naselij se kaže v urejenem poselitvenem vzorcu, ki le v nekaterih primerih kaže
znake stihijskega razraščanja naselij. Osnovne značilnosti dosedanjega razvoja poselitve in s tem povezani problemi so:
– odseljevanje iz manj razvitih območij, opuščanje in
zaraščanje kmetijskih površin; socialna problematika,
– neustrezna preobrazba in konfliktna raba ter nedorečeno urejanje ravninskega prostora,
– degradacija naravnega okolja, propadanje kulturne
dediščine,
– nezadostna komunalna in prometna opremljenost,
– nezadostno število neagrarnih delovnih mest, slaba
starostna struktura kmečkih prebivalcev in neustrezna poklicna sestava,
– nezadostna in prostorsko slabo razporejena opremljenost z oskrbnimi in storitvenimi dejavnostmi.
Občina je s sosednjima občinskima centroma Grosupljem in Velikimi Laščami, ter dalje proti Ljubljani povezana z
regionalnim cestnim omrežjem, ki je v razmeroma dobrem
stanju. S sosednjo občino Žužemberk je povezana tudi po
regionalni cesti, ki pa še ni v celoti asfaltirana. Z občino
Kočevje je povezana z lokalno cesto v makadamski izvedbi, z Občino Ivančna Gorica pa z asfaltirano lokalno cesto.
Z občino Ribnica pa nima direktne cestne povezav razen
gozdarskih cest.
Podnebje v Občini Dobrepolje je precej ostro. To je tipična kraška dolina z značilnim toplotnim obratom in hladnimi
zimami. Območje občine pripada k notranjsko-kočevskemu
klimatskemu rajonu, kjer se čuti vpliv Genevske depresije
(večja količina padavin v hladnejši polovici leta), s srednjo
julijsko 19,2 °C in srednjo januarsko temperaturo -2.2 °C ter
povprečno množino padavin med 1300 in 1400 mm.
Gozdovi pokrivajo precejšen del občine. Ob primernem
gospodarjenju z gozdovi je mogoče, dolgoročno gledano, povečati etat in s tem povečati delež gozdarstva v družbenem
proizvodu občine. Obseg za kmetijsko proizvodnjo sposobnih
zemljišč se krči.
V občini so večja sklenjena ravninska območja primerna za intenzivno kmetijsko proizvodnjo, katere se glede na
sedanjo kvaliteto in možne melioracije in komasacije lahko
trajno nameni kmetijski proizvodnji. Naravne razmere narekujejo usmeritev kmetijstva v intenzivno živinorejo, pridelavo
krme in poljščin ter oživitev pašništva na površinah.
Problem pri dolgoročni oskrbi s pitno vodo je predvsem
potencialna nevarnost onesnaženja virov (kraški teren) ter
potrebne investicije v ureditev in čiščenje črpališč ter vodovodnega omrežja.
Bogata kulturna dediščina in območja ohranjanja narave ter naravne razmere s krajinsko pestrostjo so temeljni
pogoji za razvoj turizma v občini.
Ekološko problematiko v Občini Dobrepolje lahko strnemo v naslednje značilnosti:
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– celotna občina pripada kraškemu svetu, pri čemer je
ekološko pomembna zlasti kraška hidrografija, ki zahteva
posebno skrb pri zaščiti voda pred onesnaženjem,
– prebivalci občine, ki je razmeroma redko poseljena,
so naseljeni pretežno v strnjenih vaseh v obcestni ali vrstni
strukturi. Tak tip poselitve, z gosto razvrščenimi in stisnjenimi
hišami, povzroča nemalo težav pri urejanju medsosedskih
odnosov in povzroča težave pri novogradnjah, po drugi strani
pa se veže nanj izrazito ekološka problematika odstranjevanja tekočih in trdih odpadkov (vprašanje greznic oziroma
kanalizacije in divjih odlagališč). Upoštevati je treba, da
vsebujejo tudi na kmetijah tekoči odpadki vse več škodljivih
komponent (praški, čistila, barve, laki...),
– promet, ki poteka po območju občine povzroča v
stisnjenih vaseh z ozkimi cestami problem, ki ga je težko v
celoti rešiti,
– dolomiti in apnenčasti agregati so v občini Dobrepolje ena redkih domačih surovin, ki jo je možno izkoriščati in
hkrati predstavljajo ekološke težave.
2. USMERITVE, ZASNOVA IN STRATEGIJA RAZVOJA
V PROSTORU
2.1. Globalne usmeritve razvoja v prostoru
Osnovni pogoj za izvajanje skladnejšega socialnega in
gospodarskega razvoja v prostoru je oblikovanje strategije
prostorskega razvoja, ki temelji na načelih trajnostnega in sonaravnega razvoja. Ta bo na eni strani omogočal učinkovito
in ekonomsko opravičeno gospodarjenje s prostorom, humanejše in enakovredne pogoje življenja za vse prebivalce,
nemoten razvoj in smotrno organizacijo vseh dejavnosti v
prostoru, na drugi strani pa racionalno izkoriščanje obnovljivih in neobnovljivih naravnih virov, izboljšanje in varovanje
okolja, ter naravnih in ustvarjenih vrednot tako za sedanje kot
za bodoče generacije.
Vse usmeritve razvoja v prostoru so prikazane tudi v
kartografskem delu plana, ki vsebuje naslednje zasnove:
1. Zasnova namenske rabe prostora (merilo 1:25 000),
2. Zasnova omrežja naselij in načinov urejanja prostora
z vrstami prostorsko izvedbenih aktov (merilo 1:25 000),
3. Zasnova vodnega gospodarstva (merilo 1:25 000),
4. Zasnova komunalnega in energetskega omrežja
(merilo 1:25 000),
5. Zasnova prometnega omrežja (merilo 1:50 000),
6. Zasnova TT omrežja (merilo 1:50 000),
7. Zasnova ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine (merilo 1:25 000),
8. Zasnova obrambe in zaščite (merilo 1:25 000).
2.2. Usmeritve razvoja poselitve in organizacije dejavnosti v prostoru (karte št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 v kartografskem delu plana)
Za zagotovitev skladnega in celovitega dolgoročnega
prostorskega razvoja je potrebno izoblikovati in izvajati tudi
strategijo prostorskega razvoja poselitve, pri čemer moramo
upoštevati predvsem naslednje usmeritve:
– trend stihijskega naseljevanja v dobro dostopnih naseljih bomo ustavili z doslednim izvajanjem urbanistične,
zemljiške in komunalne politike,
– boljšo oskrbo v vseh območjih je pri sedanji poselitvi
mogoče zagotoviti s krepitvijo lokalnih centrov, ki morajo biti
predvsem dobro dostopni gravitacijskemu zaledju in mu nuditi ustrezno dnevno oskrbo,
– odpiranje novih delovnih mest v teh centrih pogojuje tudi
delno priseljevanje prebivalcev, kar dodatno krepi razvoj naselij
in ustvarja pogoje za večjo koncentracijo oskrbnih dejavnosti,
– učinkovito komunalno in stanovanjsko gospodarstvo
bo mogoče zagotoviti z večjo koncentracijo dejavnosti in z
organiziranim urejanjem tistih naselij, ki so vsaj delno komunalno že opremljena ali pa imajo vsestranske dolgoročne
razvojne možnosti, tako da je upravičeno usmerjati v njihovo
urejanje tudi večje začetne investicije,
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– zahtevna priprava stavbnih zemljišč, visoka cena komunalne in energetske oskrbe, sedanja in bodoča delovna
mesta ter prometne povezave pogojujejo koncentracijo in širitev poselitve v bolj urbanizirana območja občine in naselja
s potrebnimi dolgoročnimi potenciali za razvoj,
– intenzivnejši razvoj v občini je mogoč le pod pogojem,
da se na podlagi vsestransko preverjenih prostorskih možnosti in omejitev pravočasno izdela vsa potrebna dokumentacija, da se zagotovi komunalna in prometna infrastruktura ter
da graditelji upoštevajo veljavno dokumentacijo, kar se izvaja
z ustreznim nadzorom nad posegi v prostor,
– strateško je potrebno na Vidmu vzpostaviti občinski
center, ki bo zadovoljeval upravne, kulturne, gospodarske,
oskrbne in storitvene potrebe prebivalcev Občine Dobrepolje,
– smiselno je usmerjati nekoliko hitrejši razvoj lokalnih centralnih naselij – centrov bivših krajevnih skupnosti,
vendar v mejah prostorskih možnosti, ki so v večini naselij
omejene,
– za vsa ta naselja bomo morali s prostorskimi izvedbenimi akti prednostno določiti površine za stanovanjsko graditev, sicer se bo nadaljevala neorganizirana rast naselij,
– zagotovitev poseljenosti v hribovitih in južnih območjih
bomo dosegli le z zavestnimi ukrepi kot so dobra prometna
povezanost, možnost zaposlitve kmetov – delavcev v bližini
doma, zagotovitev osnovnega komunalnega standarda in
osnovne oskrbe, stimuliranje in usmerjanje razvoja primarnih
dejavnosti, možnosti načrtovane novogradnje stanovanjskih
in gospodarskih objektov,
– varovanje vodnih virov kot prednostna naloga skladnega prostorskega razvoja, zahteva dosledno upoštevanje
režimov varstvenih območij vodnih virov, kakor tudi, glede
na kraški teren, stalno spremljanje možnih vplivov iz širšega
območja,
– sistematično urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih
voda ter preprečevanje onesnaženja vodnih virov z drugimi
posegi v prostor, je temeljni pogoj in naloga za ustvarjanje
zdravih bivalnih pogojev v občini,
– s primerno razmestitvijo in izvorom proizvodnih ter
drugih dejavnosti v prostoru bomo varovali okolje in postopoma izboljšali negativne vplive dosedanjega razvoja:
onesnaženje vode in zraka, hrup, neprimerna preobrazba
kmetijskih in gozdnih površin, degradirana območja,
– naravno in kulturno dediščino bomo ohranili le z
njenim pravočasnim vrednotenjem in usklajevanjem z razvojem drugih dejavnosti, predvsem pa z zagotovitvijo programa vključevanja območij ohranjanja narave in kulturne
dediščine v družbeno življenje,
– pri usmerjanju razvoja poselitve bomo morali doseči kvalitativni premik v procesu urbanizacije in nasploh v
omrežju naselij. Ta bi se moral odraziti tako v razmestitvi dejavnosti po naseljih, v fizičnih prostorskih strukturah naselij, v
komunalni in energetski oskrbi, v prometnih povezavah med
naselji in v naseljih, kakor tudi v socioekonomskih dejavnikih
ter v načinu usmerjanja in usklajevanja razvoja v prostoru.
Dolgoročna zasnova organizacije dejavnosti v prostoru
Občine Dobrepolje temelji tako na specifičnih geografsko-prostorskih in ekoloških pogojih, kakor tudi na ekonomskih in socialnih okvirih razvoja, ki pogojujejo uresničevanje
sprejetih ciljev dolgoročnega razvoja.
Glede primernosti prostora za prednostni razvoj posameznih dejavnosti bomo le-te organizirali po naslednjih
kategorijah v zanje primernih območjih:
Razvoj primarnih dejavnosti
– kmetijstvo bo v Občini Dobrepolje ostalo pomembna
gospodarska dejavnost, obdelovanje kmetijskih zemljišč
pa je povezano z razvojem obstoječih in novih kmetijskih
gospodarstev,
– organizacija dejavnosti gozdarstva, kmetijstva in
črpanja kamnitih agregatov mora biti podrejeno varstvenim
režimom varovanja narave in vodnih virov,
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– za pridobivanje kamnitih agregatov smo izbrali lokacijo, ki ne bo v večji meri ogrožala prebivalce in naravnega
reda, na obstoječi lokaciji bomo organizirati proizvodnjo tako,
da bo čim manj moteča. Potrebno je zagotoviti prostorske
možnosti za delovanje in strokovno sanacijo in omogočiti
del prevoza materiala po železnici. V skladu z možnostmi, ki
bodo dane ob delovanju drugega dela kamnoloma in sodobnejšega obrata predelave mineralne surovine (separacija),
se bo tudi prostor na katerem deluje zdaj kamnolom postopno saniral in namenil razširitvi obrtnih dejavnosti.
– dolgoročno se bo varovalo območje kamnoloma ob
Ponikvah,
– ravninski osrednji del občine je prednostno namenjen
razvoju kmetijstva; posebna pozornost v teh območjih velja
varovanju kmetijske zemlje pred spremembo namembnosti
oziroma pravočasni uskladitvi dolgoročnih razvojnih potreb
naselij v teh območjih z interesi kmetijstva. Nujno je pospešeno izvesti zložbe zemljišč (komasacije) v celotnem
ravninskem delu občine,
– z melioracijami in boljšo organizacijo kmetijstva
(programi, pospeševalci) bomo usmerjali trajnostno uravnotežen in sonaraven razvoj kmetijstva tudi v hribovitem delu
občine.
Razvoj sekundarnih gospodarskih dejavnosti
– bo potekal na obstoječih lokacijah, tako da bodo izrabile razpoložljiv prostor in v novih obrtnih conah,
– za razvoj sekundarnih dejavnosti je potrebno predvideti tudi območja znotraj UO naselij na lokacijah opuščenih
kmetij (v kolikor to dopušča prostor).
Razvoj terciarnih dejavnosti
– razvoj terciarnih dejavnosti (obrt, storitve, trgovina,
turizem) bo mogoč v naseljih, kjer je predvidena mešana
raba prostora. To pomeni gradnjo obrtnih delavnic ob stanovanjskih objektih z dovolj velikimi funkcionalnimi površinami
in že zgrajeno infrastrukturo.
– ureditev omrežja trgovin bo potekala skladno z investicijskimi možnostmi in stanovanjsko izgradnjo, pri čemer bo
potrebno zagotoviti dnevno oskrbo prebivalcev,
– gradnja obrtnih objektov je možna tudi v novih obrtnih
conah; v skladu s sprejetimi izvedbenimi načrti ali s prostorskimi izvedbenimi akti za manjše enote,
– večja skladišča bodo zgrajena v novih obrtnih conah
(Struge, Predstruge) in v Stolarni,
– objekti za storitve in trgovino bodo kot novogradnje
ali adaptacije obstoječih poslovnih ali stanovanjskih objektov
zgrajeni v obstoječih naseljih,
– turistična dejavnost bo omogočena v centralnih naseljih, v turizem usmerjenih kmetijah, na atraktivnih območjih
ter na površinah ohranjanja narave in kulturne dediščine.
Razvoj kvartarnih dejavnosti,
– med katere sodijo upravne službe, družbene dejavnosti, idr. in bodo organizirane na Vidmu ter na že obstoječih
lokacijah v posameznih krajevnih subcentrih,
– zagotovili bomo ustrezno dostopnost do vrtcev čim
večjemu številu otrok,
– razširitev obstoječih objektov za športno dejavnost
za osnovno šolo na Vidmu, v Ponikvah, Zagorici in v drugih
naseljih,
– kot dopolnitev obstoječih zmogljivosti za kulturne
dejavnosti bomo v največji možni meri izkoristili obstoječo
stavbno dediščino in predvsem novi Jakličev dom,
– zdravstveno varstvo se bo še naprej razvijalo na obstoječi lokaciji,
– z ustreznimi rešitvami bomo poskrbeli tudi za socialno
skrbstvo občanov.
Organizacija ostalih dejavnosti,
– predvsem stanovanjske graditve in infrastrukturnega
omrežja je prednostno vezana na omrežje naselij in njihove
medsebojne povezave,
– gradnjo počitniških hiš bomo usmerjali v ureditvena
območja naselij, namenjena gradnji sekundarnih bivališč,
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– poleg že obstoječih športnih igrišč bomo uredili tudi
nove površine namenjene športnim in rekreacijskim dejavnostim predvsem športno dvorano pri OŠ na Vidmu; igrišče
ob šoli v Ponikvah,
– na območju SZ od Predstrug bomo namenili prostor
za športne, gostinske in turistične namene – komercialni
namen,
– kot dejavnost rekreacije v naravnem okolju z koriščenjem potenciala lovskih koč in planinskih koč – ob Podgori,
nad Strugami, pod Vodicami in v Kamen Vrh,
– športno vzletišče na polju med Podtaborom in Potiskavcem.
Zasnova namenske rabe prostora
(karte št. 1, 2, 3, 4, 7 v kartografskem delu plana)
Zasnova namenske rabe je prikazana na kartografskih
prilogah v merilu 1:25.000 tako, da bo s srednjeročnimi
družbenimi plani omogočena njena dokončna uskladitev in
razmejitev po parcelnih mejah. Na kartah so prikazane naslednje kategorije rabe prostora, ki jih je potrebno upoštevati
pri pripravi in sprejemanju srednjeročnih planov in pri izdelavi
prostorskih izvedbenih aktov (**- obvezna izhodišča Dolgoročnega plana RS in *- obvezna izhodišča Dolgoročnega
plana Občine Dobrepolje):
– trajno varovana kmetijska zemljišča -1. območje kmetijskih zemljišč** (karta št. 1),
– varovalni gozdovi** (karta št. 1),
– gozdovi s posebnim namenom* (karta št. 1),
– ureditvena območja naselij** (karti št. 1, 2),
– varstvena območja vodnih virov** (karta št. 3),
– trase in varstvena območja infrastrukturnih objektov
in naprav** (karta št. 4),
– varstvena območja naravnih vrednot in kulturne dediščine ** (karta št. 7),
– območja za obrambo in zaščito **(karta št. 8).
Znotraj ureditvenih območij posameznih naselij je pri
pripravi srednjeročnih planov potrebno obvezno upoštevati
izhodišča dolgoročnega programa, zasnovo organizacije,
namensko rabo in varovana
območja v prostoru. V srednjeročnem planu se ti
elementi podrobneje razčlenijo predvsem s programskimi
zasnovami.
Evidenca se tekoče dopolnjuje z novimi podatki.
V bližnji prihodnosti se glede na predvidene posege v
prostor ne bo bistveno spremenilo obstoječe razmerje med
gozdnimi, kmetijskimi, stavbnimi in nerodovitnimi površinami.
Za zagotovitev smotrne namenske rabe prostora moramo
upoštevati naslednje usmeritve in naloge:
– za planirani dolgoročni razvoj poselitve (naselja in
infrastruktura: urejanje in pridobivanje stavbnih zemljišč)
mora biti temeljno vodilo racionalna raba površin znotraj
obstoječih naselij, s poudarkom na prenovi in racionalnejši
ureditvi sedanjih površin naselij, stavbnega fonda in kompleksnih območij,
– vsi zapolnitveni posegi v naseljih morajo biti v fazah
priprave izvedbenih aktov preverjeni tako, da si ne bi zaradi
kratkoročnih rešitev zapirali dolgoročnejših smeri razvoja naselij in posameznih območij,
– površine, namenjene za dolgoročni razvoj naselij
morajo biti praviloma manj kvalitetne kmetijske in gozdne
površine,
– površine, ki so dolgoročno predvidene za poselitev, izgradnjo infrastrukturnega omrežja in druge posege v prostor,
se do spremembe namembnosti obravnavajo kot kmetijska
oziroma gozdna zemljišča s tem, da niso dopustna vlaganja
v ta območja, ki imajo dolgoročni učinek (nasadi, melioracije); sprememba namembnosti bo dokončno opredeljena v
srednjeročnih planih,
– skupna naloga nosilcev razvoja kmetijstva in gozdarstva je opredelitev območij zaraščanja in dolgoročne namenske rabe teh območij ter uskladitev bilance površin,
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– zapuščanje kmetijske zemlje v hribovitih območjih
oziroma zaraščanje z gozdovi je potrebno preprečevati s
stimulativnimi ukrepi za ohranitev poselitve in nadaljnjega
razvoja kmetijskih gospodarstev v teh območjih,
– za agrarne operacije so določene obsežne površine v
dolinskem območju občine,
– pri agromelioracijah in komasacijah je potrebno pred
posegi po parcelah razmejiti površine za dolgoročni razvoj
naselij in infrastrukture ter kmetijstva, posege agromelioracij v skladu z zakonodajo uskladiti z naravovarstvenimi in
kulturnovarstvenimi smernicami (26. člen; Uradni list RS, št.
144/03 – Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez
gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti
in pripadajočimi zemljišči),
– pomembnejši posegi na kmetijska in gozdna zemljišča
so ureditve zbiralnikov vode,
– spremembe v obsegu kmetijskih in gozdnih zemljišč
od sedaj planiranega bodo potekale na račun gradnje počitniških naselij (tudi zmanjšanja ureditvenih območij počitniških
naselij), na račun razširitve obrtne cone OC Struge ter širitev
zaradi povečanja UO naselij. (površine se bodo omejevale
zaradi varstva vodnih virov ter varstva območij ohranjanja
narave in kulturne dediščine),
– Občinski svet občine Dobrepolje (v nadaljevanju:
OS) bo z odlokom opredelil površine in režim za varstvena
območja vodnih virov, kar bo vplivalo na zmanjšan obseg posegov v ta območja in na način primarne rabe prostora,
– OS bo z odloki opredelil površine in režim v območjih
varstva naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov, ki jih bo
potrebno upoštevati tudi pri rabi kmetijskih in gozdnih površin,
– OS bo z odloki opredelil velikost in režim za območja
varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom, kjer bo
potrebno upoštevati omejitve pri gospodarjenju z gozdovi
(upoštevani so tudi gozdovi zajeti v območja varstva naravnih
znamenitosti in kulturnih spomenikov),
– za vsa degradirana območja (sanitarne deponije, peskokopi itd.) je potrebno izdelati in izvajati sanacijski program
in rekultivirati območja po zaključeni uporabi v gozdne ali kmetijske površine, oziroma za drug v naprej opredeljen namen,
– za zagotovitev gradnje in obratovanja elektroprenosnega omrežja bo potrebno upoštevati omejitve pri rabi
prostora.
Zasnova omrežja naselij in načinov urejanja z vrstami prostorsko izvedbenih aktov (karta 2 v kartografskem delu plana)
Osnovni cilj dolgoročne zasnove in hierarhije omrežja
naselij je optimalna povezava naselij z različnimi funkcijami
in zadovoljevanje skupnih potreb, racionalna organizacija
dejavnosti v prostoru in najprimernejša raba površin.
Izhodišče za zasnovo omrežja naselij je planska tipologija naselij, ki izhaja iz analize stanja in razvojnih možnosti
vsakega posameznega naselja. Opredelitev gravitacijskih
območij je dodatno izhodišča za določitev hierarhije naselij
v omrežju središč.
Dolgoročno bomo v občini razvijali naslednje tipe naselij:
– ruralna naselja (tip A),
– prevladujoča ruralna naselja (tip B),
– ruralno urbana naselja (tip C),
– prevladujoča urbana naselja (tip D),
– naselja mešanih tipov (npr. BC, CD...)
Naselje Videm (tip D) je občinsko središče, z zaledjem
3500 prebivalci in pričakovanim številom rasti prebivalcev
naselja do 500 do leta 2020. Naselje sodi v tip urbanega naselja, to je naselje, ki zagotavlja oskrbo bližnjih pretežno ruralnih naselij z upravnim, družbenimi, oskrbnimi, storitvenimi,
proizvodnimi in drugimi dejavnostmi, ki zagotavljajo ustrezen
družbeni standard v vseh območjih občine in omogočajo temelje za kulturni in gospodarski razvoj. Poudarek razvoja bo
na vsebinskem in kvalitetnem dopolnjevanju sedanjih funkcij
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in vsebin. Območje urbanistične zasnove (v nadaljevanju
UZ), jasno opredeljuje možne širitvene površine za zagotovitev potrebnih razvojnih prostorskih kapacitet.
Naselja Ponikve (tip C) in Pri cerkvi – Struge ter Lipa (tip
C) se bodo razvijale v krajevna lokalna središča (subcentralne vasi) z gravitacijskim zaledjem do 1000 prebivalcev, ki s
sedanjo opremljenostjo še ne dosegata stopnje centralnosti,
v katero sta razvrščena. Zato je potrebno načrtno usmerjati nove dejavnosti in poselitev, ki bodo omogočile razvoj
ustrezne stopnje centralnosti. Naselja imajo možnost zmerne
demografske rasti in lociranja novih zaposlitvenih zmogljivosti (drobno gospodarstvo) za lokalno zaledje polkmečkega
prebivalstva.
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Kompolje (tip BC) in Predstruge (tip D) sta mikrolokacijska centra, ki zaradi bližine močnejših središč izgubljata
svojo prvotno (ruralno) funkcijo. V teh naseljih moramo
prednostno stimulirati razvoj osnovne oskrbe in lokacije za
obrtnike.
Usmeritve za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov in s
tem povezanim urbanističnim urejanjem prostora so prikazane na isti karti po ureditvenih območjih naselij. Opredeljene
so glede na pretežno namensko rabo in enotne oblikovalske
in urejevalske značilnosti.
Uresničevanje nalog v zvezi z urejanjem prostora zahteva pripravo in sprejem ustreznih prostorskih izvedbenih aktov
za celotno območje občine v skladu z zakonskimi določili.

PLANSKA CELOTA I.
Zap. t.

Tip naselja

Ime naselja

Prevladujo�a morfologija

Na�in urejanja naselja s PIA

1

C

Ponikve
VL18-19

razprena gradnja

PUP  zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur
dopolnitve gradnje-UrN za del naselja

2

/

nova obrtna cona
VL19

Obmo�je obrtnih enot

ZN Uradni list RS, t. 98/1999

VL 18, 19

odprti prostor

LN Obvoznica Ponikve

PLANSKA CELOTA II.

Zap. t.

Tip naselja

Ime naselja

Prevladujo�a morfologija

Na�in urejanja naselja s PIA

3

C

Predstruge
VL19, 20

obcestna zasnova

PUP  zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur
UrN za del naselja,
ZN (I. in II. faza) za del naselja,
UrN za raziritev in URN za sanacijo obmo�ja kamnoloma
URN za kamnolom v Ponikvah

4

A

Cesta
VL20

obcestna zasnova

PUP  zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur
ZN za del naselja

5

A

Zdenska vas
VL20, 1

vrstna zasnova

PUP  zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur
ZN ali PUP za del naselja

6

drugo

Zdenska vas
VL20

Kmetijsko ob eleznici in
vasi

LN  obvozna cesta ob�inska cesta  varianti

29.

Centralno
rekreacijsko
obm.

portni
Predstruge
VL19

portno
rekreacijsko
obmo�je z gostinsko in
turisti�no ponudbo

UrN

7

CD

Videm
VL30

obcestna zasnova

PUP  zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur
UrN ali PUP za raziritev olskega kompleksa in ureditev
osrednjega trga z avtobusno postajo in
 UrN ali ZN (LN) za gradnjo doma za ostarele

center

PLANSKA CELOTA II.  nadaljevanje

Zap. t.

Tip naselja

Ime naselja

Prevladujo�a morfologija
obmo�je

Na�in urejanja naselja s PIA
PUP (I. faza)
iritev PUP  II. faza

8

A

Kra�ice
VL30

razpr. gradnja,
po�it. hi

9

A

Podgora
VL30,40

vrstna zasnova

PUP  zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur

10

A

Mala vas
21

obcestna zasnova

PUP  zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur
UrN za del naselja

11

A

Zagorica
21

vrstna zasnova

PUP, zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur za del naselja

12

A

Brezje
31

obcestna zasnova

PUP  zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur

13

A

Podpe�
VL30

vrstna zasnova

PUP  zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur

14

A

Bruhanja vas
VL30,21

vrstna zasnova

PUP  zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur

16

BC

Kompolje
31

vrstna zasnova

PUP (zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur),
ZN za del naselja

30

zaselek

Jager
31

razprena gradnja

PUP  zaokroitev obstoje�ih grajenih struktur z zapolnitvijo
vmesnih povrin

PLANSKA CELOTA III.

Zap. t.

Tip naselja

Ime naselja

9625

Prevladujo�a morfologija

Na�in urejanja naselja s PIA

17

A

Vodice
VL9

razprena gradnja

PUP  dopolnitve za kmet. namene in za po�itniko in stanovanjsko gradnjo, kot zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur

18

A

Ho�evje
12

obcestna zasnova

PUP  zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur

19

A

Gregorovce-Pekel
12, 13

razpr. gradnja, obmo�je
po�it. hi

PUP  Zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur

31.

A

Hrib
12

Kmetije  samina

PUP  Zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur
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PLANSKA CELOTA IV.

Zap. t.

Tip naselja

Ime naselja

Prevladujo�a morfologija

Na�in urejanja naselja s PIA

20

A

Tisovec
33

obcestna zasnova

PUP, zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur

21

A

�ete pri Strugah
42

obcestna zasnova

PUP- zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur

22

A

Potiskavec
42

gru�asta zasnova

PUP- zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur

23

A

Kolen�a vas, Tri�,
Paka,
42, 43

razprena gradnja

PUP  zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur

24

C

Pri Cerkvi Struge,
Lipa
43

obcestna zasnova

32

Obrtna c.

Pri Cerkvi Struge,
Lipa
43

Obrtna cona

PUP- zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur
UrN za del naselja (I. faza)
ZN za del naselja (II. faza)
ZN za del naselja III. faza
ZN za del naselja VI. faza
PUP za vse cone obcestnega pasu za dolo�ene dejavnosti in
ZN II faza za del cone  razvojni potencial

25

A

obcestna zasnova

PUP- zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur

26

A

Podtabor
43
Rapljevo
R3,4

obcestna zasnova

PUP -zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur

27

A

obcestna zasnova

PUP, zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur ZN za del naselja

Kukovo
R4,5,15

Zasnova vodnega gospodarstva
(karta 3 v kartografskem delu plana)
Glavna naloga na področju oskrbe z vodo je izboljšanje
oskrbe v celotni občini Dobrepolje; namestitev dodatnih črpalk in raziskovanje in odpiranje novih virov, rekonstrukcija
omrežja. Vodni viri so nezadostni za planirano število prebivalcev in za zmerno nadaljnjo rast. Nujna je dobra omrežna
navezava na območja, kjer je pitne vode več, in oskrbeti vsa
naselja s tekočo vodo.
Do prejema uradnih evidenc pravnih režimov vodnih
zemljišč – evidence MOP, bomo upoštevali znana območja
poplavnih voda in v okviru danih podatkov skrbeli, da na teh
zemljiščih ne bo dopustnih posegov, ki bi ogrožali nemoten
odtok poplavnih vod, oziroma bili v neskladju z določili zakonodaje, ki določa dopustna poseganja na poplavnih površinah – ogroženih območjih.
Zasnova komunalnega in energetskega omrežja
(karta 4 v kartografskem delu plana)
Odvajanje odpadnih voda:
Glavna naloga je izgradnja kanalizacijskega omrežja v
občini in obvezno priključevanje vseh območij na to omrežje.
Do sedaj je zgrajena ČN Potiskavec Struge. Izgrajena bo
tudi čistilna naprava pri Bruhanji vasi, na katero bo možno
priključiti del kanalizacijskega sistema.
Pokopališča:
Pokopališča bomo urejali in po potrebi tudi širili na
sedanjih lokacijah. Način urejanja se bo določal ob znanem
obsegu posega v prostor.
Zbiranje in ravnanje z odpadki:
V celotnem območju Občine Dobrepolje bomo zagotovili
redno zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov.
Ravnanje s posebnimi odpadki bomo organizirali na
regionalni ravni.
Oskrba z električno energijo:
Oskrba z električno energijo bo zagotovljena s postopno
izgradnjo srednjenapetostnega omrežja, transformatorskih
postaj in nizkonapetostnega omrežja. Za predvidene povezave z 20kV nadzemnimi daljnovodi in za obstoječe 20kV
nadzemne daljnovode je potrebno rezervirati oziroma upoštevati koridor širine 30m.
Oskrba s toplotno energijo:
Na področju oskrbe z energijo je zaradi neugodnih
klimatskih razmer prednostnega pomena izbor primernega

vira za pridobivanje toplote. Ob pričakovanem prostorskem
razvoju bi bila najprimernejša kombinirana oskrba z lesno
biomaso z lokacijo v neposredni bližini blokovnih objektov ali
v strnjenem naselju ali s plinom, kar bi tudi zmanjšalo potrebe
po električni energiji.
Občina si bo v skladu z sodobnimi tokovi preskrbe z
obnovljivimi energetskimi viri zagotovila ustrezno lokacijo za
zbiranje lesne mase in za njeno predelavo v lesne stiskance
(brikete). S tem se odprejo nova delovna mesta, ter posredno
oskrbi območje občine z lastnih energetskim potencialom za
pridobivanje toplotne energije oziroma, da se lesni odpadki
porabijo za korist toplotne postaje – ogrevanje Vidma.
Zasnova prometnega omrežja
(karta 5 v kartografskem delu plana)
Prometno omrežje in naprave:
Zasnova prometnega omrežja, naprav in ureditev ter
kriteriji za urejanje so prikazani v kartografskem delu. Njihovo
vzdrževanje poteka v skladu z veljavno zakonodajo.
Osnovno cestno omrežje:
Nosilec cestnega prometa v Občini Dobrepolje je regionalna cesta, ki preko Ponikev in Predstrug povezuje center
občine z Zdensko vasjo proti Grosupljem naprej z avtocesto.
Prečno na to regionalno cesto se navezuje regionalna cesta,
ki povezuje Videm z Smuko – občinama Kočevje in Žužemberkom. V fazi načrtovanja sta obvozni cesti – regionalna
cesta mimo Ponikev in občinska cesta mimo Zdenske vasi
– lokaciji sta prikazani (druga variantno) v kartografski dokumentaciji in kartografskem delu.
V občini se načrtuje tudi novo postajališče za tovorna
vozila v Strugah, saj manjši poslovni subjekti nimajo zadosti
možnosti za zakonsko določene površine.
Bencinski servis:
V občini načrtujemo izgradnjo bencinskega servisa, na
primernem prometnem vozlišču.
Železnica:
Razprave o razvoju železniškega omrežja omenjajo tudi
možnost planiranja posodobitve železniške proge. Predvideva se izgradnja železnice in obnova industrijskega tira za
potrebe prevoza materialov – kamnolom.
Za vse posege v 200 m varovalnem progovnem pasu
železnice je potrebno upoštevati veljavni Zakon o temeljih
varnosti v železniškem prometu in Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja in
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postavljanje naprav 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 v prihodnosti
elektrificirane železniške proge.
Javni potniški in blagovni promet:
Z javnim potniškim prometom bodo naselja v območju
Občine Dobrepolje predvsem dobro povezana z Ljubljano,
Grosupljem pa tudi z ostalimi naselji in območji. Linija javnega avtobusa poteka regionalni cesti skozi Videm, kjer bo
urejena tudi nova avtobusna postaja. Avtobusne postaje v
ostalih naseljih bodo urejene na sedanjih točkah oziroma jih
bomo po potrebi premaknili na ustreznejše lokacije.
Peš in kolesarske poti:
Sistem peš in kolesarskih poti bo določen s prostorskimi
izvedbenimi akti, še posebej v povezavi s stanovanjskimi,
rekreacijskimi in drugimi površinami, ki so pomembne za dostop do delovnih mest. Pomembno je vzdrževanje okoliških
poljskih poti za kolesarjenje. Načrtuje se nova kolesarska
povezava med Predstrugami in Ponikvami in sicer kot republiška regionalna kolesarska cesta, ter lokalna tudi za potrebe funkcionalno oviranih oseb, med Vidmom in Kompoljami.
Za vse ostale poljske poti in medkrajevne prometnice se
predvideva, da se urejajo tako, da se omogoči odvijanje
kolesarskega prometa. Občina bo pri načrtovanju kmetijskih
zemljiških operacij upoštevala tudi potrebe izgradnje prometnega omrežja.
Zasnova TT omrežja
(karta 6 v kartografskem delu plana)
Telekomunikacijsko omrežje
Telefonski naročniki v naseljih na območju Občine
Dobrepolje bodo priključeni na KATC (končno avtomatsko
telefonsko centralo).
Pošta
Pošta bo na Vidmu in v Strugah.
Za območje Občine Dobrepolje, so bile v letu 2002 izdelane nove strokovne podlage za varstvo območij ohranjanja
narave in kulturne dediščine, ki so obvezno izhodišče pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskega plana. (Gradivo
so pripravili Zavod RS za varstvo narave, Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije (januar 2002)).
Zasnova varstva območij ohranjanja narave
(kartografski del plana 7)
Poseganje, ki bi razvrednotilo oziroma okrnilo kvaliteto območij ohranjanja narave, zavarovanega območja ali
ogrozilo biotsko raznovrstnost, je nedopustno. Biotsko raznovrstnost, naravne vrednote in zavarovana območja je po
ZON potrebno aktivno vključevati v urejanje prostora ter rabo
in izkoriščanje naravnih dobrin ter ukrepe varstva kulturne
dediščine na način, ki ga določa zakon.
Za posege na območjih, ki so v Naravovarstvenih
smernicah za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje (ZRSVN, januar 2002), ki so sestavni del planskih
podlag, opredeljene kot območja ohranjanja narave, je po-
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trebno skladno z določili Zakona o ohranjanju narave (ZON;
Uradni list RS, št. 56/99, 31/00) pridobiti naravovarstveno
soglasje. Naravovarstveno soglasje se izda, če so posegi v
skladu z usmeritvami, izhodišči in pogoji, ki so predpisani na
podlagi ZON.
V primeru, kjer je predpisan postopek presoje vplivov
na okolje se naravovarstveno soglasje nadomesti z okoljevarstvenim soglasjem.
Na območjih naravnih vrednot in zavarovanih območij
je potrebno upoštevati naslednje smernice:
– posegi v naravo, ki vključujejo tudi posege v prostor,
se morajo planirati, načrtovati in izvajati tako, da ne okrnijo
narave,
– načrtovanje posegov v prostor mora temeljiti na predhodni analizi naravnih značilnosti prostora,
– v največji meri varovati naravne vrednote na mestu
samem,
– v postopkih načrtovanja, rabe ali izkoriščenja naravnih
dobrin in urejanja prostora mora pristojni državni ali lokalni
organ izvesti tisto odločitev, ki ob približno enakih učinkih izpolnjuje merilo najmanjšega možnega poseganja v naravo in
v primeru obstoja alternativnih tehničnih možnosti za izvedbo
posega ne okrni narave,
– nosilec posega v naravo ali izvajalec dejavnosti mora
delovati tako, da v čim manjši meri posega v naravo ter po
zaključku posega ali dejavnosti približa stanje v naravi tistemu, ki je bilo pred posegom oziroma dejavnostjo,
– vsakdo, ki posega v naravo oziroma v habitat populacij rastlinskih in živalskih vrst, mora uporabljati načine,
metode in tehnične pripomočke, ki prispevajo k ohranjanju
ugodnega stanja vrste,
– posegi v naravo, ki lahko ogrozijo biotsko raznovrstnost, naravno vrednoto ali zavarovano območje in za katere
ni potrebno pridobiti dovoljenja po predpisih o urejanju prostora in po drugih predpisih, se opravljajo na podlagi dovoljenja za poseg v naravo na podlagi ZON. Dovoljenje za poseg
v naravo se izda na podlagi naravovarstvenega soglasja.
Poleg že opredeljenih območij ohranjanja narave je
velikega pomena tudi opredelitev območij pričakovane
naravne vrednote (OPNV). Namen opredelitve OPNV je
spremljanje zemeljskih del oziroma vseh tistih posegov v
naravo, pri katerih se lahko odkrije geološka ali geomorfološka naravna vrednota, ki jo pred pričetkom posega
pokrivajo tla in vegetacijski pokrov. Tako je glede na vrsto
posega potrebno:
– pri velikih posegih, ki so povezani z obsežnimi zemeljskimi deli, kot so avtoceste, železnice, plinovodi, rudarska
dejavnost, obvezno izvajati nadzor nad zemeljskimi deli,
– pri manjših posegih seznaniti investitorje z morebitnim
geološkim nadzorom med zemeljskimi deli,
– novo odkrite objekte geološke dediščine varovati glede na možnosti in situ oziroma ex situ, v kolikor pa ni možno
izvesti opisanih načinov varstva, je obvezno natančno dokumentiranje najdb (ohranjanje na mestu odkritja in situ ali v
ustrezni zbirki ex situ).
Seznam objektov in območij ohranjanja narave:
(republiških obveznih izhodišč, zavarovanih in predlaganih za zavarovanje)

Stran

9628 /

Št.

79 / 19. 7. 2004

Uradni list Republike Slovenije

1. Republiška obvezna izhodišča:
ŠT. ND.

IME_ND

STATUS

ZVRST obm. ohranjanja narave

24

Podpeška jama

NS (Uradni list RS, št. 49/92

GEOM.PODZEMELJSKA-HIDR-ZOO

34

Krviška okroglica

predlog za NS

GEOM.PODZEMELJSHA-ZOO

2.Predlog za zavarovanje območja kot naravnega rezervata
ŠT. ND.

IME_ND

STATUS

ZVRST obm. ohranjanja narave

33

Mlake pri Kompoljah

predlog za NR

BOTANIČNA-ZOO

3.Naravni spomeniki in spomeniki oblikovane narave:
(zavarovani oziroma predlagani za zavarovanje)
ŠT. ND.

IME_ND

STATUS

ZVRST obm. ohranjanja narave

3

Predstruge – smreka

Predlog za NS

DENDROLOŠKA

4

Ponikve – tepka

Predlog za NS

DENDROLOŠKA

9

Lipov gaj pri cerkvi Sv. Antona

SON (Uradni list RS, št. OBLIKOVANA
1/96)

10

Svetoantonska jama

NS (Uradni list RS, št. 1/96)

GEOM.PODZEMELJSKA

23

Podpeč – lipa pri cerkvi Sv. Martina

Predlog za NS

DENDROLOŠKA

25

Podpeč – tisa

Predlog za NS

DENDROLOŠKA

37

Mala gora – tisa

Predlog za NS

DENDROLOŠKA

57

Mokovec v odd. 23/Struge

Predlog za NS

DENDROLOŠKA

61

Mala gora – bukev

Predlog za NS

DENDROLOŠKA

62

Bukev v odd. 10a/Struge

Predlog za NS

DENDROLOŠKA

63

Bukev v odd. 10a/Struge

Predlog za NS

DENDROLOŠKA

Zasnova varstva kulturne dediščine
(kartografski del plana 7)
Z aktivnim vključevanjem kulturne dediščine v prostorski
razvoj bomo zagotovili predvsem njeno varovanje kot dobrino
splošnega pomena, prispevali k njeni trajni ohranitvi kot delu
določenega okolja oziroma preprečili njeno poškodovanje,
propadanje in rušenje. Za potrebe prostorskega planiranja in
urbanističnega načrtovanja se poleg objektov dediščine varuje tudi določena okolica varovane dediščine s čimer bomo
zagotavljali vizualno in funkcionalno prostorsko integriteto
varovane kulturne dediščine.
Prepletanje različnih novih dejstev o prostoru povzroča
neskladja z do leta 1998 predvidenimi in sprejemljivimi posegi v prostor. Občina bo ob pripravi dokumentacije skrbela,
da se stanje uporabnosti prostora ne bo manjšalo, oziroma
da se bodo izvajala vsa potrebna dela, ki bodo varovala tako
objekte in območja kulturne dediščine kot rabo prostora, ki je
pripeljala do tega, da so ta območja sploh bila evidentirana
kot kulturna dediščina.
Evidenca kulturne dediščine v Občini Dobrepolje ter
usmeritve za njeno varstvo in vzdrževanje so opredeljene
v gradivu ''Strokovne podlage s področja varstva kulturne
dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Dobrepolje'' (Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije), ki je sestavni del strokovnih
podlag dolgoročnega plana Občine Dobrepolje in predstavlja
obvezno izhodišče pri nadaljnjem planiranju.
Občinski svet občine Dobrepolje bo z odloki opredelil
površine in režim v območjih varstva kulturnih spomenikov,
pri čemer bo potrebno za posamezno namensko rabo prostora upoštevati predvsem naslednje varstvene usmeritve in
pogoje:
– za območja kmetijskih zemljišče iz vidika varstva
arheološke in kulturnokrajinske dediščine,
– območja za raziskovanje in izkoriščanje rudnin iz vidika varstva stavbne in kulturnokrajinske dediščine,
– ureditvena območja naselij iz vidika ohranjanja celovitosti varovanih območij in varovanja vplivnega območja,
– območja za turizem – načrtno vključevanje pomembnejših območij kulturne dediščine in razvojnih nalog kulturne

dediščine,
– infrastruktura izven naselij z vidika arheološke, krajinske in prostorsko dominantne stavbne dediščine.
Seznam objektov in območij kulturne dediščine:
(republiških obveznih izhodišč, zavarovanih in predlaganih za zavarovanje)
1. Republiška obvezna izhodišča
E 559 Ponikve – Domačija Gačnik
E 867 Zdenska vas – Domačija Zdenska vas 17
E 868 Zdenska vas – Hiša Zdenska vas 44
UR 866 Zdenska vas – Naselje Zdenska vas
2. Razglašeni spomeniki
U 1757 Ponikve pri Rašici – Cerkev Sv. Florjana
U 511909 Zdenska vas – Cerkev Sv. Antona z lipami in
vplivnim območjem
U 11368 Zdenska vas – Lipov gaj pri cerkvi Sv. Antona
3. Predlogi za razglasitev
A 590314 Vodice – Arheološko območje Limberk
E 559 Ponikve – Domačija Gačnik
E 867 Zdenska vas – Domačija Zdenska vas 17
U 511954 Hočevje – Cerkev Sv. Jožefa
U 511983 Videm – Cerkev Sv. Križa z vplivnim območjem
U 511984 Videm – Pokopališče
U 511985 Videm – Spomenik
U 511990 Podgorica Cerkev Roženvenske Matere Božje z vplivnim območjem
U 511992 Podpeč – Cerkev Sv. Martina z lipo in vplivnim območjem
U 512004 Tisovec – Cerkev Sv. Petra
U 512006 Pri cerkvi – Struge – Cerkev Sv. Avguština z
vplivnim območjem
Z 511954 Predstruge Spomenik žrtev NOB
Z 9665 Videm v Dobrepolju – Nagrobnik družine Drobnič
Z 511962 Videm v Dobrepolju – Spomenik padlim v prvi
svetovni vojni
Z 511968 Mala vas v Dobrepolju – Spomenik padlim
v NOB
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NOB
NOB

Z 511972 Kompolje – Spominska plošča padlim v
Z 511973 Pri cerkvi – Struge – Spomenik padlim v

Razvoj obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami:
(tematska karta – kartografski del št. 8)
Dolgoročne cilje razvoja obrambe in zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami bomo uresničevali v skladu z
usmeritvami pristojnega ministrstva in z upoštevanjem vseh
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami obveznih
prostorskih omejitev in z izvajanjem vseh v ta namen predvidenih posegov.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Pristojna služba Občine Dobrepolje je predvidela potrebna območja za posamezne aktivnosti za potrebe zaščite
in reševanja – civilne zaščite, ki se pri odločanju o dopustnosti spremembe namembnosti območij prednostno upošteva
kot občinsko obvezno izhodišče. Pri poseganju v prostor bo
potrebno upoštevati tudi evidence eventualnih poplavnih
površin ob vodotokih. Določitev v kartografski dokumentaciji
prikazanih ogroženih poplavnih površin je zaradi pomanjkanja uradnih podatkov, nastala na podlagi poznavanja
prostora domačega prebivalstva. V kartografskem delu, pa
so kot poplavne površine prikazana prevelika območja, da bi
bil možen prenos iz merila 1: 25 000 v merilo 1: 5 000. Na
prisojnem ministrstvu se bo meja poplavnih 100 letnih voda
za območje Občine Dobrepolje šele pripravila v ustrezni
kartografski obliki.
Za zasilna bivališča, dekontaminacijske centre za ljudi
in sredstva, za nastanitev ogroženega ali prizadetega prebivalstva in za možnosti hitrega prevoza z zračnim prometom,
so v posebnih strokovnih gradivih določene in v prostorskem
planu varovane dvonamenske površine in objekti.
Za uspešno izpolnjevanje zaščitnih nalog bomo omogočali usposabljanje prebivalcev, zlasti mladine, ki jo je
potrebno kadrovsko izpopolniti in tehnično izobraževati. Ob
vsesplošnem usposabljanju prebivalstva za naloge civilne
zaščite bo posebna skrb namenjena usposabljanju in materialni krepitvi tistih enot civilne zaščite, ki imajo glede na
naloge v urbanih sredinah najpomembnejšo nalogo. Poudarek bomo še naprej dajali zagotavljanju pogojev za izvajanje
najpomembnejših ukrepov CZ, vključno z vzdrževanjem in
projektiranjem zakonsko določenih zakloniščnih prostorskih
kapacitet.
2.3. Podrobnejše usmeritve za razvoj Dobrepoljske in
Struške doline
Podrobnejše usmeritve izhajajo iz posebnega analitičnega dela "Analiza možnosti dolgoročnega razvoja doline
Gornje Krke in Dobrepoljske doline".
Območje podrobnejših usmeritev obsega Dobrepolje in
sicer funkcionalno območje dobrepoljske doline.
Skupni interesi in cilji dolgoročnega razvoja:
1. Optimalno izrabljanje vseh naravnih potencialov
prostora, zlasti še:
1.1. potencialov za pridelavo poljščin in krmnih rastlin
1.2. potencialov za razvoj gozdarstva
1.3. potencialov za razvoj izletniškega turizma in rekreacije
1.4. potencialov za pridobivanje gradbenih materialov,
toda na način, ki ne bo degradiral drugih potencialov ali kakovosti življenjskega okolja.
2. Ohranjanje in vzdrževanje v največji možni kakovosti
območij ohranjanja narave in kulturne dediščine ter kakovosti
življenjskega okolja za prebivalce doline.
3. V največji možni meri izboljšati delovne in življenjske
možnosti in razmere za prebivalce doline.
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Opredelitve za razvoj dejavnosti v prostoru
Kmetijska zemljišča
Razvoj kmetijstva bo potekal v postopkih spremembah
in intenzifikaciji sedanjih oblik pridelave v okviru izboljšav pridelovalnih postopkov, izboljšav kakovosti z melioracijami in
zložbami z možnimi krčitvami zaraščenih zemljišč. Krčitve in
melioracije bodo manjšega obsega v okviru tistih zemljišč, ki
so opredeljena kot kmetijska, čeprav na njih sedaj ni kmetijske rabe in če bo za to obstojal interes lastnikov.
Zaraščajoča se kmetijska zemljišča se lahko meliorirajo
tudi za saditev hitrorastočih drevesnih vrst, če se s tem ne
poslabšuje raba sosednjih kmetijskih zemljišč, pri čemer
zemljišča ohranijo kmetijsko namembnost. Predvideni ukrepi
za melioracijo kmetijskih zemljišč se nanašajo na popravke
in vzdrževanje že izvedene melioracije Videm – Podgora,
melioracije in komasacije se lahko izvajajo na vseh zemljiščih
1. in 2. območja kmetijskih zemljišč, v skladu s pozitivnimi
predpisi in če za to obstaja interes lastnikov.
Razmejitev med kmetijskimi in gozdnimi površinami
opredeljuje osnovni okvir, znotraj katerega lahko prihaja do
sprememb stanja zemljišč glede na druge dejavnike, ki vplivajo na kmetijsko pridelavo, ohranijo pa pravni status zemljišč, tudi v primeru, ko so opredeljena kmetijska zemljišča
zaraščena z gozdnim drevjem.
Kmetijska pridelava ostaja v okviru sedanjih oblik pridelovalnih enot, pri čemer nosilci razvoja, kmetje, KZ Dobrepolje, kmetijsko pospeševalna služba in občina Dobrepolje
prevzamejo naloge iz DP.
Kmetijska zemljišča so opredeljena kot:
– zemljišča trajno namenjena kmetijski rabi – najboljša
kmetijska zemljišča
– druga kmetijska zemljišča
Na prvem območju kmetijskih zemljišč je mogoča le
kmetijska raba v skladu z opredelitvami kmetijskih razvojnih
načrtov ter v skladu z opredelitvami DP. Zemljišča drugega
območja je mogoče v skladu z dolgoročnim planom, s srednjeročnim planom ali prostorsko izvedbenimi akti predvideti
tudi za nekmetijske namene. Na zemljiščih prvega in drugega
območja se lahko izvedejo kmetijske melioracije in zemljiške
operacije v skladu s predhodno izdelanim načrtom. Prav
tako je potrebno pri melioracijskem poseganju v kmetijska
zemljišča spoštovati in kreativno izrabiti vse zatečene prvine
naravne prvobitnosti in kulturnega vzorca, prostorske smeri
ter splošne značilnosti krajinske slike, kot so opredeljene v
analizi možnosti dolgoročnega razvoja. Prepovedano je zasipanje kraških vrtač in požiralnikov.
Poljedelstvo
Pridelovanje poljščin bo prilagojeno oblikam, ki jih razvija zasebno kmetijstvo. Prehajanje rabe zemljišč iz travinja
v njive in obratno, se s tem dokumentom ne omejuje ali
usmerja.
Živinoreja
Razvoj živinoreje bo vezan na sprejeto strategijo razvoja kmetijstva v državi. Tudi v bodoče naj bi se izrabljale
sedanje hlevske zmogljivosti v zasebnem sektorju. Mogoče
je določiti nove lokacije za gradnjo sodobnih kmetij, v skladu
z sodobno zakonodajo in z nadzorovanim prilagajanjem zahtevam sodobnega “evropskega” kmetijskega gospodarstva.
Obseg dejavnosti bo omejevan z normativi, ki določajo mejo
dopustne obremenitve prostora – kmetijskih zemljišč z gnojenjem.
Gojenje hitrorastočih drevesnih vrst
Pobude, ki bi nastale v zasebnem kmetijstvu za gojenje
hitrorastočih drevesnih vrst, se usmerjajo na zaraščajoča se,
ali že zaraščena kmetijska zemljišča. Z ureditvijo takih nasadov zemljišča ne postanejo gozdna, temveč ohranjajo status
kmetijskih zemljišč.
Gozdarstvo
V območju robov doline sta dve kategoriji gozdov:
– lesno proizvodni gozdovi ter
– gozdovi s posebnim namenom.
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Z gozdnogospodarskim načrtom so poleg že opredeljenega gozda s posebnim namenom – Gorica vzhodno od
Vidma, definirani tudi vmesni otoki gozda s posebnimi vsebinami. Občina ima interes uvedbe tega statusa tudi za gozdna
področja vidno izpostavljena kvalitetnega roba doline. Ti se
bodo z odlokom razglasili za gozdove s posebnim pomenom.
Tak odlok bo poleg drugega odločal še:
– strogo prepoved sečnje na golo
– izdelavo presoje vplivov na okolje kot del načrta za
vse večje gozdnogospodarske posege – graditev cest, vlak,
žičnic, ureditev nasadov hitrorastočih drevesnih vrst in podobnih.
Rekreacija in turizem
V območju bomo razvijali izletniški turizem ter možnosti
za lokalno rekreacijo. Zato bomo poleg transverzalnih peš
poti, ki potekajo čez območja:
– Evropska peš pot E7 – YU
Označili bomo dostope k lokalnim zanimivostim. Na območjih za rekreacijo in turizem mora označevanje naravnih in
kulturnih spomenikov potekati v soglasju z v soglasju z Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN) in z Zavodom za varstvo
kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), ki bo k posameznemu
objektu podala strokovne osnove. Te bodo vsebinsko in oblikovno usklajene z veljavnimi predpisi:
– Podpeški jami in cerkvi Sv. Martina v Podpeči
– Lipovemu gaju in cerkvi Sv. Antona v Zdenski vasi
– Krkovu pri Podgori in Kompoljah
– razgledni točki na Kamen vrhu
– razgledni točki na Grmadi ter ta območja ustrezno
uredili, posebej
– razgledni točki na Stenah Sv. Ane
– dostop in vhodni del Podpeške jame
– dostop in vhod v Potiskavško jamo
– Lipov gaj pri Sv. Antonu
Ureditev bo vključevala:
– Podpeško jamo
Odstranitev odpadnih predmetov in druge navlake iz
vhodnega dela jame, postavitev informativnega panoja s
podatki o jami, ureditev vodniške službe za ogled notranjosti
jame. Program/projekt za ureditev Podpeške jame je potrebno izdelati v sodelovanju z ZRSVN in ZVKDS.
– Lipov gaj pri Sv. Antonu
Krčenje divje zarasti vegetacije v gaju, zdravstveni
posegi v bolna drevesa, dosaditev manjkajočih lip, ureditev
prostora za občasno zbiranje – turistične prireditve, ples na
prostem, lokalni sejem in podobno. Za te posege bo potreben
prostorski izvedbeni akt – PUP.
Turistično zanimiva so tudi manjša naselja v dolini z
ohranjenim ureditvenim vzorcem. Na športnih igriščih v naselju Videm, zgrajenih za potrebe šole, bomo omogočali tudi
rekreativne dejavnosti za prebivalce in obiskovalce doline.
Poleg tega odprtega poligona, se bomo opredelili tudi do
izbire novega rekreacijskega centra Predstruge, ki bo imel
izrazito športno turistični in gostinski značaj, vendar v legi,
ki bo prometno nemoteča za prebivalce in skrita pogledu z
vedutnih točk nad dolino.
Energetika
V območju Dobrepoljske doline je potrebno:
Rekonstrukcija daljnovodov bo opravljena na mestu
sedanjih tras brez dodatnih posegov na zemljišča. Novogradnje, se bodo načrtovale glede na izkazane povečane
potrebe odjemalcev ali kot infrastukturna oprema načrtovanih
posegov v prostor.
Kanalizacija
Izdelati je potrebno projekt in izvesti sistem kanalizacijskega omrežja in povezave posameznih naselij na skupni
zbiralnik ter urediti čistilno napravo za odpadne vode pri
Bruhanji vasi in v Potiskavcu. V manjših in bolj oddaljenih
naseljih predvidevamo izgradnjo manjših lokalnih čistilnih
naprav.
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Odlaganje odpadkov
Zbiranje odpadkov bo organizirano v vseh vaseh v
zabojnike, organiziran je odvoz na centralno medobčinsko
odlagališče v Špaji dolini.
Vlaganja v izgradnjo komunalne infrastrukture se bodo
uresničevala v skladu s potrebami prebivalcev in preprečevanja degradacije okolja. Poleg tega pa še:
– ukinila in sanirala se bodo vsa črna odlagališča v
občini,
– saniralo se bo neustrezno spuščanje odpadnih voda
v naseljih Videm in Kompolje,
– uredile se bodo javne površine v naselju Videm,
– zbiranje posebnih odpadkov se bo organiziralo z
objavo enkrat letno na dveh ustrezno urejenih in dostopnih
zbirnih mestih.
Pokopališče
Pokopališče v Strugah bomo širili proti jugu, vzhodu in
zahodu.
Proizvodne dejavnosti
V občini je v preteklih družbenih sistemih uspelo v dolini
razviti tri proizvodne prostorske enote. Te so enakomerno
razvrščene po dolini, so vizualno v ustrezni oddaljenosti od
naselij, ob glavnih prometnicah, ter nemoteče za prebivalce.
Sodobno načrtovanje predvideva dve novi od naselja oddaljeni coni, ki pa sta izven obsega čistine dolinskega turističnega potenciala. Takšna usmeritev prostorske umestitve, se načrtuje tudi v bodoče. Zaradi morebitne opustitve dejavnosti,
se bo v območjih dopuščala le nova proizvodna dejavnost s
spremljajočimi dejavnostmi, oziroma njihova širitev v primeru
ugotovljenih razvojnih potreb.
Na opuščeni lokaciji – bivša KGP – obrat proizvodnje
tramov v Predstrugah, je zaradi ustrezne prometne lege možna izbira mirne storitvene dejavnosti (opravljanje dejavnosti
v objektu za primere:
avtomehanike, avtopralnice, vulkanizerstva; ali bencinskega servisa), oziroma druge nemoteče tehnične storitve,
ki bi bil namenjen strankam iz doline.
Poleg proizvodnje večjega obsega, se na jugu občine
pri Strugah odpira novo območje proizvodnje – po prostorskem obsegu identične obrtni dejavnosti. (Možne deficitarne
zvrsti dejavnosti – parkirišče tovornih vozil, klavnica, lesno
predelovalna obrtna dejavnost, predelava lesnih odpadkov
in podobno, glede na interes in potreb).
Ekstrakcija mineralnih surovin
S kamnolomom v Predstrugah upravlja Komunalno podjetje Ljubljana. V kamnolomu je separacija z letno proizvodnjo
ca. 122 000 m3 različnih frakcij drobljene gradbene surovine.
Sedanji kamnolom se bo sprotno saniral. Za delovanje kamnoloma bo določena nova lokacija, v nadaljevanju sedanje.
Na območju saniranega kopa bo postavljeno novo sodobno
postrojenje, ki bo delovalo manj moteče za okolje. Dolgoročne
potrebe po prostoru so 15–20 ha zemljišča. Širjenje kamnoloma bo zaradi neugodnih vplivov na okolje usmerjeno na način,
da se ti vplivi zmanjšajo na najmanjšo možno mero.
V dolgoročnem planu se ohranja lokacija predvidenega
kamnoloma pri Ponikvah.
Najizrazitejše vplive:
– onesnaževanje zraka – prašni delci
– hrup
– neugoden videz okolja – vidne motnje
– prometno obremenitev ceste Predstruge – Rašica
je mogoče zmanjšati s preusmeritvijo odkopa v sedanjem dnevnem kopu proti jugozahodu, z posodobitvijo opreme za bistveno zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in
sprotno sanacijo razgaljenih pobočij. S tem bo omogočena
tudi ustrezna reliefna sanacija eksploatacijskega polja potem, ko bo izkoriščanje surovine opuščeno. Ureditveni načrt,
ki ga bo pripravil upravljalec kamnoloma, bo poleg načina
eksploatacije urejal še:
– položaj in vrsta drobilcev in separacije na način, da
bo onesnaženje s hrupom in prahom okolice, posebej stano-
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vanjskih objektov in delovne organizacije Iskra, zmanjšano
na sprejemljivo raven,
– faznost sanacije opuščenih eksploatacijskih polj, vendar na način, da bo upoštevana končna sanirana kontura
reliefa,
– ureditev železnice po stari trasi v predel kamnoloma,
ki se sanira za potrebe transporta kamnitih agregatov iz novega kamnoloma.
Upravljavec kamnoloma bo z Občino Dobrepolje poiskal
rešitev za prometne zagate in ekološke probleme v ustrezni
odškodnini in dogovorjenem režimu obratovanja.
Razvoj naselij in poselitve
V skladu z DP bo dan poudarek razvoju naselij:
– Videm
Videm je prostorsko in funkcionalno središče doline
in ima že sedaj številne središčne funkcije: sedež Občine
Dobrepolje, osemletno šolo, vrtec, knjižnico, glasbeno šolo,
matični urad, ambulanto, lekarno, policijsko pisarno, poštni
urad, sedež kmetijske zadruge, župnijski urad, pokopališče,
mrliško vežico, trgovine, gostinski obrat boljše kakovosti,
kinodvorano, športna igrišča. V bodoče se bodo središčne
funkcije še povečale, predvsem z izboljšanjem njihovih
kakovosti in s poudarkom na skrbni ureditvi naselja, z bolj
poudarjenim mestnim značajem.
V naselju so dane možnosti širitve stanovanjske zidave predvsem v vzhodnem delu naselja. V naselju se ureja
kanalizacija ki bo speljana v skupno čistilno napravo pri
Bruhanji vasi.
V naselju se načrtuje izgradnja doma za ostarele občane, ki bo omogočal širitev ponudbe občine in približal turistično privlačnost oskrbovancem in njihovim obiskovalcem.
V naselju se bodo urejale javne površine – trg sredi
naselja ter zelene površine. Uredilo se bo avtobusno postajališče in ustrezna parkirna mesta za obiskovalce oziroma
uporabnike storitev naselja.
– Predstruge
Naselje je spričo železniške proge, ki poteka skozi naselje, v preteklosti dobilo značaj proizvodnega območja Dobrepoljske doline. Posledica tega je neugoden videz naselja,
ki ni ustrezen glede na položaj naselja ob vstopu v dolino.
Zemljišča za obrtno dejavnost bodo v bodoče v novi obrtni
coni. V naselju bo s tem omogočena zidava stanovanjskih
objektov. Urediti je potrebno tudi osrednji javni prostor in
predvideti otroško igrišče. Potrebno je urediti tudi območje
okolice železniške postaje ter opuščenega kamnoloma in
apnenice.
Na delu širitvenih površin se predvideva izgradnja
gostinsko-turistično-športnega kompleksa. Kot investitorji
bodo nastopali tuji finančni vlagatelji in investitorji iz občine. Površine bodo namenjene komercialnim namenom
oziroma ponudbi za športne, turistične in gostinske namene. Poleg več igrišč, že načrtovanega teniškega igrišča
in obstoječega gostinskega objekta, bi se na tej lokaciji
uredila tudi parkirišča, igrišča za druge namene, manjše
vadbišče za golf, nogometno, rokometno in košarkarsko
igrišče ter pokriti prostori za potrebe obiskovalcev. Pri načrtovanju se upošteva možnost pokritja nekaterih igrišč, s
čimer se delovanje in trženje nekaterih objektov podaljša
preko celega leta.
– Kompolje
Po velikosti drugo naselje v občini z nekaterimi središčnimi funkcijami, potrebuje ureditev posameznih njegovih
delov slabšega videza ter ustrezno predstavitev zanimivega
ureditvenega vzorca naselja. Naselje se ureja s prostorsko
ureditvenimi pogoji.
Velik del naselja na severnem delu, ki ima ohranjeno
tlorisno strukturo poselitvenega vzorca in je vrednoten kot
kulturna dediščina, je v območju poplavnih površin. Za
urejanje tega dela naselja in tudi drugih poplavnih stavbnih
zemljišč, bomo pristojne institucije zaprosili za strokovne
usmeritve za sanacijo.
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– Pri Cerkvi – Struge
Naselje predstavlja enega pomembnejših centrov v občini. Naselju je potrebno glede na njegov položaj zagotoviti
dovolj možnosti za širitev. Obstoječi del se ureja s prostorsko
ureditvenimi pogoji, deli namenjeni širitvi pa z zazidalnimi
načrti.
Načrtujejo se nove dejavnosti za zagotovitev novih delovnih mest in prestavitev motečih dejavnosti, ki so sedaj prostorsko omejene, na nove primernejše lokacije. Pripravili smo
nove namenske širitvene površine, ki se obravnavajo parcialno
s PUP za posamezne dejavnosti – promet – parkirni prostor, mizarska dejavnost s predelavo lesnih odpadkov in pretovor lesnih
sortimentov – pretovorna dejavnost in žaga (končna predelava
lesnih odpadkov), klavnica – obrtna klavnica ter mesarija za
potrebe doline in bližnjih naselij občin Žužemberk, Velike Lašče, Kočevje in Ribnica). Del površin v južnem delu se namenja
drugim nemotečim proizvodnim dejavnostim.
– Ostala naselja v dolini
Razvoj drugih naselij omejujejo ureditvena območja, ki
hkrati razmejujejo pozidljiva zemljišča od kmetijskih ali gozdnih zemljišč. V vseh naseljih, ki imajo opredeljena ureditvena
območja, so možne novogradnje v obsegu dolgoročno ocenjenih potreb po njih. Za vsa naselja je opredeljena raven
komunalne infrastrukturne opremljenosti:
– priključek na vodovodno omrežje,
– priključek na zbiralnik odpadnih vod,
– priključek na električno omrežje,
– priključek na telefonsko omrežje
– urejeno odvažanje odpadkov na osrednje medobčinsko odlagališče komunalnih odpadkov
– oskrbovanje drugih javnih površin iz sredstev za komunalno urejanje.
Tako novogradnja, kot prenove obstoječih objektov, se
morajo izvajati v skladu z naslednjimi smernicami:
– objekti morajo ohranjati lokalno arh. tipiko ter okvire
tipičnih vaških gabaritov, kot so opredeljeni v analizi možnosti
dolgoročnega razvoja,
– položaj objektov se mora optimalno podrediti zazidalni strukturi naselja, ki je opredeljena z zasnovo ureditve
naselij,
– sprememba gospodarskih objektov v stanovanjske je
mogoča le znotraj ureditvenih območij naselij.
V skladu z normativi graditeljstva in prostorskim redom
RS, se bodo določale tudi nove lokacije in gabariti objektov
za prestavitve kmetij z živinorejsko dejavnostjo ali drugo
dejavnostjo izven naselij (stan. objekt, hlevi, gospodarska
poslopja, strojne lope, območja odlaganja in hranjenja odpadnih snovi, energetska postaja, itd.), oziroma se bo v vaseh urejalo območja za širitve kmetij v skladu z možnostmi,
ki jih bo omogočala nastajajoča zakonodaja.
Komasacijski načrti morajo pri delitvi zemljišč upoštevati
položaj posamezne kmetije ter njenih gospodarskih objektov.
Izven ureditvenih območij posameznih vasi ni dovoljena nikakršna gradnja drugih samostoječih objektov, kot čebelnjaki,
lope, skednji kozolci itd. Novogradnjam in prenovljenim
objektom lastnik ureja okolje na način, ki je značilen za dosedanje vaške ureditve.
– Območja počitniških hišic
Gradnja počitniških hišic je omejena na za ta namen
opredeljena območja.
Počitniške hišice graditelji postavijo tako, da:
– kar najmanj spreminjajo naravni relief,
– spoštujejo lokalno arhitekturno tipiko,
– graditelji ne smejo zasipati naravnih vrtač,
– graditelji morajo upoštevati veliko vidno izpostavljenost območij in zato uporabljati materiale in barvne tone, ki
se vidno utapljajo v barvo sosednjega gozda in travnikov,
kar velja še posebej za vizualno dominantno izpostavljeno
naselje Kračice,
– ob počitniški hišici sme graditelj zasaditi samo sadno
drevje ali neutilitarno gozdno drevje, ki je lokalno značilno.
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Največje dovoljene dimenzije objektov so:
– tlorisna površina 60 m² za posamezno etažo – možnost etaž K+P+M – vhod v objekt v pritlični etaži v nivoju
terena oziroma do 20 cm nad nivojem terena ob vhodu,
– višina do slemena strehe pri vhodu in na vedutno izpostavljenih fasadah je lahko največ 6 m,
– na parceli je možna postavitev dveh oblikovno usklajenih objektov za eno počitniško enoto z medsebojnim minimalnim odmikom 4 m.
Varstvo območij ohranjanja narave in kulturne dediščine
ter drugih kakovosti v prostoru
Vsi objekti in območja ohranjanja narave in kulturne
dediščine, ki so predlagani v varovanje, se s tem planskim
dokumentom varujejo. Pogoje in režim varovanja opredeli
poseben odlok, ki ga sprejme občinski svet. Pogoji gospodarjenja ter drugih posegov v gozdove s posebnim namenom
opredeli poseben odlok, ki ga sprejme občinski svet.
Kmetijska zemljišča prvega območja so trajno namenjena kmetijski pridelavi in se smejo uporabljati izključno
zanjo.
Sprejeti odloki o varovanju območij ohranjanja narave
in kulturne dediščine ter smernice, ki jih opredeljuje krajinska
zasnova dobrepoljske doline so obvezno izhodišče za vse
načrtovalne dokumente, preko katerih se krajinska zasnova
uresničuje.
Varstvo in izboljšanje okolja
Varstvo in izboljšanje okolja zagotavlja dosledno izvajanje načrtovanih opredelitev tega dokumenta, spoštovanje
opredelitev:
– zasnove namenske rabe prostora,
– zasnove krajinskih ureditev,
– smernic za razvoj dejavnosti v prostoru.
Analize ranljivosti posameznih sistemov okolja, ki so
izdelane v okviru analize možnosti dolgoročnega razvoja,
je potrebno upoštevati kot smernice za razvoj dejavnosti v
prostoru in jih ustrezne službe, ki dajejo soglasja k razvojnim
posegom v prostor, ustrezno uporabljajo.
Opredelitve za uresničitev krajinske zasnove
Posamezna nezazidana območja v naseljih bomo
urejali s prostorskimi izvedbenimi načrti – PIN, preostala
območja občine in ureditvena območja naselij ali njihove
posamezne dele pa bomo urejali s prostorskimi izvedbenimi
akti – PUP.
3. OBVEZNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SREDNJEROČNIH PLANOV
Obvezna izhodišča iz dolgoročnega plana Republike
Slovenije so v celoti upoštevana in prikazana v kartografskem delu. Ravno tako so opredeljena občinska obvezna
izhodišča, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi Srednjeročnih planov občine.
4. URESNIČEVANJE DOLGOROČNEGA PLANA
4.1. Program raziskav, analiz in študij, potrebnih za
uresničevanje in dopolnjevanje plana
Temeljni instrument za uresničevanje dolgoročnega
plana bodo srednjeročni družbeni plani občine in nosilcev
planiranja, ki bodo upoštevali vsebinske usmeritve ter konkretizirali dolgoročne razvojne cilje in naloge določene s tem
planom.
Občina mora za izvajanje planov sprejeti:
– potrebne prostorske izvedbene akte,
– dopolniti odloke o varovanih območjih,
– zaostriti nadzor nad izvajanjem planov, načrtov, odlokov in izboljšati učinkovitost inšpekcijskih služb, poostriti
kaznovalno politiko,
– občina in ostale pristojne institucije zagotovijo stimulativne ukrepe za izvrševanje s planom zastavljene – predvsem
prostorske politike.
Naloge, ki so potrebne za oblikovanje dokončnih rešitev,
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za spremljanje, uresničevanje in dopolnjevanje dolgoročnega
plana, so izpostavljene v posameznih poglavjih tega plana.
V zvezi z razvojem posameznih dejavnosti v prostoru
bodo odgovorni nosilci razvoja zagotovili izdelavo:
– zakonsko določene baze podatkov o obstoječih objektih, napravah ali območjih,
– razvojne in druge usmeritvene projekte za potrebne
gradnje oziroma območja za zavarovanja za potrebe razvojnih kapacitet.
V zvezi z zavarovanjem in izboljšanjem vrednost okolja
bodo odgovorni nosilci razvoja zagotovili izdelavo:
– študije odvoza odpadkov za območje celotne občine
ter zbiranje in odvažanje sekundarnih surovin (Javno komunalno podjetje Grosuplje, Občina Dobrepolje) v obstoječo
deponijo odpadkov “Špaja dolina”,
– ukrepov varstva naravnih vrednot in kulturne dediščine, ter s tem opredelitev varstvenih območij za pomembnejšo
naravno in kulturno dediščino ter smernic za posege v tem
prostoru, pripravo odlokov o razglasitvi naravnih znamenitosti, kulturnih spomenikov ter opredelitev spomenikov izjemnega pomena za Republiko Slovenijo (Zavod RS za varstvo
narave, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Občinski svet
občine Dobrepolje).
Za učinkovitejše usmerjanje urbanega razvoja in urejanje naselij bomo:
– pravočasno opredelili nadomestna kmetijska zemljišča (Občina Dobrepolje),
– uskladili sistem financiranja izgradnje in delovanja
komunalnega omrežja in naprav (Občinska uprava občine
Dobrepolje, JKP Grosuplje),
– določili način obračunavanja komunalnega prispevka
in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v različnih
tipih naselij (Občinska uprava občine Dobrepolje, JKP Grosuplje),
– organizirano pristopili k sistematičnem urejanju obrtne
cone v Predstrugah, Strugah in pri obrtno proizvodni coni
– Stolarni ter k pridobivanju investitorjev (Občinska uprava
občine Dobrepolje).
Glavne naloge, vezane na urejanje prostora so:
– priprava geodetskih podlag skladno s sprejetim programom (Območni geodetski upravi Grosuplje in Kočevje),
– priprava dodatnih strokovnih podlag, potrebnih za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov skladno s programom
občinskega sveta Občine Dobrepolje,
– razvoj informacijskega sistema (evidence in spremljanje uresničevanja plana) (Občinska uprava občine Dobrepolje),
– organizacija strokovnih služb s področja urejanja
prostora (župan),
– strokovne službe Občine Dobrepolje bodo povabile
k sodelovanju pristojno ministrstvo in krajane in pristopile
k pripravi karte ogroženih območij zaradi poplavnih voda.
Dopolnjena evidenca omejitvenih faktorjev, bo v pomoč pri
vrednotenju stanja in načrtovanju usmerjanja razvoja.
4.2. Merila, načela in pogoji za urejanje prostora
Osnovni pogoj za učinkovito pripravo prostorskih izvedbenih aktov je ažurna kartografska dokumentacija, zato
bomo v nadaljevanju upoštevali vse možne podatke, ki bodo
izhajali iz del državne uprave:
– obnove upravno davčnega dela zemljiškega katastra
ter revizije vrst rabe in katastrske klasifikacije,
– reambulacije temeljnih topografskih načrtov (TTN) v
merilu 1:5 000 in 1:10 000,
– cikličnega aerosnemanja,
– postavitev točk navezovalne mreže in sanacije točk
nižjih redov,
– evidence: prostorski del zemljiškega katastra vključno
s pravnimi režimi, register prostorskih enot, evidenca stavbnih zemljišč, evidence za potrebe urejanja prostora.
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Evidenca podatkov o prostoru in okolju ter strokovne
podlage, ki so sestavni del dolgoročnega plana vsebujejo
usmeritve, rešitve in pogoje, ki jih moramo upoštevati pri pripravi in sprejemanju prostorskih izvedbenih aktov.
V procesu kontinuiranega planiranja sprejemamo tudi
obveznost in pogoj, da se strokovne podlage in evidence
stalno dopolnjujejo z novimi podatki in spoznanji, ki morajo
biti nosilcem planiranja in strokovnim organizacijam na razpolago pri pripravi planske in izvedbene dokumentacije.
Usmeritve za urejanje prostora, varstva vrednot in okolja ter obvezna izhodišča za uresničevanje plana vsebuje
dolgoročni plan občine.
Pri urejanju pretežno ruralnih območij in naselij v njih
bomo – skladno z dolgoročno zasnovo poselitve, namenske
rabe in usmeritev razvoja v posameznih krajinskih območjih
– upoštevali naslednja temeljna načela in merila:
– aktivirali bomo vse primarne proizvodne potenciale ter
selektivno vnašali neagrarne funkcije,
– razmerje med primarnimi in urbanimi dejavnostmi
bomo razvijali v smeri komplementarnega prepleta dejavnosti
in njihove ekološke skladne vgraditve v krajino – opredeliti
moramo podrobna merila za povezovanje in razmejevanje
mejnih struktur,
– razvoj naselij in spremljajočih dejavnosti bomo usmerjali skladno z merili, ki jih nalagajo potenciali, omejitve, ekološke in morfološke značilnosti kulturnokrajinskih sistemov
in samih naselij.
Za urejanje naselij z značilno enotno morfološko strukturo veljajo zaradi podobne problematike preobrazbe in rabe
prostora naslednja okvirna merila in načela:
– pri razvoju vseh vasi (gručasta, vrstna, obcestna
zasnova) je poudarek na ohranitvi morfološke zasnove in
programski fizični revitalizaciji naselja,
– v primeru programske diferenciacije naselja moramo
zagotoviti nemoten razvoj kmečkih gospodarstev in ločiti
kmetijske proizvodne površine od novih urbanih,
– v vrstnih vaseh je mogoča rekonstrukcija posameznih
kmetij. Nadomestni objekti kmetijskih gospodarstev morajo
slediti morfološkemu vzorcu naselja. Nedopustna je gradnja
novih nekmetijskih objektov na zavrtnicah kmetij,
– za nekmečke prebivalce moramo zagotoviti lokacije
na zunanjem robu naselja, vendar tako, da ne posegamo v
najboljša kmetijska zemljišča in tako, da ne kvarimo vaške
tipike,
– obcestna naselja imajo največ možnosti za urbano
rekonstrukcijo in prostorsko intenzifikacijo. Poudarek urejanja
mora biti na oblikovni in komunalni sanaciji. Preprečiti moramo nekontrolirano rast in zraščanje obcestnih naselij.
Za urejanje prostorsko in oblikovno heterogenih naselij
veljajo naslednja merila in načela:
– opredeliti moramo homogene morfološke skupine v
naseljih (podrobne ureditvene enote) in določiti režime za
njihovo urejanje,
– z ureditvenimi načrti (z elementi dolgoročnega razvoja) bodo opredeljeni stiki med posameznimi obstoječimi
morfološkimi strukturami in novo poselitveno strukturo.
Nova poselitvena struktura se mora naslanjati na merila,
ki izhajajo iz kompozicije celotnega naselja in tipa kulturne
krajine,
– za vsako homogeno območje znotraj naselij moramo definirati nadaljnji razvoj in določiti oblikovalske in
urejevalske pogoje in načela. Skladno s prostorsko in oblikovalsko problematiko, planiranimi posegi, postopnostjo
izgradnje in lastniško problematiko bomo določili načine
urejanja in razmejitev teh območij s srednjeročnim prostorskim planom.
Podrobneje razčlenjena merila, načela in pogoji za urejanje naselij glede na njihove razvojne usmeritve in funkcije v
omrežju naselij pa bodo opredeljene v srednjeročnem planu
Občine Dobrepolje.
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III. SPREMEMBE SREDNJEROČNEGA PLANA
5. člen
Srednjeročni plan Občine Dobrepolje za obdobje
1996–2000 se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
SREDNJEROČNI PLAN
5. UVOD
Srednjeročni plan Občine Dobrepolje temelji na Dolgoročnem planu Občine Dobrepolje ter na ocenjenih možnostih
in pogojih družbenoekonomskega razvoja v občini. Podlaga
za oblikovanje srednjeročnega plana so prav tako razvojne
usmeritve oziroma predvideni pogoji nadaljnjega prostorskega razvoja, ki so opredeljeni v prostorskem planu Republike
Slovenije.
5.1. Prebivalstvo in zaposlovanje
Počasna rast prebivalstva, demografska ogroženost v
preteklih letih je in še bo povzročila vrsto problemov, predvsem na socialnem področju, kjer je najbolj opazno zaostajanje standarda na področju družbenih dejavnosti kot tudi
na področju komunalne infrastrukture. V tem srednjeročnem
obdobju predvidevamo ustavitev padanja rasti prebivalstva
in njegovo ustalitev ali tudi skromno rast.
Razporeditev prebivalcev po območjih v občini bo
enakomernejša kot doslej. V naseljih, kjer se je število prebivalcev precej zmanjšalo, bomo morali ta trend zaustaviti,
predvsem z ukrepi za izboljšanje družbenega standarda ter
zagotovitvijo delovnih mest v lokalnih središčih.
5.2. Razvoj družbenih dejavnosti
Skrbeli bomo za izboljšanje kakovosti storitev v posameznih dejavnostih ter za dvig strokovne ravni zaposlenih.
še nadalje bomo uveljavljali enakomerno dostopnost dobrin
in storitev družbenih dejavnosti za občane občine. Pri tem
bomo dali prednost tistim krajem v občini, ki najbolj zaostajajo.
Ustrezne prostorske zmogljivosti in izvajanje programov
družbenih dejavnosti bomo zagotavljali z načrtnim vzdrževanjem ter obnavljanjem že obstoječih objektov.
Zdravstvo in socialno varstvo
Na področju zdravstvenega varstva v Občini Dobrepolje
bomo zasledovali naslednje cilje:
– boljše zdravstveno stanje prebivalstva z zmanjševanjem obolevnosti,
– učinkovitejše, boljše in dostopnejše zlasti osnovno
zdravstveno varstvo z zagotovitvijo primerne zdravstvene
mreže in zobozdravstvene mreže.
Gornji cilji bodo doseženi z uresničevanjem prednostnih
nalog, ki so:
– širitev zdravstveno vzgojne dejavnosti,
– večanje obsega preventivnih metod dela pri preprečevanju, odkrivanju, zdravljenju in rehabilitaciji bolezni srca
in ožilja, rakastih obolenj in zobne gnilobe,
– občina predvideva pripravo dokumentacije za izgradnjo doma za ostarele in funkcionalno ovirane osebe,
ter možnost dnevnega varstva oziroma oskrbe funkcionalno
oviranih starejših krajanov.
Otroško varstvo
S tem srednjeročnim planom določamo temeljne cilje
razvoja otroškega varstva kot so postopno izenačevanje
pogojev za razvoj in življenje vseh predšolskih otrok ter dopolnjevanje institucionalnih oblik dela z dodatnimi programi
za vse otroke.
Osnovno šolstvo
Osrednja skrb bo namenjena izvajanju zagotovljenega
programa z uveljavljanjem dela in življenja osnovne šole.
Sprememba šolskih okolišev se ne predvideva. Sistem
prevozov učencev je potrebno izboljšati tako, da bo vsak
učenec imel možnost prevoza in možnost sodelovati v
interesnih dejavnostih. Sicer pa bodo šole v tem obdobju
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izvajale več interesnih dejavnosti tehničnega in kmetijskega
področja.
Kultura
Na področju kulture bo dan glavni poudarek razvoju
tistih dejavnosti, ki nudijo kulturne dobrine večjemu številu
občanov in omogočajo njihovo aktivno udeležbo. Zato bomo
v programu dela na področju kulture prednostno obravnavali
naloge za razvoj knjižničarstva, krepitev in razvoj ljubiteljske dejavnosti v kulturnih društvih in ukrepe za ohranitev
območij ohranjanja narave in kulturne dediščine. Pospešili
bomo čimbolj skladen razvoj kulturnih dejavnosti v občini,
ter povečali dostopnost kulturnih dobrin občanov z boljšo
izrabo obstoječih kulturnih prostorov in oživitvijo dejavnosti
v Jakličevem domu.
Spomeniki, na katerih se bo izvajalo varstvo v tem obdobju:
– U511909 Zdenska vas, p.c. sv. Antona Padovanskega
z vplivnim območjem,
– UR 866 – ROI naselje Zdenska vas, jedro / vaško, U
(umetnostni spomenik); n (nezavarovan).
Telesna kultura
Bolj kot do sedaj bomo morali izenačevati pogoje otrokom za aktivnosti v telesni kulturi. Primanjkljaj čutijo otroci,
ki niso vključeni v vrtec, mladina, ki nima ustreznih objektov,
predvsem v manjših vaseh in šolah, kjer še nimajo izenačenih
minimalnih pogojev z ostalimi učenci znotraj naše občine.
Šport mladih v inačici množičnosti pa naj bi se odrazil v
športni rekreativni dejavnosti odraslih. Zatorej lahko pričakujemo nadaljnji porast in kvaliteto v športni rekreaciji v toliko
večji meri, v kolikor bo boljši pristop do mladih v društvih in
šolah pri interesnih dejavnostih in telesni vzgoji. Za športno
rekreativno dejavnost bomo skušali interesentom zagotoviti
obstoječe in nove športne prostore in površine za vadbo; s
prednostjo tistih rekreacijskih skupin, kjer je število aktivnih
v vadbeni skupini večje.
5.3. Oskrbne in storitvene dejavnosti
Osnovna naloga trgovine je stabilna, kvalitetna in dobro
dostopna preskrba prebivalstva. Razvoj trgovine bo temeljil
na privatni pobudi in na zahtevah trga, racionalizaciji in modernizaciji poslovanja ter kadrovski usposobljenosti.
Razvoj turizma v občini bomo gradili na osnovi naravnih danosti s krajinsko pestrostjo, bogate kulturne dediščine,
bližine Ljubljane, z rekreacijskim povpraševanjem ter tranzitnega pomena občine. Nosilci razvoja turizma in gostinstva v
občini se morajo povezati z večjimi turističnimi organizacijami
ter proučiti možnost otvoritve turistične poslovalnice v občini
Dobrepolje, ki bo obiskovalcem (izletnikom in turistom) nudila
vse informacije glede kakovosti gostinskih uslug in možnosti
obiskov naravnih in kulturnih znamenitosti v Občini Dobrepolje. V gostinski dejavnosti bodo posebno skrb namenili zlasti
kvaliteti gostinskih storitev in pestri ponudbi. V zasebnem
gostinstvu bomo pri odpiranju novih in boljšem izkoriščanju
obstoječih lokalov poiskali možnosti stimuliranja kvalitetnejše
gostinske in turistične ponudbe.
Drobno gospodarstvo in obrtne dejavnosti imajo pomembno vlogo tako z vidika prestrukturiranja in racionalizacije gospodarstva kot tudi možnosti večjega zaposlovanja.
Pospeševali bomo razvoj drobnega gospodarstva. Ustanavljanje enot drobnega gospodarstva in obrtne dejavnosti bomo
podprli, še posebej tiste dejavnosti, ki so ekološko nesporne
in ki zagotavljajo nova delovna mesta.
5.4. Komunalna, vodnogospodarska in energetska
infrastruktura
Zaradi zoženih materialnih možnosti se opredeljujemo
za selektivno politiko usmerjanja izgradnje prednostnih objektov komunalne in energetske infrastrukture.
Spodbujali bomo racionalno rabo energije z aktivnimi
in pasivnimi ukrepi (predvsem z dodatno toplotno izolacijo
objektov, s koncepti in organizacijo poselitve ter uporabo
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alternativnih in komplementarnih energetskih virov). Naloge na tem področju bodo tudi v bodoče sodile med prednostne.
Komunalno gospodarstvo
Za zagotavljanje skupnih potreb in interesov za vzdrževanje, rekonstrukcijo in graditev komunalnih objektov in
naprav bodo uporabniki in izvajalci zagotavljali sredstva na
naslednj načine:
– uresničevali bomo politiko cen komunalnih storitev,
– zaradi povečanja obsega komunalnih dejavnosti in
s tem komunalnih uslug ter izboljšanja vzdrževanja na obstoječih sistemih se bodo upravljavci komunalnih dejavnosti
ustreznejše organizirali,
– za razširitev kanalizacijskega omrežja bomo zagotovili investicije za izgradnjo kanalizacije v Občini Dobrepolje,
skupaj s čistilnimi napravami,
– sanirali bomo vodovod in zamenjali dotrajana omrežja
na območju občine,
– z odlokom bomo zaščitili obstoječe in potencialne vire
pitne vode in določili njihove varstvene pasove,
– nevarne in strupene odpadke bodo organizacije in
obrtniki, ki jih proizvajajo, odlagali na za to predvideni skupni
deponiji v ljubljanski regiji; do njene usposobitve pa jih bodo
skladiščili v skladu s sprejetimi pravilniki.
Toplotna oskrba
Proučili bomo možnost organizirane oskrbe območja
Občine Dobrepolje s toplotno energijo. Možne lokalne danosti – lokalni vir– biomasa za potrebe toplotne postaje za večje
objekte ali skupine objektov in izkoriščanje sončne energije z
sodobnimi pristopi v izgradnji objektov.
Oskrba z električno energijo
Razvoj oskrbe z električno energijo bo potekal v okviru
elektroenergetskega sistema Republike Slovenije. Na območju občine se bodo popolnile lokalne transformatorske
postaje, za katere je potrebno predvideti prosto lokacijo na
koncu daljnovodnih koridorjev. Lokacija mora biti čim bliže
eventualnim bodočim porabnikom ter normalno dostopna z
vozili.
V planu je za vsako naselje potrebno rezervirati koridor
širine 30 m za izgradnjo 20 kV nadzemnih napajalnih elektroenergetskih vodov.
Za posamezne objekte, kateri potrebujejo večjo priključno moč (obrtna cona, žaga, večje delavnice…) je potrebno
predvideti koridor 20 kV daljnovoda s pripadajočo transformatorsko postajo.
5.5. Prometna infrastruktura
Vzdrževanje cest je dejavnost posebnega družbenega
pomena. Zagotovitev uspešnega vzdrževanja omrežja cest
na območju Občine Dobrepolje je naloga, ki je nujna za
normalen razvoj in ohranitev poseljenosti. Obnovljene ali
rekonstruirane in asfaltirane bodo vse krajevne in lokalne
ceste v občini.
Rekonstrukcija ceste pomeni razširitev ceste – oziroma
razširitev vključno s položitvijo asfalta. Obnovitev in ojačitev
ceste (večja vzdrževalna dela) pa pomeni zamenjavo tamponske podlage ceste z naravnim tamponom, oziroma navedena zamenjava tampona vključno z obnovitvijo asfalta.
Pri novogradnjah ali adaptacijah objektov, ki se nahajajo
v varovalnem pasu državnih cest in lokalnih cest ne bodo
priznane odškodninske zahteve zaradi hrupa, tresenja in
podobno.
5.6. Telekomunikacije
5.7. Stanovanjsko gospodarstvo
V Občini Dobrepolje bomo izvajali predvsem individualno stanovanjsko gradnjo glede na izkazani interes in potrebe.
Pri gospodarjenju s stanovanjskim skladom bomo skrbeli, da
bodo izpolnjeni minimalni tehnični in drugi normativi in standardi za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš.

Uradni list Republike Slovenije
5.8. Stavbno zemljiško gospodarstvo
Za stanovanjsko gradnjo, gradnjo proizvodnih, oskrbnih
in infrastrukturnih objektov bomo zagotovili potrebna nova
stavbna zemljišča. Pridobivali in urejali jih bomo na podlagi
sprejetih zazidalnih, ureditvenih in lokacijskih načrtov. Pridobili bomo tudi del zemljišč, ki bodo potrebna za gradnjo v
naslednjem planskem obdobju. Območja stavbnih zemljišč
so opredeljena v prostorskih vidikih tega plana.
6. CILJI IN USMERITVE V ZVEZI Z UREJANJEM
PROSTORA IN VARSTVOM OKOLJA
6.1. Temeljni cilji razvoja v prostoru
Temeljni cilji, ki jih moramo doseči z načrtnim urejanjem
prostora in varstvom okolja so:
– smotrna organizacija dejavnosti v prostoru in raba
prostora,
– varovanje naravnih virov, naravnih in ustvarjenih
vrednot,
– varovanje in izboljšanje človekovega okolja. Dolgoročni plan občine, ki vsebuje usmeritve za uresničevanje teh
ciljev, bo osnovno vodilo za opredelitev posegov v prostor in
za njegovo urejanje.
Sprejeta zasnova poselitve in izhodišče za usmerjanje
novih dejavnosti in za širitev sedanjih zmogljivosti:
– razvoj naselij bomo usmerjali na površine, ki so v ta
namen opredeljene v dolgoročnem plan; učinkovito komunalno in stanovanjsko gospodarstvo bomo zagotovili z večjo
koncentracijo stanovanj in delovnih mest v naseljih, ki so
delno komunalno že opremljena,
– zagotovili bomo hitrejši razvoj lokalnih središč vseh
stopenj v mejah ugotovljenih prostorskih možnosti in potreb
zaledja; v teh naseljih bomo z načrtnim usmerjanjem stanovanj in novih dejavnosti postopoma zagotovili višji komunalni
standard, primerno oskrbo in možnosti zaposlitve skladno z
velikostjo gravitacijskega zaledja in oddaljenostjo od večjih
središč,
– osnovni pogoj za uresničevanje planiranega razvoja
v pretežno urbanih naseljih je pravočasno pridobivanje in
urejanje stavbnih zemljišč ter preprečevanje neusmerjenega
prometa z zemljišči,
– trend stihijskega poseljevanja v dobro dostopnih naseljih bomo ustavili z doslednim izvajanjem urbanistične,
zemljiške in komunalne politike,
– v ruralnih in pretežno ruralnih naseljih bomo razpoložljiva stavbna zemljišča prednostno namenjali gradnji za
potrebe kmečkih in polkmečkih gospodarstev,
– zagotovitev poseljenosti v manj dostopnih območjih
bomo dosegli z zavestnimi ukrepi kot so dobra prometna povezanost, osnovni komunalni standard in bližina osnovnega
izobraževanja.
Globalna namenska raba površin in usmeritve za njeno
preobrazbo so določene z dolgoročnim planom.
Pri vseh posegih v prostor, ki so vezani na spremembo
namenske rabe zemljišč bomo dosledno upoštevali usklajen
razvoj vseh.dejavnosti v prostoru, še zlasti pa uveljavitev
širših občinskih interesov pred vaškimi:
– varovanje vodnih virov je prednostnega pomena pri
namenski rabi površin in urejanju prostora, zato zahteva poleg doslednega upoštevanja režimov varstvenih območij tudi,
glede na kraški teren, stalno spremljanje možnih vplivov iz
širšega območja,
– učinkovito gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in z
gozdom bo mogoče ne samo z uskladitvijo namenske rabe
površin, temveč predvsem z uresničevanjem dolgoročnih
razvojnih programov in z razvojem sistema poselitve, ki bo
zagotavljal aktiviranje vsega prostora,
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– črpanje kamnitih agregatov bo potekalo na obstoječi
lokaciji za potrebe izvedbe sanacije, po odprtju nove pa na
novi lokaciji; pri opredelitvi lokacije in načina črpanja pa je
prednostnega pomena varovanje vodnih virov, območij ohranjanja narave in kulturne dediščine. Sanacija degradiranih
območij je obvezna za vse uporabnike,
– naravno in kulturno dediščino moramo vključiti v
celovito urejanje prostora; pri tem moramo preseči današnji predvsem konzervatorski pristop ter povezati interese
družbenega razvoja s potrebami po njeni ohranitvi in vzdrževanju,
– naravne razmere s krajinsko pestrostjo in bogato
dediščino moramo bolje izkoristiti pri razvijanju turizma
ter za rekreacijske potrebe prebivalcev občine in širšega
zaledja.
Izboljšanje in varovanje okolja mora biti učinkovita
kurativna in preventivna dejavnost, ki mora biti povezana
predvsem z naslednjimi nalogami:
– primerna razmestitev in izbor proizvodnih in drugih
dejavnosti v prostoru,
– razvoj tehnologije čiščenja onesnaženja, ki nastaja v
proizvodnih procesih,
– načrtno vlaganje v čistilne naprave in v izgradnjo
kanalizacijskega omrežja,
– organizirano zbiranje in ravnanje z odpadki,
– pravočasna presoja vplivov posameznih posegov v
prostor,
– ustrezna organizacija prometa in drugih dejavnosti, ki
povzročajo hrup in onesnaževanje,
– varstvo okolja in izboljšanje njegove kvalitete mora biti
sestavni del ravnanja organizacij in skupnosti ter občanov pri
sprejemanju odločitev, pri delu in v prostem času.
Na podlagi določil dolgoročnega plana bomo sprejeli
prostorske izvedbene akte kot podlago za operativno uresničevanje dogovorjenih nalog.
Vse predvidene investicije, ki še niso podrobno preverjene v fazi vključevanja v planske akte, bomo preverili ob
izdelavi prostorskih izvedbenih aktov.
Pri urejanju naselij bo v tem obdobju poudarek na zapolnitvah in kvalitetnemu urejanju pretežno pozidanih območij,
zato moramo naseljem in delom naselij, kjer bo prevladovala
prenova in nadomestna gradnja posvetiti enako urejevalsko
pozornost kot urejanju novih območij.
Podrobne strokovne presoje in sprejetje ustreznih prostorskih izvedbenih aktov moramo zagotoviti tudi za posege v
prostor izven naselij: gradnji cest, hidromelioracijam, gradnji
počitniških objektov, črpanju kamnitih agregatov, urejanju
odlagališč odpadkov.
6.2. Prostorska organizacija dejavnosti in namenska
raba prostora v območjih, kjer so predvidene naloge v zvezi
z urejanjem prostora
Organizacija dejavnosti v prostoru, sprememba namembnosti prostora in določila za izvajanje nalog v tem
planskem obdobju temeljijo na usmeritvah dolgoročnega
plana (glej kartografski del plana in pripadajočo kartografsko
dokumentacijo).
Vsi planirani posegi v prostor in naloge v zvezi z urejanjem prostora so v tekstualnem delu plana prikazani po
planskih conah, planskih celotah in ureditvenih območjih,
opredeljenih v dolgoročnem planu občine. Obodna razmejitev območij, v katerih se bodo izvajali posegi, je prikazana
v kartografski dokumentaciji. Ob pripravi kartografske dokumentacije srednjeročnega plana so bile izdelane tudi strokovne osnove, izdelane v merilu 1:2 500 za planske celote
I, II in III, ki vsebujejo podrobnejše opredelitve za urejanje
posameznih naselij.
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PLANSKA CELOTA I.

Zap. t.

Tip naselja

Ime naselja

Prevladujo�a morfologija

Na�in urejanja naselja s PIA

1

C

Ponikve
VL18-19

razprena gradnja

dopolnitve  PUP,
dopolnitve gradnje-UrN za del naselja

2

/

nova obrtna cona
VL19

/

novo ureditveno obmo�je- ZN za celotno obmo�je Uradni list RS,
t. 98/99

33

Drugo
promet

Med naselju Ponikve
in Predstruge
VL18, 19, 20

Gozdna
zemlji�a



in

kmetijska

LN  za novo obvozno cesto za Ponikve in LN za kolesarsko
cesto med Ponikvami in Predstrugami

PLANSKA CELOTA II.
Zap. t.

Tip naselja

Ime naselja

Prevladujo�a morfologija

Na�in urejanja naselja s PIA

3

C

Predstruge
VL19, 20

obcestna zasnova

dopolnitve-PUP, iritev-UrN za del naselja,
ZN (I. za del naselja,
UrN za raziritev in sanacijo obmo�ja kamnoloma

4

A

Cesta
VL20

obcestna zasnova

dopolnitve-PUP, iritev-ZN za del naselja (skupinska lokacijska
dokumentacija)

5

A

Zdenska vas
VL20, 1

vrstna zasnova

dopolnitve-PUP,
iritev -ZN ali PUP za del naselja (skupinska lokacijska dokumentacija)

34

drugo

Zdenska vas
VL20

Kmetijsko ob eleznici in
vasi

LN  obvozna cesta ob�inska cesta  varianti

28

drugo

Predstruge
novo
obmo�je kamnoloma
VL 19, 29

/

UrN  sanacija kamnoloma z izkori�anjem
UrN  iritev kamnoloma z na�rtom sanacije  novo obmo�je

29

Centralno
rekreacijsko
obm.

portni center Predstruge
VL19

portno
obmo�je

7

CD

Videm
VL30

obcestna zasnova

rekreacijsko

UrN za coniranje in ureditev celotnega obmo�ja

-dopolnitve-PUP,
-iritev-UrN ali PUP za raziritev olskega kompleksa in ureditev
osrednjega trga z avtobusno postajo in
-PIN za gradnjo doma za ostarele

PLANSKA CELOTA II.  nadaljevanje
Zap. t.

Tip naselja

Ime naselja

Prevladujo�a morfologija
obmo�je

Na�in urejanja naselja s PIA
dopolnitev-PUP (I. faza)
iritev-PUP (II: faza)

8

A

Kra�ice
VL30

razpr. gradnja,
po�it. hi

9

A

Podgora
VL30

vrstna zasnova

dopolnitev gradnje-PUP

10

A

Mala vas
21

obcestna zasnova

dopolnitve-PUP, iritev-UrN za del naselja

11

A

Zagorica
21

vrstna zasnova

dopolnitve-PUP, zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur za del
naselja

12

A

Brezje
31

obcestna zasnova

dopolnitve, iritev-PUP

13

A

Podpe�
VL30

vrstna zasnova

dopolnitev gradnje-PUP

14

A

Bruhanja vas
VL30, 21

vrstna zasnova

dopolnitve gradnje-PUP

16

BC

Kompolje
31

vrstna zasnova

dopolnitve-PUP (zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur),
iritev-ZN za del naselja

30

zaselek

Jager
31

razprena gradnja

PUP  zaokroitev obstoje�ih grajenih struktur z zapolnitvijo
vmesnih povrin

PLANSKA CELOTA III.
Zap. t.

Tip naselja

Ime naselja

Prevladujo�a morfologija

Na�in urejanja naselja s PIA

17

A

Vodice
VL9

razprena gradnja

PUP  dopolnitve za kmet. namene in za po�itniko stanovanjsko
gradnjo, kot zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur

18

A

Ho�evje
12

obcestna zasnova

dopolnitve gradnje-PUP

19

A

Gregorovce-Pekel
12, 13

razpr. gradnja,
po�it. Hi

31

A

Hrib
12

Kmetije  samina

obmo�je

dopolnitve-PUP, Zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur
PUP  Zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur
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PLANSKA CELOTA IV.
Zap. t.

Tip naselja

Ime naselja

Prevladujo�a morfologija

Na�in urejanja naselja s PIA

20

A

Tisovec
33

obcestna zasnova

dopolnitev gradnje-PUP, in zaokroitev obstoje�ih gradbenih
struktur

21

A

�ete pri Strugah
42

obcestna zasnova

dopolnitev gradnje-PUP

22

A

Potiskavec
42

gru�asta zasnova

dopolnitev gradnje-PUP

23

A

Kolen�a vas, Tri�,
Paka,
42, 43

razprena gradnja

dopolnitve gradnje PUP

24

C

Pri Cerkvi Struge,
Lipa
43

obcestna zasnova

32

Obrtna c.

Pri Cerkvi Struge,
Lipa
43

Obrtna cona

dopolnitev gradnje, iritev-PUP
UrN za del naselja (I. faza)
PUP za del naselja
ZN za del naselja (III. faza)
PUP cone obcestnega pasu za to�no dolo�ene dejavnosti

25

A

obcestna zasnova

dopolnitev gradnje, iritev-PUP

26

A

Podtabor
43
Rapljevo
R3,4

obcestna zasnova

dopolnitev gradnje, iritev-PUP

27

A

Kukovo
R4,5,15

obcestna zasnova

dopolnitev gradnje-PUP, iritev-ZN za del naselja

Stanovanjska gradnja
Gradnja stanovanj, ki bo v Občini Dobrepolje predvsem
individualna, se bo vršila predvsem znotraj ureditvenih območij naselij (seznam naselij in načine urejanja glej v tabeli
zgoraj). Površine v ureditvenih območjih teh naselij zadoščajo tudi za potrebe v daljše časovno obdobje.
Izven ureditvenih območij naselij je na območjih razpršene gradnje možna le dopolnilna in nadomestna gradnja
stanovanjskih objektov namenjenih za lastne potrebe prebivalcev. Ta območja so prednostno namenjena razvoju
in obnovi kmečkih in polkmečkih gospodarstev. Možna je
tudi prenova, obnova, prezidava in dozidava objektov, ki je
v skladu z obstoječo tipologijo objektov v tem območju in
širšem prostoru.
V območja stavbnih zemljišč so vključena tudi zemljišča
z gospodarskimi objekti. Novogradnja stanovanjskih objektov
na teh zemljiščih ob robovih in izven ureditvenih območij naselij je mogoča le izjemoma na podlagi predhodne strokovne
presoje, ki bo temeljila na interesu kmetijske dejavnosti sokrajanov in občine ter bila usklajena s prostorskimi planskimi
akti RS.
Centralne dejavnosti
Prednostna naloga v zvezi s prostorsko organizacijo teh
dejavnosti je v tem planskem obdobju rezervacija primernih
stavbnih zemljišč za centralne dejavnosti pred nesmotrno
pozidavo. To bomo zagotovili s pravočasno pripravo in
sprejemom prostorskih izvedbenih aktov, ki bodo upoštevali
razvojne potrebe.
Tako na Vidmu načrtujemo širitev športne dvorane in
sicer kot dopolnitev k obstoječi strukturi s širitvijo prostorov
na sosednje parcele.
V vseh večjih vaseh bomo skladno z izraženimi interesi
in potrebami zagotovili primerne površine za razvoj storitvene
in uslužnostne obrti. Lokacije za te dejavnosti bomo zagotovili predvsem v centralnih območjih naselij, delno pa v novih
obrtnih conah.
Proizvodne in servisne dejavnosti
Razvoj proizvodnih dejavnosti je bil v obdobju do leta
2000 usmerjen predvsem v širitev in tehnološko izboljšavo
sedanjih proizvodnih podjetij, in sicer pretežno na obstoječih
tonamenskih zemljiščih (glej kartografsko dokumentacijo in
prvotne strokovne osnove v merilu 1:2 500).

V bodoče bomo zagotovili za prostorski razvoj proizvodnih dejavnosti stavbna zemljišča in določili pogoje za urejanje
sedanjih stavbnih zemljišč (določanje ustreznih dejavnosti in
urejanje degradiranih stavbnih zemljišč v Predstrugah).
Nove predvsem med seboj dopolnjujoče dejavnosti
– danes še neznane investicije bomo usmerjali predvsem v
obrtno proizvodno cono pri Stolarni in v novi obrtni coni med
Ponikvami in Predstrugami ter v Struge.
V pričakovanju privatne iniciative smo določili tudi manjše samostojne lokacije JZ od Strug v Obrtni coni – za specifične dejavnosti ter za hrupne in prometno problematične dejavnosti lesne in lesno predelovalne industrije ter vzporedne
potrebe dejavnosti prevozništva iz bližnjih naselij.
Počitniška naselja
Za gradnjo počitniških objektov sta v občini predvideni
dve ureditveni območji, ki sta: Kračice in Gregorovce-Pekel
(glej kartografsko dokumetacijo in tabelo zgoraj). Drugih območij za gradnjo počitniških hiš ne bomo odpirali.
Interesente, ki bi želeli bivati v saniranih objektih opuščenih kmetij, bomo napotili v vaška okolja, kjer bo le s sanacijo objektov mogoče ohraniti tudi vas kot celotno urbano
okolje (Tisovec, Potiskavec, Rapljevo, Kukovo, druga naselja
in manjši zaselki).
Prometne in komunalne dejavnosti
Od ministrstva za promet smo prejeli določeno traso
obvozne ceste za naselje Ponikve in varujemo območje trase
pred posegi, ki bi ovirali graditev ceste – republiško obvezno
izhodišče.
Občina v prostorskih vsebinah plana varuje vzporedno
ob sedanji regionalni cesti tudi traso za regionalno kolesarsko prometnico od Ponikev do Predstrug – obvezno republiško izhodišče.
V bodoče bomo nadaljevali z zagotovitvijo potrebnih
stavbnih zemljišč in potrebno dokumentacijo za izboljšanje
občinske cestne mreže. Pri načrtovanju in urejanju naselij
bomo posvetili posebno pozornost urejanju primernih dostopov poti in cest, predvsem bomo v območjih sanacije
razpršene gradnje ob cestah varovali koridor za kolesarke
ceste in hodnike za promet peščev.
Komunalne dejavnosti
Zagotovili bomo stavbna zemljišča in potrebno dokumentacijo za razširitev pokopališča v Strugah (glej tabelo
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zgoraj) in pripravili načrte za ureditev nekaterih vaških centrov.
Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijo za odpadno vodo. Na območju varstvenih pasov
vodnih virov mora biti zgrajena vodotesna kanalizacija.
Do izgradnje kanalizacije je odpadne vode možno odvajati v vodotesne individualne greznice. Pri tem je potrebno
upoštevati ukrepe za zaščito vodnih virov za navedeno
območje in navodila za izgradnjo gnojišč in greznic. Pri
načrtovanju je potrebno upoštevati tudi možne poplavne
vode – zakonodaja.
V vseh naseljih je potrebno forsirati izgradnjo ločene
kanalizacije. Sanitarne odplake je potrebno speljati do čistilne naprave, tehnološko onesnažene vode pa je možno priključiti le, če so predhodno očiščene do mere kot to zahteva
sanitarna inšpekcija. V kolikor se v tehnološkem postopku
uporabljajo strupene snovi, se zahteva reciklaža z odvozom
suspenzij na za to določena odlagališča.
Vse meteorne vode z utrjenih površin, kjer se odvija
motorni promet, morajo biti speljane preko lovilcev olja v
meteorno kanalizacijsko omrežje, ponikalnico ali naravni
vodotok.
Meteorne vode z zelenih ali gozdnih površin in streh
morajo biti speljane v ponikalnice oziroma naravne recipiente
(odprte jarke).
Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču vršijo
manipulacijo oziroma skladiščijo nevarne snovi (goriva,
olja, kemikalije) lahko to opravljajo le v pokritih prostorih.
Manipulacijske površine morajo biti urejene tako, da se ob
eventualnem razlitju snovi lahko to v celoti prestreže.
Strogo je prepovedano odlaganje odpadkov v opuščene struge – rokave potokov ali na zamočvirjena kmetijsko
manj vredna zemljišča. Za trde odpadke (ki niso strupeni)
je dovoljeno odlaganje le na deponijah, ki so za to posebno
urejene.
Zaradi občutljivega kraškega območja bo posebej predpisana dovoljena uporaba gnojil (herbicidov, pesticidov) na
kmetijskih intenzivnih površinah.
V teh spremembah plana načrtujemo izgradnjo ČN v
Bruhanji vasi za naselje Videm, Bruhanja vas in ostala priključena naselja, ter izgradnjo kanalizacije do ČN v Potiskavcu
za naselja Struge, Potiskavec in del Kolenče vasi.
Vodnogospodarske ureditve
Za načrtovane vodnogospodarske ureditve bomo v tem
obdobju zagotovili predvsem prostorske pogoje za obnovo in
sanacijo dotrajanih ali poškodovanih objektov in naprav.
Vsi vodotoki in hudourniki ter njihova poplavna območja
(inundacijska območja poplavne vode 100-letne pogostnosti)
območja predstavljajo prostor varovalnega režima. Za posege v ta prostor je potrebno pridobiti posebne pogoje odnosno soglasje upravnega organa, ki je pristojen za vodno
gospodarstvo. V ta zaščiteni prostor je potrebno vključiti tudi
območja s hudourniškim značajem, kjer kakršenkoli poseg
v prostor lahko povzroči sekundarne erozijske procese in
ogrozi imetje in življenje občanov.
Vse površinske vode, ki pritekajo na območje urejanja in
ga prečkajo, je potrebno urediti tako, da bodo vsi stanovanjski in drugi objekti varni pred 100-letnimi poplavnimi vodami.
Tako zbrane vode je potrebno speljati vse do naravnega recipienta, ki jih je sposoben sprejeti brez škode za dolvodne
obrežne lastnike (prebivalci, naselja).
Pred izdelavo zazidalnih načrtov za dele ureditvenega
območja si mora investitor pridobiti elaborat poplavne in hudourniške ogroženosti območja. Ta elaborat je sestavni del
zazidalnega načrta območja.
Nujno je usklajevanje na področju določanja poplavnih
površin. Zaradi neusklajenosti pri pripravi pravnih režimov
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pričakujemo, da se bo pričelo s pripravo usmeritev za usklajevanje med vodnogospodarskimi obveznimi izhodišči, varstvom kulturne dediščine in usmerjanjem poselitve (primer
naselja – Kompolje).
Kmetijske in gozdne površine
Kmetijske površine
Za večjo kmetijsko proizvodnjo bomo določili pogoje za
izvedbo kmetijskih zemljiških operacij na območju cele občine.
Območje agromelioracij prostorsko še ni proučeno, zato je pri
načrtovanju le-teh potrebno predhodno preveriti omejitve v
prostoru (varovalni pasovi vodnih virov, kulturne – predvsem
arheološke dediščine in območij ohranjanja narave ter druge
prostorske planske odločitve). Na vseh kmetijskih zemljiščih 1.
in 2. kmetijske cone v občini so možne in dopustne zemljiške
operacije – agromelioracije in komasacije, če se s tem strinjajo
lastniki zemljišč v skladu z pozitivno zakonodajo. Komasacije
se izvajajo po zakonu o kmetijskih zemljiščih, agromelioracije
pa v skladu z obsegom območja in vrsto načrtovanih posegov
za izvedbo spremembe talne strukture in izgradnjo infrastrukture v skladu z ustrezno zakonodajo.
Zaustavili bomo trend zaraščanja kmetijskih zemljišč
in jih, kjer je le mogoče ponovno vključili v kmetijsko dejavnost.
Gozdne površine
Gospodarske gozdove bomo izkoriščali in urejali na
podlagi veljavnih gozdnogospodarskih načrtov.
Upoštevali bomo omejene pogoje gospodarjenja v varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim pomenom, ki so
opredeljeni v dolgoročnem planu. Za območja zaraščanja,
katera se bodo namensko opredelila za gozdarstvo, bo Zavod za gozdove pripravil programe za vlaganja v pospešeno
vključevanje teh območij v gozdno proizvodnjo.
Gradnja novih gozdnih cest je prikazana v grafičnem
delu DP v M 1: 25 000
Območja za pridobivanje mineralnih surovin
Pridobivanje dolomitnih in apnenčastih agregatov bomo
zagotovili na podlagi izdelanih izvedbenih aktov na območju
pri naselju Predstruge (način urejanja glej v kartografsko dokumentacijo in tabelo zgoraj). Novo območje v nadaljevanju
obstoječega kamnoloma v Predstrugah.
Za obstoječi kamnolom v Predstrugah predlagamo razširitev s sanacijo, ki mora biti v skladu z prostorskim izvedbenim načrtom, do katerega se mora opredeliti tudi Zavod
RS za varstvo narave.
6.3. Naloge v zvezi z urejanjem prostora
Izdelava prostorskih planskih in izvedbenih aktov
V tem obdobju bomo dopolnili prostorske planske akte
in izvedbene akte. Prostorski izvedbeni akti so:
– Prostorski izvedbeni načrti PIN, zazidalni načrt ZN,
Ureditveni načrt UrN, Lokacijski načrt LN.
– Prostorski ureditveni pogoji PUP za celotno območje
občine.
Realizacija nalog v zvezi z urejanjem prostora zahteva
pripravo in sprejem ustreznih PIN za vsa območja, kjer so
predvideni pomembnejši posegi v prostor.
PIN, ki se bodo izdelali v tem planskem obdobju, so
prikazani v tabeli v 5. členu tega odloka v poglavju 6.4.. Prikazani so tudi PIN, ki bodo v tem obdobju prostorsko opredeljeni zaradi pravočasne priprave zemljišč za graditev po
letu 2002 (opredeljeni kot II. faza izvedbe).
Dinamika in zaporednost izvedbe PIN bo opredeljena
na podlagi interesa investitorjev v programu, ki ga sprejme
OS Dobrepolje. V skladu s tovrstno zakonodajo se bo določil
tudi obseg, dinamika priprave geodetskih in drugih podlag,
način financiranja izdelave PIN ter nadaljnjih del pri graditvi
komunalne ureditve območij.
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Celotno območje občine, ki se ne ureja s PIN, se ureja
s PUP oziroma začasno s PUP do sprejetja predvidenih PIN.
Določila PUP za planske celote opredeljene v tabelah poglavja 6.4. tega člena, so usklajena z usmeritvami za urejanje
naselij različnih tipov, ki so opredeljeni v dolgoročnem planu
in se upoštevajo kot obvezno izhodišče pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP.
Usmeritve za pripravo prostorskih izvedbenih aktov
(PIA)
Pri pripravi PIA bomo upoštevali naslednje usmeritve:
– Podrobno bomo razčlenili namensko rabo skladno s
planirano organizacijo dejavnosti v posameznem območju;
pri tem bomo zavarovali lokacije za objekte in naprave
širšega družbenega pomena, ki se bodo gradili v kasnejših
fazah;
– Izboljšali bomo sedanje in uredili nove prometne
ureditve in povezave, ki bodo omogočale varen promet in v
največji možni meri zaščito okolja pred hrupom;
– Zmanjšali bomo komunalne probleme z načrtovanjem
komunalnega omrežja in naprav, ki ga bo mogoče postopoma izgrajevati in izboljševati;
– Upoštevali bomo vsa v dolgoročnem planu opredeljena varstvena in zavarovana območja ter usmeritve o možnih
posegih in ureditvah v teh območjih;
– Upoštevali bomo omejitve, opredeljene v odloku o
varstvu vodnih virov;
– Pooblaščena organizacija za varstvo območij ohranjanja narave in kulturne dediščine je dolžna pravočasno pripraviti smernice in pogoje za aktivno varovanje dediščine;
– Prednostno bomo pripravili načrte sanacij degradacije
okolja in škodljivih vplivov v varovanih območjih;
– Pri urbanističnem načrtovanju in ureditvah bomo poleg funkcionalnih vidikov enakovredno upoštevali merila za
oblikovanje kulturnega in humanega bivalnega ter delovnega
okolja, pri tem bomo urejevalsko pozornost enakovredno posvečali urbanim in ruralnim naseljem;
– Pri urejanju krajine bomo poleg funkcionalnih vidikov
enakovredno upoštevali ohranitev značilne krajinske podobe
ter ekološkega ravnotežja;
– Za vse peskokope in kamnolome se izdelajo ureditveni načrti; sanacija se izvaja sočasno z eksploatacijo;
– Vsi melioracijski posegi se pred pripravo tehničnega
načrta kompleksno ovrednotijo iz krajinskega in ekološkega
vidika; skladno z ugotovljeno problematiko se na podlagi
celovitih strokovnih usmeritev izdela UrN ali PUP;
– Pri urejanju vodotokov je uskladiti akcije vodnega
gospodarstva, kmetijstva, ribištva in krajinskega varstva,
prednost pred gradnjo kanalov naj ima povečanje kapacitete
rečne struge in vsaj delno ohranjanje vegetacije;
– Oblikovalsko pozornost bomo posvečali tudi vključevanju naselij v kulturno krajino, predvsem oblikovanju robov
naselij (arhitektonski in krajinski vidik);
– Posebno pozornost bomo namenili tudi možnosti
razvoja kmetijskih gospodarstev, za katere je nujna gradnja
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večjih gospodarskih kapacitet. V spremembah PUP določilih
bomo določili sprejemljive načine za izvedbo tovrstne graditve;
– Preverili bomo vse obremenitve okolja (sedanje in
pričakovane) ter načrtovali njihovo sanacijo;
Preverili bomo vse oblike ogroženosti prebivalcev ter
materialnih dobrin ter vključili v PIA določila v zvezi z gradbeno tehničnimi in obrambno zaščitnimi ukrepi na obravnavanem območju.
Izdelava prostorsko izvedbenih aktov mora biti tudi v
skladu z pogoji in usmeritvami, ki jih podajo pristojne službe
varstva narave in kulturne dediščine (Zavod RS za varstvo
narave regijske področne izpostave, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije regijske področne izpostave) k
vsakemu aktu posebej, v obliki posebnih strokovnih podlag.
Obstoječi elaborati (Naravovarstvene smernice za pripravo
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Dobrepolje ter Strokovne podlage s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Dobrepolje), ki so bili izdelani na Zavodu RS za varstvo narave in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije januarja
2002 so v celoti vključeni v prostorsko plansko dokumentacijo občine kot del posebnih strokovnih podlag.
Geodetska dela
Geodetska dela in prostorske evidence so sestavni
del urbanističnega in prostorskega načrtovanja. V skupnem
programu občine, upravne enote in republike bodo v skladu
s pristojnostmi posameznega subjekta pričete in v pretežni
meri opravljene naslednje naloge:
– revizija vrst rabe in katastrske klasifikacije
– nastavitev prostorskega dela zemljiškega katastra
– dopolnitev registra območij teritorialnih enot
– nastavitev evidence stavbnih zemljišč
– nastavitev evidence za potrebe urejanja prostora.
Geodetska uprava bo z ustrezno organizacijo zagotovila
tudi redno vzdrževanje potrebnih geodetskih evidenc. Geodetska uprava bo skupaj s posameznimi naročniki izdelave
prostorskih izvedbenih aktov (zazidalnih in drugih načrtov)
pravočasno zagotavljala izdelavo ustreznih podlag v merilu
1: 1 000 in 1: 500.
6.4. Programske zasnove za območja, kjer se bo izvajala kompleksna graditev ali prenova
Skladno s strokovnimi navodili za pripravo prostorskih
planov občin so sestavni deli srednjeročnih planov tudi programske zasnove za območja, kjer se bo izvajala kompleksna graditev ali prenova. Dopuščena je možnost, da občinski
sveti sprejmejo programske zasnove naknadno, po istem
postopku kot družbeni plan. V tem poglavju obravnavamo
zato le znane elemente programskih zasnov, ki jih je mogoče
dopolniti na podlagi priprave dodatnih strokovnih podlag.
V tabeli programskih zasnov se dopolnijo naslednje
vsebine posameznih območij:
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PLANSKA CELOTA I.
1
C
Ponikve
razprena gradnja
dopolnitve gradnje -UrN oz PUP za celotno naselje
Program:
 dopolnitev in izboljava programa centralnih dejavnosti, predvsem osnovne preskrbe in p. igri�e ob oli
 stanovanjska gradnja, predvsem zgostitev obstoje�ih struktur,
 ureditev trga v naselju,
 ohranitev kmetijske kot prevladujo�e funkcije v naselju,
 razvoj obrtnih in storitvenih dejavnosti,
 nadaljnji razvoj Delavsko varstvenega zavoda,
 ohranjanje in vzpostavitev zaklju�enih, kvalitetno oblikovanih ambientov.
2

/

nova obrtna
cona

/

ZN v izvajanju objavljen v Uradni list RS, t. 98/1999

Program:
 razvoj obrtnih in storitvenih dejavnosti za potrebe celotne ob�ine,
 komunalna ureditev obmo�ja,
opredelitev na�ina zazidave.

3

PLANSKA CELOTA II.
C
Predstruge

obcestna zasnova

dopolnitve-PUP, iritev-UrN (I. faza) za del naselja,
ZN (II. faza) za del naselja,
UrN za sanacijo in raziritev obmo�ja kamnoloma in UrN za
portno rekreacijski kompleks

Program:
 razvoj meanih obrtno stanovanjskih dejavnosti,
 preveritev monosti za izkori�anje obstoje�ega stavbnega fonda v obrtno-storitvene dejavnosti s preveritvijo monosti za
spremembo namembnosti objektov,
 prepre�itev stihijske gradnje  faznost izgradnje,
 posodobitev in raziritev kamnoloma sanacija s funkcionalno ureditvijo sodobnega zaprtega strojnega obrata,
 ureditev eleznike povezave obrata v kamnolomu z eleznikim omrejem,
 komunalna ureditev naselja.
4

A

Cesta

obcestna zasnova

dopolnitve-PUP, iritev-ZN za del naselja

vrstna zasnova

dopolnitve-PUP,
iritev -ZN ali PUP za del naselja

Program:
 ureditev centra vasi,
 ohranitev preteno kmetijske funkcije za dele naselja s kmetijami z interesom iritve dejavnosti,
 prepre�itev stihijske gradnje z izdelavo zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur v delu naselja, ki se bo urejal z ZN.
5

A

Zdenska vas

Program:
 ureditev centra vasi,
 ohranitev preteno kmetijske funkcije za dele naselja s kmetijami z interesom iritve dejavnosti,
 prepre�itev stihijske gradnje z izdelavo zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur v delu naselja, ki se bo urejal z ZN ali
PUP.
6.2
/
novo
obmo�je /
novo ureditveno obmo�je  UrN za celotno obmo�je v nadaljekamnoloma
vanju obstoje�ega kamnoloma v Predstrugah
Program:
 prometna navezava na elezniko omreje
 ekoloko in krajinsko sprejemljiva ureditev kamnoloma s sprotno sanacijo opu�enih delov,
 komunalna ureditev obmo�ja.
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Priloga sprememb in dopolnitev  Priloga: programska zasnova za sanacijo kamnoloma v Predstrugah.
Priloga sprememb in dopolnitev  Priloga: programska zasnova za novi kamnolom v nadaljevanju kamnoloma v PredstruCD

Videm

obcestna zasnova

za nadaljevanje urejanja naselja s PUP in ZN ali UrN za dom
za ostarele

Program:
 dopolnitev in izboljava programa centralnih dejavnosti, ki sodijo v pomembneje (ob�insko) lokalno sredi�e
 ureditev centra vasi z avtobusno postajo,
stanovanjska gradnja za potrebe lokalne koncentracije prebivalcev,
razvoj manje proizvodne in storitvene obrti,
 ohranitev in razvoj kmetijske funkcije za dele naselja s kmetijami z interesom iritve dejavnosti,
 iritev obmo�ja za port kot dopolnitev k obstoje�i strukturi, raziritev olskega kompleksa,
 bencinska �rpalka,
 komunalna ureditev,
 izgradnja kolesarske poti od Vidma do Kompolj po izvedbi komasacije kmetijskih zemlji�.
8

A

Kra�ice

razprena gradnja,
obmo�je po�it. hi

Program:
 ohranitev preteno kmetijske funkcije,
 prepre�itev stihijske gradnje s faznostjo izgradnje.

dopolnitev-PUP (I. faza)
iritev-PUP (II. faza)

10
A
Mala vas
obcestna zasnova
dopolnitve-PUP, iritev-UrN za del naselja
Program:
 ureditev centra vasi,
 ohranitev preteno kmetijske funkcije, za del naselja s kmetijami z interesom in monostjo iritve dejavnosti,
 prepre�itev stihijske gradnje z izdelavo UrN za del naselja, ki je predviden za iritev.
 zaokroitev gradbenih struktur na junem robu naselja pod gozdom.
11
A
Zagorica
vrstna zasnova
dopolnitve-PUP
Program:
 oblikovanje manjega javnega prostora v vasi,
 ohranitev obstoje�e tlorisne strukture naselja,
 ohranitev preteno kmetijske funkcije z razvojem obstoje�ih kme�kih gospodarstev,
 prepre�itev stihijske gradnje z izdelavo podrobnejih dolo�il PUP za zaokroitev gradbenih struktur za del naselja, ki je
predviden za iritev,
 graditev manjega portnega igri�a za potrebe vasi.
16

BC

Kompolje

vrstna zasnova

dopolnitve-PUP, iritev-ZN za del naselja (skupinska lokacijska
dokumentacija),
UrN za ureditev trga

Program:
 ureditev centra vasi,
 ohranitev preteno kmetijske funkcije z razvojem obstoje�ih in novih kme�kih gospodarstev,
 prepre�itev stihijske gradnje kot zaokroitev obstoje�ih gradbenih struktur v delu naselja, ki se bo urejal z ZN,
 izgradnja kolesarske ceste, po izvedeni komasaciji od Vidma do Kompolj.
PLANSKA CELOTA III.
19

A

GregorovcePekel

razprena gradnja,
obmo�je po�it. hi

dopolnitve-PUP, za del naselja (I. in II. faza), skupinska lokacijska dokumentacija

Program:
 zgostitev grajene strukture v e pozidanem obmo�ju (I. faza),
 prepre�itev stihijske gradnje z izdelavo skupinske lokacijske dokumentacije v delu naselja (II. faza).
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PLANSKA CELOTA IV.
24

A

Pri Cerkvi -Struge,
Lipa

uemberk 43

obcestna zasnova

dopolnitev gradnje -PUP,
iritevUrN za del naselja (I. faza),
ZN za del naselja (II. faza)
PUP za enote obrtne dejavnosti

Program:
 dopolnitev in izboljava programa centralnih dejavnosti, predvsem osnovne preskrbe,
 ureditev drugih rekreacijskih povrin v naselju,
 ureditev in raziritev pokopali�a,
 stanovanjska gradnja, predvsem zgostitev obstoje�ih struktur,
 ureditev trga v naselju Pri cerkvi,
 ohranitev kmetijske kot prevladujo�e funkcije v naselju,
 prepre�itev stihijske gradnje z izdelavo UrN in ZN, ki omogo�ata faznost izgradnje posameznih delov naselij,
 razvoj obrtnih in storitvenih dejavnosti.
27

A

Kukovo

Ribnica 4, 5, 15

obcestna zasnova

Program:
 prepre�itev stihijske gradnje z izdelavo ZN za obmo�je za iritev,
 namembnost naselja kmetijska dejavnost z monimi dopolnilnimi programi.

6.5. Usmeritve za urejanje drugih območij v naseljih
Za urejanje drugih posegov v območja naselij bomo
upoštevali naslednje usmeritve.
Pokopališča se urejajo z določili PUP.
Manjše površine za šport in rekreacijo v naseljih se urejajo s PUP, večje sklenjene športne površine pa z UrN.
6.6. Urejanje ostalih naselij
Ruralna, pretežno ruralna in ruralno-urbana naselja
se bodo v tem planskem obdobju urejala na podlagi določil
PUP.
Stanovanjska gradnja bo v skladu z določili prostorskih
ureditvenih pogojev dovoljena tudi v mejah ostalih strnjenih
naselij in zaselkov (v okviru VIII. kat.) predvsem za prenovo
in dograditev obstoječih domačij. Po zmanjšanju kmetijske
proizvodne zaradi prilagajanja pogojem EU in za ohranitev
prebivalcev v občini v predelih vasi, kjer se opušča intenzivna
kmetijska pridelava, se za posamezne predele vasi dopušča
pozidava z enodružinskimi stan. objekti.
Zaradi spremembe možnosti preživljanja s kmetijsko
dejavnostjo v občini se v PUP določijo območja, kjer je dopustna sprememba iz kmetijskih gospodarskih objektov v
gospodarske objekte določenih kompatibilnih gospodarskih
dejavnosti, ki jih za tovrstna naselja predvideva oziroma jih
bo dopuščal veljavni Prostorski akt Republike Slovenije.
Podrobne usmeritve za urejanje različnih tipov naselij
so kot obvezno izhodišče za pripravo prostorskih izvedbenih
aktov, opredeljene v DDP.
6.7. Urejanje posegov v prostor izven naselij
Za območja vseh planiranih hidromelioracij se izdelajo
UrN. Posegi v prostor se morajo pred pripravo tehničnega
načrta urediti tudi iz krajinskega in ekološkega vidika. Končna
rešitev mora upoštevati vidike vodnega gospodarstva, kmetijstva, ribištva, varstva območij ohranjanja narave in krajine.
Za območja agromelioracij se izdelajo PUP razen v območjih kjer je zaradi varovanja narave in kulturne dediščine
potrebna izdelava UrN.
Za vsa območja pridobivanja mineralnih surovin se izdelajo UrN, ki vključujejo nadaljnjo eksploatacijo in začasno
sanacijo območij.
Za infrastrukturne objekte in naprave izven naselij se
izdelajo lokacijski načrti oziroma odgovarjajoči projekti na
osnovi veljavne zakonodaje. Za omrežje lokalnega pomena
se izdela lokacijska dokumentacija oziroma odgovarjajoči
projekti na podlagi določil PUP.

dopolnitev gradnje-PUP
iritev-ZN za del naselja

Na prvih območjih kmetijskih zemljišč je predvidena
intenzivna kmetijska izraba za poljedelstvo in živinorejo,
zato na teh zemljiščih še posebej ne bomo dovoljevali urbanističnih posegov, živih mej in podobno, ki bi bili v nasprotju
z določili v republiških prostorskih aktih. Enako velja tudi na
drugem kmetijskem območju, če niso v sklopu naselij ali na
prostoru, ki je v dolgoročnem planu opredeljen, kot prostor
predviden za takšno gradnjo.
Celotni ravninski del kmetijskih in delno zaraščajočih
zemljišč območja občine, se predvideva za urejanje s komasacijami po Zakonu o kmetijskih zemljiščih s PUP ali v
primeru zahtevnejših posegov z izvedbami hidromelioracij
po Zakonu o urejanju prostora in Zakonu o vodah s PIN
– prostorskimi izvedbenimi načrti. Izvedba bo fazna za lastniške komplekse posameznih naselij oziroma skupine naselij
ter se bo točna meja komasacij kot spremembe lastniške
in parcelne strukture ali večjega posega ki zahtev urejanje
z PIN, določala v fazi pristopa k pripravi dokumentacije in
pred pridobivanjem podpisov soglašanja lastnikov kmetijskih
oziroma drugih zemljišč, glede na dogovor občine in upravne
enote.
Ker komasacije same ne predstavljajo posega graditve
v prostoru, ampak le menjavo lastništva in obliko parcelne
strukture, se v območje lahko vključi tudi nepozidana stavbna
zemljišča zavrtnic ali celotne kmetije, kar bi omogočilo razvoj
kmetij v naseljih ali v skladu z usmeritvami PUP omogočanje
pridobitve stavbnih parcel za domačine.
V komasaciji se za potrebe razvoja infrastrukture opredeli tudi parcelni pasovi ob prometnicah, kjer se v interesu
krajanov in občine uredijo potencialni infrastrukturni koridorji
za graditev komunalnih, energetskih in prometnih objektov
in naprav. Te parcele se opredeli kot kmetijska zemljišča,
kjer se dopuščajo s PUP določeni posegi v prostor. S
tem se dela infrastrukturnega in krajinskega opremljanja
občine pocenijo predvsem za potrebe urejanja krajine,
izgradnje prometne infrastrukture za omogočanje gibanja
funkcionalno oviranih oseb, za potrebe športa in rekreacije
in za povezavo naselij z kolesarskimi potmi. Za občino je
bistvenega pomena izgradnja ustreznih senčnih kolesarskih
poti in ureditev prometnic z ozelenitvijo – drevoredi za potrebe dodatne ponudbe doline – dom ostarelih, rekreacijski
potencial vzporedno z kompleksom manjšega športnega
stadiona in možne širitve za gradnjo manjših naselij za
varovana stanovanja v predelih opuščenih naselij, kjer se
kmetijska pridelava opušča ali so naselja že zapuščena
(južni del občine).
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6.8. Naloge v zvezi z varstvom okolja
Varstvo pred hrupom in zagotavljanje ustrezne insolacije objetkov in prostorov
Pri pripravi posameznih PIN in PUP bomo posebno
pozornost namenili:
– varstvu pred prekomernim hrupom v naravnem ali
bivalnem okolju in sicer z določitvijo v tovrstni zakonodaji
dopustnih mejnih obremenitev. Posebna pozornost bo namenjena vaškim naseljem, zaradi varovanja pravic do III.
hrupne cone v nočnem in dnevnem času, ki jo ob svojem
delu povzroča kmetijska dejavnost. Investitorji in načrtovalci
graditev stanovanjskih objektov v vaseh bodo morali upoštevati, da so kmetije delovna enota, ki obremenjuje okolje
tudi s hrupom,
– varovanju in načrtovanju kvalitetno osvetljenih bivalnih in delovnih prostorov.
Zaradi naglega gospodarskega razvoja in ob zapostavljanju ekoloških vidikov postaja problem urejanja okolja vse
bolj zapleten. Zadnje čase pa se vedno bolj krepi družbena
zavest o nujnosti bolj organiziranih naporov za reševanje obstoječih in novo nastajajočih okoljskih (=okolje) in ekoloških
problemov.
Kljub ukrepom in določenim naporom v prejšnjem
srednjeročnem obdobju, glavni problemi okolja še vedno
ostajajo:
Kemične snovi, nevarni in posebni odpadki v okolju
Za reševanje teh problemov načrtujemo, da se bodo
vse organizacije in obrtniki, ki kot stranski produkt proizvajajo
take snovi, vključile v zato ustanovljen regijski konzorcij in da
bodo nevarne in posebne odpadke odlagali na posebej za to
določeni regijski deponiji.
Odlaganje komunalnih odpadkov
V občini je organiziran odvoz odpadkov na regionalno
deponijo.
Onesnažena voda
V prejšnjem obdobju so bile nakazane rešitve v zvezi
s čiščenjem odpadnih voda. Z izgradnjo čistilnih naprav bo
zagotovljena možnost, da se ustrezno prečiščujejo industrijske in komunalne odplake najbolj problematičnih območij.
Prioritetna naloga ostaja izgradnja kanalizacijskega sistema
v naseljih, na katerega se bodo obvezno morali priključiti vsi
onesnaževalci vode.
Za zavarovanje potencialnih virov pitne vode bo sprejet
odlok o zaščiti vodnih virov v občini Dobrepolje.
Onesnaževanje zraka
Območje občine še vedno spada v cono ustrezne
čistosti zraka, za katero ni potrebno sprejemati posebnih
ukrepov.
Izgubljanje orne zemlje
Po sprejemu intervencijskega zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti smo
iz zazidljivih con izvzeli vsa kmetijska zemljišča I. in II.
kategorije. Poizkuse samovoljne gradnje na teh zemljiščih
inšpekcijske službe dosledno odpravljajo. Izjemni možni
posegi na ta zemljišča so sprejeti z dolgoročnim planom
Občine Dobrepolje.
Zaraščanje kmetijskih zemljišč je prisotno za kmetijstvo
na manj primernih zemljiščih, kjer je ekonomsko upravičeno
bodo taka zemljišča ponovno rekultivirana. Prepočasi pa
poteka preurejanje pašnikov in travnikov v orne njivske površine, predvsem v nižinskem delu, kjer so za to bolj primerni
pogoji.
Nered v gradnjah
Občina je pred letom 2000 pripravila zadostne površine
za individualno gradnjo, ki pa zaradi zaostajanja ustrezne
zakonodaje še ni prinesla primernega trga z zemljišči, ki bi
omogočal sprotno reševanje stanovanjskega problema za
posameznika.
Zaustaviti moramo nespremenljive trende in zahtevamo
odločnejše posredovanje pri začetih nedovoljenih gradnjah
in preprečitev novih.
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Kamnolomi, peskokopi in drugi posegi v prostor
Sanacija opuščenih kopov in priprava ustrezne dokumentacije za sanacije ostaja ena izmed pomembnih nalog iz
prejšnjega obdobja.
Poizkušali se bomo izogniti parcialnemu reševanju
posegov v prostor in pomanjkanju strokovnosti v določenih
fazah, kar je do sedaj pogojevalo izsiljevanje rešitev novih
posegov v prostor brez alternativnih variant.
6. člen
Zaključek
Občinski svet bo zagotovil izdelavo celovite analize
o stopnji onesnaženosti okolja v občini in izdelavi katastra
onesnaževalcev.
Takojšnjo saniranje okoljskih in ekoloških problemov ni
možno opraviti v tako kratkem času kot je petletno srednjeročno obdobje. Zato si poleg postopnega saniranja obstoječih žarišč lahko postavimo za cilj, da ne bomo odpirali novih
problemov na tem področju.
Do leta 2002 smo stremeli za tem, da so postali ekološki
kriteriji novih investicij enakovredni ekonomskim. V nadalje
pa moramo vztrajati, da ekološki vidik in vidik razvoja kraja
v demografskem smislu postaneta najpomembnejša kriterija
pred vsemi ostalimi.
7. člen
Kartografske vsebine prostorskih sestavin sprememb
in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Dobrepolje, dopolnjenega 2001, in druge priloge – programske zasnove, so stalno na vpogled na Občini Dobrepolje in
na Upravni enoti Grosuplje.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35005-1/04
Videm, dne 13. julija 2004.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

GORENJA VAS – POLJANE
3504.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Škofja Loka
za obdobje 1986 – 2000 za območje Občine
Gorenja vas – Poljane

Na podlagi 10. in 17. člena statuta občine Gorenja vas
– Poljane (Uradni Vestnik Gorenjske št. 22/99; Uradni list RS,
80/01), 171. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02 in 8/03 – popravek) ter v skladu s sklepom Vlade
RS z dne 8. 6. 2004 je Občinski svet občine Gorenja vas
– Poljane na 12. redni seji dne 1. 7. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka za obdobje 1986 – 2000 za
območje Občine Gorenja vas – Poljane
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja
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Loka za obdobje 1986 – 2000 za območje Občine Gorenja
vas – Poljane (Uradni list RS, št. 73/98, 40/01) za dele ureditvenih območij naselij: Bukov Vrh, Čabrače, Delnice, Dobje,
Hotavlje, Lučine, Malenski Vrh, Krivo Brdo, Suša, Trebija,
Todraž, Žirovski Vrh Sv. Antona, Žirovski Vrh Sv. Urbana,
Kovski Vrh, Gorenja vas, Poljane, Srednja vas, Hotovlja, Žabja vas, Lom nad Volčo, Brebovnica, Stara Oselica, Gorenja
Dobrava, Lajše, Podvrh, Podgora, Vinharje, Goli vrh, Kladje,
Dobravšce, Javorje, Gorenja Žetina, Srednje Brdo, Sovodenj,
Dolenčice, Predmost, Delnice, Bačne, Dolenja Žetina, Dolenja Dobrava, Podjelovo Brdo, Volča, Volaka, Leskovica,
Gabrška gora, Hobovše, Dolenje Brdo, Javorjev Dol.
2. člen
V kartografskem delu prostorskih sestavin (digitalna oblika) dolgoročnega in družbenega plana Občine Škofja Loka
za obdobje 1986 – 2000 za območje občine Gorenja vas
– Poljane se spremeni in dopolni:
1. Kartografska dokumentacija k planu (m 1: 5000) in
sicer PKN Škofja Loka 3/48, Škofja Loka 4/49, Cerkno19/57,
Cerkno 20/58, Škofja Loka 11/59, Cerkno 30/70, Škofja Loka
21/71, Škofja Loka 22/72, Škofja Loka 23/73, Cerkno 37/79,
Škofja Loka 31/83, Škofja Loka 32/84, Škofja Loka 43/92,
Škofja Loka 12/60, Škofja Loka 2/47, Škofja Loka 42/91,
Škofja Loka 13/61, Cerkno 29/69, Cerkno 38/80, Škofja Loka
2/47, Cerkno 39/81, Cerkno 40/82, Cerkno 28/68, Cerkno
48/87, Škofja Loka 33/85, Cerkno 27/67.
2. Sestavni del občinske planske in izvedbene dokumentacije so tudi:
– Strokovne zasnove s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Gorenja vas – Poljane, junij
2003 (kartografski del vsebuje območje celotne občine, TTN
M 1: 5000).
– Strokovne podlage s področja varstva naravne in kulturne dediščine za izdelavo PUP Gorenja vas – Poljane, november 1998 (kartografski del vsebuje območje celotne občine
TTN M 1: 5000). Sestavni del občinske planske in izvedbene
dokumentacije je le del, ki se nanaša na varstvo narave.
– Hidravlična presoja Poljanske Sore na območju dolvodno od mostu v Gorenji vasi in gospodarske cone Dobje, ki jo je
izdelal Inženirig za vode d.o.o. Ljubljana, februarja 2004.
3. člen
V 4. členu se v poglavju 1.1.2. Usmeritve za varstvo in
razvoj naravne in kulturne dediščine
Varstvo narave
za 3. odstavkom doda: V občini Gorenja vas – Poljane
veljajo naslednja obvezna republiška izhodišča: Krajinski
park Porezen – Davča (231) (predlog: in krajinski park Polhograjski Dolomiti (224)).
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v naravovarstvenih smernicah, ki so priloga temu odloku
in se hranijo na sedežu občine Gorenja vas – Poljane.
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Poljane nad Škofjo Loko – Rojstna hiša slikarjev Šubicov (EŠD 9699)
Hotovlja – Fortunov mlin in kozolec (EŠD 13799)
Gorenja vas – Posavcev hlev in kozolec (EŠD 14211)
Visoko pri Poljanah – Dvorec Visoko (EŠD 824)
Predlogi za razglasitev (državnega / lokalnega pomena)
Predmost – Kmečki dvorec Predmost 3 (EŠD 571)
Hotavlje – Cerkev Sv. Lovrenca (EŠD 2581)
Četena Ravan – Cerkev Sv. Brikcija (EŠD 1867)
Javorje – Cerkev Sv. Tilna (Egidija) (št. predloga
591389)
Malenski vrh (Gora) – Cerkev Marijinega vnebovzetja
(št. predloga 591436)
Jarčje Brdo – Cerkev Sv. Valentina (št. predloga
591437)
Leskovica – Cerkev Sv. Urha (št. predloga 591438)
Čabrače – Cerkev Sv. Jederti (št. predloga 591439)
Volča – Cerkev Sv. Jurija (št. predloga 591445)
Stara Oselica – Cerkev Sv. Pavla (št. predloga
591446)
Gorenja vas (Trata) – Cerkev Sv. Janeza Krstnika (št.
predloga 591441)
Srednja vas pri Poljanah – Cerkev Sv. Križa (št. predloga 591442)
Srednja vas pri Poljanah – Kapela pri cerkvi Sv. Križa
(št. predloga 591443)
Poljane nad Škofjo Loko – cerkev Sv. Martina (št. predloga 591444)
Nova Oselica – Cerkev Sv. Janeza Nepomuka (št. predloga 591449)
Gorenja Dobrava – Cerkev Sv. Urbana (št. predloga
591452)
Lučine – Cerkev Sv. Vida (št. predloga 591454)
Hotavlje – Grobnica s spomenikom padlim NOV (št.
predloga 591457)
Dobje – Pokopališče padlih v Poljanski dolini (št. predloga 591458)
Poljane nad Škofjo Loko – Freska Poljanska vstaja (št.
predloga 591459).
V poglavju 1.2.1. Globalna zasnova poselitve in organizacije dejavnosti v prostoru dopolni v odstavku obstoječa
pokopališča: Leskovica in v odstavku športnorekreacijski
centri: ŠR2 – Poljane.
V poglavju 1.2.3. Zasnova namenske rabe se za 9. alineo
3. odstavka doda: Vnašanje odpadkov, ki nastajajo pri raziskovanju in izkoriščanju mineralne surovine, odpadkov, ki nastanejo pri zemeljskih izkopih in gradbenih delih, je sprejemljivo
v smislu sanacije peskokopa, vendar le do vzpostavitve stanja
pred začetkom izkoriščanja peskokopa. Na območju peskokopa je možna predelava odpadkov, ki nastanejo pri zemeljskih
izkopih in gradbenih delih ob upoštevanju varstva okolja.

Razglašeni spomeniki (državnega / lokalnega pome-

V poglavju 1.3.4. Zasnova organizacije dejavnosti v
prostoru in namenska raba prostora se v 4. odstavku s podnaslovom Obrt doda: V ureditvenem območju Dobja med
regionalno cesto in vodotokom Poljanske Sore bo urejena
obrtna cona.
V podnaslovu Gospodarjenje z odpadki se spremeni II.
odstavek tako, da se na novo glasi: Ureditev zbirnega centra
je možna na lokaciji Rudnika Žirovski vrh ali v Suši v vstopu
v dolino Logarščice.

Volča – Domačija Volča 3 (EŠD 13803)
Hotavlje – Domačija Hotavlje 33 (EŠD 13800)
Dobje – Domačija Dobje 2 (EŠD 13798)
Poljane nad Škofjo Loko – Gostilna Na Vidmu (EŠD
8103)

V podnaslovu Oskrba z električno energijo se doda:
Predvidena je izgradnja objekta za prenos električne
energije – daljnovod
– DV 2 x 400 kV Beričevo – Italija (trasa daljnovoda še
ni znana in grafično ni obdelana).

Zasnova varstva kulturne dediščine
Pomembnejša kulturna dediščina in pomembnejša območja kulturne dediščine
Predmost – Kmečki dvorec Predmost 3 (EŠD 571)
Visoko pri Poljanah – Dvorec Visoko (EŠD 824)
na)
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Za podnaslovom Vodno gospodarstvo se doda nov
odstavek:
Upravljanje z vodami
– Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv
vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni
varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
– Na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno
posegati v prostor, razen v primerih, ki jih določa 37. člen
Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02).
Širina priobalnega pasu vodotoka Poljanske Sore je 15
m in 5 m za vse ostale vodotoke, potoke, hudournike in suhe
hudourniške struge.
Gradnja objektov na vodnih in priobalnih zemljiščih, na
močvirjih in poplavnih območjih ni dopustna.
– Pri urejanju in ohranjanju odtočnega režima je potrebno upoštevati naravno dinamiko in sonaravno urejanje
odtočnega režima z ohranjanjem naravne retencijske sposobnosti prostora ter usmerjanjem rabe prostora, ki vpliva na
spremembe odtočnega režima izven teh območij.
– Na erozijsko ogroženih območjih je potrebno pred posegom v prostor zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe.
– Na erozijskih območjih strogega varovanja in erozijskih žariščih je prepovedano poseganje v prostor.
– Vodotoki, ki sodijo v 1. in 1.-2. razred po kategorizaciji pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu,
morajo biti izvzeti iz vsakršne gospodarske rabe.
Na koncu 4. člena se doda nova točka
1.3.5. Cilji na področju obrambe
Zagotavljanje obrambe države
– Zasnova razvoja dejavnosti, zasnova namenske
rabe ter zasnova območij varovanj in omejitev s področja
obrambe.
– Za obrambo so perspektivna naslednja območja:
– Žirovski vrh, območje izključne rabe
– Stari vrh nad Škofjo Loko, območje izključne rabe
– Blegoš, območje izključne rabe
Območja izključne rabe so območja, ki so primarno namenjena za potrebe obrambe.
1.3.6. Cilji, ki zagotavljajo varstvo pred požarom:
– pogoji za varen umik ljudi in premoženja
– potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna
ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila
– viri za zadostno oskrbo za gašenje.
Pri načrtovanju posegov v prostor se morajo upoštevati
tudi požarna tveganja, ki so povezana:
– s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov
– z vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov in
tehnoloških procesov in
– z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
4. člen
V 5. členu: Obvezna izhodišča iz dolgoročnega plana
RS se alinea Kulturna dediščina dopolni z:
– Predmost – Kmečki dvorec Predmost 3 (EŠD 571)
– Visoko pri Poljanah – Dvorec Visoko (EŠD 824).
Na območju občine Gorenja vas – Poljane so kot kulturni spomeniki z Odlokom zavarovani naslednji objekti in
območja:
– Volča – Domačija Volča 3 (EŠD 13803)
– Hotavlje – Domačija Hotavlje 33 (EŠD 13800)
– Dobje – Domačija Dobje 2 (EŠD 13798)
– Poljane nad Škofjo Loko – Gostilna Na Vidmu (EŠD
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8103)
– Poljane nad Škofjo Loko – Rojstna hiša slikarjev Šubicev (EŠD 9699)
– Hotovlja – Fortunov mlin in kozolec (EŠD 13799) in
– Gorenja vas – Posavcev hlev in kozolec (EŠD
14211).
Priloga k spremembam in dopolnitvam prostorskih sestavin planskih aktov Občine Gorenja vas – Poljane je preglednica s seznamom enot kulturne dediščine na območju
Občine Gorenja vas – Poljane (Razvrstitev po naseljih in
imenih).
in doda se nova alinea Varstvo narave
– Krajinski park Porezen – Davča (231) (predlog)
– Krajinski park Polhograjski dolomiti (224).
5. člen
V 6. členu točka 1.2.1. Stanovanjska gradnja se odstavek v celoti zamenja z novim:
Individualna stanovanjska gradnja se bo urejala po določilih PUP.
V točki 1.3.1. Izdelava prostorskih planskih in izvedbenih aktov se črta v celoti četrti odstavek in obe alinei, črta se
tudi druga alinea sedmega odstavka.
6. člen
Grafične priloge tega dolgoročnega plana so izdelane v
4 izvirnikih, ki jih hranijo:
– arhiv Občine Gorenja vas – Poljane
– Upravna enota Škofja Loka
– RS, MOPE, Urad za prostorsko planiranje
– arhiv Domplan d.d. Kranj, Enota Škofja Loka.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 371-10/04
Gorenja vas, dne 1. julija 2004.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.

JESENICE
3505.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice
za leto 2004

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,30/02), 29. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00,
20/01), 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS,
št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 18. redni seji
dne 23. 6. 2004 sprejel rebalans proračuna za leto 2004

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Jesenice za
leto 2004
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za rebalans proračuna Občine Jesenice za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo
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višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Proračun leta 2004
Skupina/Poskupina kontov
I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.732.591
1.958.060

70

DAVČNI PRIHODKI
700
Davki na dohodek in dobiček
703
Davki na premoženje
704
Domači davki na blago in storitve
706
Drugi davki

1.457.974
1.079.259
265.789
112.926
–

71

NEDAVČNI PRIHODKI
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711
Takse in pristojbine
712
Denarne kazni
713
prihodki od prodaje blaga in storitev
714
Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721
Prihodki od prodaje zemlje
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730
Prejete donacije iz domačih virov
731
Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

72

73

74

II.
40

41

42
43

III.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402
Izdatki za blago in storitve
403
Plačila domačih obresti
409
Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410
Subvencije
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413
Drugi tekoči domači transferi
414
Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI
420
Nakupi in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430
Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

500.086
365.139
8.500
1.000
33.847
91.600
167.458
43.758
–
123.700
50

607.023
607.023

3.014.962
992.376
220275
37.543
702.063
3.386
27.559
1.208.968
22.200
463.797
124.057
598.914
–
650.767
650.767
162.851
162.851
-282.371
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Proračun leta 2.004

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Poskupina kontov
IV.

75

V.
44

VI.

C)

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH
750
Prejeta vračila danih posojil
751
Prodaja kapitalskih deležev
752
Kupnine iz naslova privatizacije

500
500
500
–
–

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440
Dana posojila
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

–
–

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)

500

RAČUN FINANCIRANJA
Proračun leta 2.004
Skupina/Poskupina kontov
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500
Domače zadolževanje

–
–

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550
Odplačila domačega dolga

45.906
45.906
45.906

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-45.906

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)

282.371

Negativno stanje sredstev na računu leta 2004 je pokrito iz ostanka sredstev na računu iz leta 2003 v skupni višini
327.777 tisoč tolarjev.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov na ravni proračunskih postavk in načrt
razvojnih programov, ki sta prilogi temu odloku.
3. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna
ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se
lahko oblikujejo največ v višini 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske
rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega
uporabnika.
Sredstva proračunske rezerve občine, ki deluje kot
proračunski sklad, se lahko oblikujejo največ v višini 1,5%
prejemkov proračuna.

-327.777

III. CILJI IN NAČELA PRORAČUNA
4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih
organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, otroškega varstva,
socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti,
zdravstva in drugih družbenih dejavnosti, sredstva za pospeševanje gospodarstva, komunalno cestno gospodarstvo, stanovanjsko dejavnost, urejanje prostora, požarno varstvo in
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mrliško ogledno
službo, druge javne potrebe in sredstva za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči.
5. člen
Občina Jesenice v letu 2004 razpolaga s sredstvi, ki
bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2004 se nakazujejo proračunskim uporabnikom do konca proračunskega leta, ki je enako koledarskemu
letu.
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6. člen
V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini ali jih ustvarijo neposredni uporabniki občinskega proračuna in vsi izdatki občine oziroma neposrednih uporabnikov
za posamezne namene.
7. člen
Vsi prejemki so namenjeni za pokrivanje vseh izdatkov,
razen namenskih prihodkov proračuna.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi
naslednji prihodki:
1. prihodki od najemnin stanovanj, ki se porabijo za
namen stanovanjskega gospodarstva v skladu s sprejetimi
obveznostmi in veljavno zakonodajo;
2. prihodki od požarne takse;
3. prihodki od počitniške dejavnosti;
4. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti.
8. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med neposredne in posredne uporabnike v okviru doseženih prihodkov
in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in uporabnikom določeno drugače.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih
se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu
s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom. Sredstva za
amortizacijo se izvajalcem zagotavljajo v višini, navedeni v
posebnem delu proračuna.
Sredstva, ki jih proračunski porabniki dosežejo z lastno
dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje izdatkov za blago
in storitve, stroškov investicijskega vzdrževanja in investicij,
če ni z zakonom ali odlokom drugače določeno.
9. člen
Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejemajo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi razpisa ali odločbe oziroma sklepa občinskega sveta ali
sklepa oziroma odredbe župana. Sredstva za prireditve pa
se dodeljujejo porabnikom na osnovi kriterijev, določenih v
posebnem pravilniku.
10. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni
vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že
opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je
možno le ob primernem zavarovanju in obrestovanju predplačil.
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
11. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko
Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje
ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti
naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance
pristojnega organa občine prosta denarna sredstva najprej
ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
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IV. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan oziroma
od njega pooblaščena oseba, ki o tem v mesecu juliju poroča
občinskemu svetu.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine
25.000.000 tolarjev odloča župan in o tem obvešča občinski
svet. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za
odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih
povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
13. člen
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svojih pristojnosti v preteklem letu pripravijo župan in posredni
uporabniki proračunskih sredstev do 28. februarja tekočega
leta in ga skupaj z zaključnim računom proračuna predložijo
v sprejem občinskemu svetu.
Krajevne skupnosti in posredni uporabniki predložijo
premoženjske bilance za preteklo leto do 30. marca tekočega
leta za finance pristojnemu organu občinske uprave.
Premoženjsko bilanco občine za preteklo leto, ki vključuje tudi premoženjske bilance posrednih uporabnikov proračunskih sredstev in krajevnih skupnosti, predloži občinska
uprava do 30. aprila Ministrstvu za finance.
14. člen
Neposredni uporabniki proračuna so dolžni zagotavljati
popolno in pravočasno pobiranje prihodkov in drugih prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti.
Prihodki in drugi prejemki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.
15. člen
Vodja proračuna kontrolira in odgovarja za pravilnost
nalogov in odredb. Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe sredstev odgovarjajo pooblaščeni delavci, ki
odrejajo izplačila iz proračuna za posamezne namene. Za
neizterjane davčne in nedavčne prihodke odgovarjajo predstojniki organov, ki so za to zadolženi.
16. člen
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe
sredstev posrednih uporabnikov proračunskih sredstev odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva
pri posrednem uporabniku.
17. člen
Posredni uporabniki proračuna so dolžni sprejeti in
predložiti finančne načrte za leto 2004 najpozneje v 30 dneh
po sprejetju občinskega proračuna.
V finančnem načrtu posrednega uporabnika se izkaže
realizacija prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov
za preteklo leto, kot je izkazana v sprejetem letnem poročilu
ali ocena realizacije, če poročilo še ni sprejeto, ocena realizacije za tekoče leto ter načrt za prihodnje leto.
18. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru
sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev,
če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere
so bila sredstva zagotovljena, vendar največ do višine
2.000.000 tolarjev med posameznimi področji proračunske
porabe.
O prerazporeditvi in s tem o veljavnem proračunu župan
šestmesečno poroča občinskemu svetu.
19. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere (skupini kontov
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42 in 43) ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere (skupini kontov 40 in 41)
ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
20. člen
Župan lahko dolžniku do višine 60.000 tolarjev odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
V. PRORAČUNSKI NADZOR
21. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem proračunskih uporabnikov glede na namen, obseg, dinamiko in smotrnost uporabe
sredstev proračuna.
Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva
ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora
zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti občinski svet.
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna
proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.
22. člen
Na zahtevo občinske uprave in nadzornega odbora so
uporabniki proračuna dolžni predložiti podatke za analizo
porabe sredstev.
Če uporabniki proračunskih sredstev ne ravnajo v
skladu z določili tega odloka, jim lahko župan delno ali v
celoti začasno ustavi proračunsko financiranje. Župan o tem
poroča občinskemu svetu, le-ta pa lahko dokončno ustavi
financiranje.
VI. ZADOLŽEVANJE
23. člen
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z
določbami 85. člena Zakona o javnih financah ter v okvirih,
ki so določeni v splošnem delu proračuna.
Župan v primeru likvidnostnega zadolževanja o tem
obvesti Nadzorni odbor.
24. člen
Javno podjetje in posredni uporabniki se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem občine.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in posrednih porabnikov v skladu z zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in drugega odstavka
tega člena odloča občinski svet.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Če bo v letu 2005 potrebno začasno financiranje občine, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
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26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-1/03
Jesenice, dne 23. junija 2004.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

3506.

Odlok o priznanjih Občine Jesenice

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 2/01), 80. člena Poslovnika o delu Občinskega
sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 13/02) je Občinski
svet občine Jesenice na 18. redni seji dne 23. 6. 2004 sprejel

ODLOK
o priznanjih Občine Jesenice
I. UVODNE IN SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto, pogoje, način in postopek podeljevanja priznanj, njihovo obliko in vodenje evidence priznanj
Občine Jesenice (v nadaljevanju priznanja), za fizične osebe,
gospodarske družbe, podjetnike posameznike, javne zavode,
organizacije in skupnosti, politične stranke ter društva, za
posebne uspehe na področjih družbenega in gospodarskega
življenja in dela za Občino Jesenice.
2. člen
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet občine Jesenice, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja (v nadaljevanju: komisija).
Postopek zbiranja pobud, kriterije za podelitev priznanj,
izbor kandidatov, v skladu s Pravilnikom o metodah dela komisije za izbiro kandidatov za priznanja Občine Jesenice, na
podlagi javnega razpisa objavi komisija.
3. člen
Komisiji lahko predložijo pobudo za podelitev občinskih
priznanj občani Občine Jesenice, gospodarske družbe, zavodi, organizacije, skupnosti, politične stranke, društva, ki
delujejo na območju Občine Jesenice, razen pobud za priznanja župana Občine Jesenice.
II. VRSTE PRIZNANJ
4. člen
Priznanja Občine Jesenice so:
1. Naziv: Častni občan Občine Jesenice,
2. Plaketa Občine Jesenice,
3. Plaketa župana Občine Jesenice,
4. Druge vrste priznanj župana Občine Jesenice.
1. Naziv častni občan
5. člen
Naziv Častni občan Občine Jesenice se podeli državljanom Republike Slovenije, ki so s svojim dolgoletnim delom
pomembno prispevali k utrjevanju miru, razvoju in dosežkom
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na raznih področjih človekove ustvarjalnosti, oziroma k ugledu in razvoju občine.
Podelitev naziva Častni občan Občine Jesenice ni vezana na denarno nagrado.
6. člen
Sklep o podelitvi naziva Častni občan Občine Jesenice
sprejme Občinski svet občine Jesenice na podlagi predloga
komisije.
V sklepu se navede razloge, na podlagi katerih se podeli naziv Častni občan Občine Jesenice.
Častnemu občanu Jesenic se ob podelitvi naziva izroči
posebna listina, ki jo podpiše župan Občine Jesenice.
2. Plaketa Občine Jesenice
7. člen
Plaketa Občine Jesenice je najvišje priznanje v Občini
Jesenice in se jo podeljuje:
Državljanom Republike Slovenije za njihove izjemne
uspehe na posameznih področjih družbenega življenja in
dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju in ugledu
občine, gospodarskim družbam, zavodom, organizacijam in
skupnostim ter društvom za izredne uspehe in dosežene rezultate, zaradi znanstvenega odkritja, inovatorstva, racionalizatorstva in za razvoj novih organizacijskih oblik, pomembnih
in koristnih za ožjo in širšo skupnost.
Plaketo Občine Jesenice se podeli, če predlagani
kandidat najmanj dvajset let dela in ustvarja na posameznih
področjih, navedenih v drugem odstavku tega člena.
8. člen
Vsako leto se lahko podeli največ tri plakete. Dobitniki
plakete prejmejo tudi denarno nagrado.
9. člen
Plaketa Občine Jesenice je v obliki odlitka grba Občine
Jesenice v bronu, kvadratne oblike, velikosti 10 x 10 cm.
10. člen
Priznanja podeljuje župan Občine Jesenice na osrednji
prireditvi ob praznovanju občinskega praznika Občine Jesenice.
3. Plaketa župana Občine Jesenice
11. člen
Plaketo župana Občine Jesenice podeli župan ob posebnih priložnostih, za različna področja posameznikom,
delegacijam iz domovine in tujine, po svoji lastni presoji in
odločitvi.
Plaketa župana Občine Jesenice, je v obliki odlitka grba
Občine Jesenice v medenini, kvadratne oblike, velikosti 10
x 10 cm.
4. Druge vrste priznanj župana Občine Jesenice
12. člen
Župan ima pravico da podeli tudi drugo vrsto priznanj.
Druga priznanja župana so diploma, zahvala in pohvala.
Priznanja župana so v obliki posebne listine, na kateri je
vtisnjen ali drugače uporabljen grb občine in napisan naziv
priznanja z obrazložitvijo, zaradi česa se to vrsto priznanja
podeli.
13. člen
Plaketa župana in druge vrste priznanj župana Občine
Jesenice, niso vezana na denarno nagrado.
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III. PREHODNE DOLOČBE
14. člen
Komisija mora najkasneje v mesecu januarju objaviti
javni razpis za podelitev priznanj v koledarskemu letu, ko se
priznanja podeljujejo.
Rok za posredovanje pobud ne sme biti krajši od 30 dni
in mora biti objavljen v sredstvih javnega obveščanja in na
krajevno običajen način.
Komisija pri svojem delu uporablja Pravilnik o metodah
dela komisije za izbiro kandidatov za Občinska priznanja Občine Jesenice, ki ga sprejme občinski svet.
15. člen
Komisija mora pri svojem delu upoštevati vse določbe
Pravilnika o metodah dela komisije o izbiri kandidatov za priznanja občine.
16. člen
Komisija na podlagi pobud in strokovnih ocen ter na
podlagi lastne presoje, pripravi končni predlog kandidatov, ki
ga posreduje občinskemu svetu v dokončno odločitev.
17. člen
Višina nagrade za plaketo Občine Jesenice se določi v
bruto znesku in znaša štiri povprečne neto plače v Republiki
Sloveniji v zadnjih treh mesecih pred podelitvijo priznanja.
18. člen
Občinski svet občine Jesenice z vsakoletnim proračunom zagotovi ustrezno višino finančnih sredstev za podelitev
denarnih nagrad za priznanja Občine Jesenice, navedenih v
8. členu tega odloka.
19. člen
O podeljenih priznanjih se v skladu s tem odlokom vodi
evidenca.
V knjigo priznanj se vpiše podatke o dobitnikih priznanj, z navedbo predlagatelja ter datum in kraj podelitve
priznanja.
Evidenco o podeljenih priznanjih Občine Jesenice vodi
kabinet župana.
20. člen
Za izdelavo plaket in listin skrbi kabinet župana Občine
Jesenice.
IV. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Priznanja podeljena na posameznih področjih pred uveljavitvijo tega odloka, so izenačena s priznanji, podeljenimi
po uveljavitvi tega odloka.
22. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati Odlok o priznanjih Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/00) in Pravilnik
o izbiri kandidatov za občinska priznanja Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 1/00).
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-16/2003
Jesenice, dne 23. junija 2004.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.
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3507.

Pravilnik o metodah dela komisije za izbiro
kandidatov za priznanja Občine Jesenice

Na podlagi 2. člena Odloka o priznanjih Občine Jesenice, sprejetega na 18. redni seji Občinskega sveta občine
Jesenice, dne 23. 6. 2004, je Občinski svet občine Jesenice
na 18. redni seji dne 23. 6. 2004 sprejel

PRAVILNIK
o metodah dela komisije za izbiro kandidatov za
priznanja Občine Jesenice
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V zapisnik se obvezno vpišejo rezultati glasovanja oziroma ocenjevanja.
Sestavni del zapisnika je seznam pravočasno posredovanih pobud za občinska priznanja, seznam prepozno
posredovanih pobud ter seznam tistih pobud, po katerih
kandidati ne izpolnjujejo pogojev iz Odloka o priznanjih
Občine Jesenice, kriterije za dodelitev priznanj in pogojev,
objavljenih v javnem razpisu.
Član komisije, ki ima ob izboru kandidatov za priznanja
ločeno mnenje, lahko zahteva, da se njegovo mnenje vpiše
v zapisnik.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI KOMISIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa metode in način dela, pravice in
dolžnosti, kriterije in ocenjevalni sistem Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju:
komisija) za izbiro kandidatov za občinska priznanja Občine
Jesenice.
2. člen
Komisija praviloma objavi razpis za podelitev priznanj v
mesecu januarju za leto, ko se priznanja podeljuje.
3. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– naziv in sedež razpisovalca;
– predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih pogojev in meril, po katerih se izmed zbranih pobud opravi izbira
kandidatov za priznanja;
– seznam priznanj za katere se zbira pobude;
– rok, do katerega morajo biti pobude za priznanje posredovane na naslov komisije;
– naslov, na katerega je treba pobudo za priznanje posredovati;
– merila s kriteriji za kandidiranje;
– navedba možne dokumentacije, ki jo je potrebno poslati skupaj s pobudo.
Pobude za priznanja morajo biti poslane v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti označena z "ne odpiraj – priznanje
Občine Jesenice, za leto, ko se priznanja podeljujejo«.
Razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja in ne
sme biti krajši od 30 dni.
II. NAČIN DELA KOMISIJE
4. člen
Komisija dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi njen predsednik, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.
5. člen
Komisija lahko dela in odloča le, če je na seji prisotnih
več kot polovica vseh članov komisije.
Komisija sprejema odločitve z večino glasov prisotnih
članov.
6. člen
O delu komisije se vodi zapisnik.
Zapisnik vsebuje podatke o:
– številu prisotnih, odsotnih in opravičenih članih komisije;
– sprejetem dnevnem redu;
– glavne podatke o poteku seje, zlasti o predlogih in
sprejetih sklepih.

7. člen
Komisija prouči pravočasno posredovane pobude za
priznanja Občine Jesenice.
Komisija preveri navedbe, napisane v utemeljitvah pobude in lahko zahteva od pobudnikov dopolnitev pobude z
dodatnimi podatki.
Komisija lahko pridobi dodatno strokovno mnenje tako,
da na sejo povabi strokovnjake s posameznih področjih, za
katera se priznanja Občine Jesenice podeljuje.
8. člen
Predsednik in člani komisije ne morejo biti pobudniki,
niti predlagani za občinska priznanja.
IV. KRITERIJI ZA DODELITEV PRIZNANJ
9. člen
Pobude za priznanje morajo predlagatelji pripraviti na
podlagi besedila javnega razpisa, tega pravilnika in na podlagi določil Odloka o priznanjih Občine Jesenice.
10. člen
Odpiranje prejetih pobud za priznanja vodi komisija.
Komisija ugotovi ali so bile pobude poslane v roku ter
ali so pravilno pripravljene in označene.
11. člen
O odpiranju pobud mora komisija sproti voditi zapisnik,
ki vsebuje:
1. naslov, prostor in čas odpiranja poslanih pobud;
2. predmet javnega razpisa;
3. imena navzočih članov komisije;
4. imena oziroma naziv pobudnikov;
5. določitev vrstnega reda odpiranja pobud;
6. seznam pravočasno prispelih pobud;
7. seznam pobud, ki niso bile posredovane v skladu z
besedilom javnega razpisa, tega pravilnika in z določi Odloka
o priznanjih Občine Jesenice.
12. člen
Nepravočasne posredovane pobude in nepravilno
označene pobude, Komisija zavrže v osmih dneh od odpiranja pobud, o razlogih za zavrnitev pobude pisno obvesti
pobudnika.
13. člen
Priznanja Občine Jesenice se podeljuje na podlagi določil Odloka o priznanjih Občine Jesenice.
14. člen
Plaketa Občine Jesenice se podeli, če predlagani
kandidati izpolnjujejo pogoje, določene v 7. členu Odloka o
priznanjih Občine Jesenice.
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KRŠKO

V. OCENJEVALNI SISTEM
15. člen
Člani komisije izdelajo oceno na podlagi postopka ocenjevanja, ki sestoji iz treh stopenj in sicer:
1. stopnja – točkovanje pobud od 1–10
2. stopnja – izločitev tistih pobud, ki so prejele manj kot
50% točk
3. stopnja – usklajevalni sestanek.
16. člen
Na 1. stopnji ocenjujejo člani komisije posamezne pobude tako ločeno, tako, da ob vsaki pobudi določijo pripadajoče
število točk. Maksimalno število točk je odvisno od števila
prisotnih članov komisije na seji komisije.
Na 2. stopnji komisija izloči vse tiste pobude, ki so na 1.
stopnji dobili maj kot 50% pripadajočih točk.
Na 3. stopnji in po zaključenem ocenjevanju na prvi in
drugi stopnji ter v kolikor komisija ugotovi, da imajo posamezne pobude enako število točk, komisija prične z usklajevalnim
sestankom.
Usklajevalni sestanek je usklajevanje ocen oziroma števila točk tako, da vsak član komisije za posamezno pobudo
ločeno izdela pisne pripombe z dodatno obrazložitvijo.
V kolikor po usklajevalnem postopku komisija še vedno
ne more odločiti o končnem številu kandidatov, mora povabiti
strokovnjake, ki pokrivajo posamezno področje, za katero pobudo se člani komisije niso mogli uskladiti.
Komisija lahko odloči, da se o vsaki pobudi glasuje
tajno. Za tajno glasovanje se za komisijo pripravijo glasovalni lističi, na katerih so napisani predlagani kandidati po
abecednem vrstnem redu.
17. člen
Po pregledu vseh stopenj ocenjevanja in po pisni
strokovni oceni strokovnjakov, komisija oblikuje dokončen
predlog in ga posreduje v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu.
Občinski svet o predlaganih kandidatih odloča v skladu
s Poslovnikom o delu občinskega sveta.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
Ta pravilnik se uporablja skupaj z Odlokom o priznanjih
Občine Jesenice.
19. člen
Z uveljavitvijo tega Pravilnika, preneha veljati Pravilnik
o izbiri kandidatov za občinska priznanja Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 1/2000).
20. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in stopi v veljavo naslednji dan po objavi.
Št. 021-19/99
Jesenice, dne 23. junija 2004.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta
1990, za območje Občine Krško

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl.
US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna
razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl.
US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl.
US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), 23. in
171. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02, 8/03 – popr.), v skladu s sklepom Vlade Republike
Slovenije z dne 15. 6. 2004, pod št. 350-00/2001-222 ter na
podlagi 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 20. seji dne 8. 7. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Krško
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Krško
za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje
Občine Krško
1. člen
(uvodne določbe in razlog za spremembe in dopolnitve)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Krško za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in Uradni
list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97,
68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02
in 116/02) in družbenega plana občine Krško za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89 in
Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97,
59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02,
99/02 in 116/02) v nadaljnjem besedilu: družbeni plan, ki se
nanašajo na:
– uskladitev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine z obveznimi izhodišči prostorskih
sestavin dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta
1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89 in
Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96, 11/99 in 4/03)
ter srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89
in Uradni list RS, št. 72/95, 13/96,11/99 in 4/03),
– zasnovo gozdarstva z opredelitvijo sprememb na
območjih varovalnih gozdov, sprememb planske rabe iz
kmetijske v gozdarsko rabo in iz gozdarske v kmetijsko ter
spremembe na segmentu agrarnih operacij in poselitve,
– zasnovo rudnin z novelacijo vsebine,
– spremembe glede načrtovanih objektov proizvodnje
električne energije, glede distribucijskega omrežja in plinovodnega omrežja,
– spremembe zasnove omrežja prometnih povezav,
– zasnovo odvajanja odpadnih voda in spremembo
lokacije skupne ČN nad 100.000 PE,
– spremembe v zasnovi urejanja in varovanja vodnega
sistema z novelacijo vsebine,
– zasnovo varovanja naravnih vrednot z novelacijo
vsebine,
– zasnovo varovanja kulturne dediščine z novelacijo
vsebine,
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– organizacijske naloge glede varstva naravnih virov in
varstva okolja,
– določitev potreb obrambe in zaščite z novelacijo vsebine,
– varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami z novelacijo vsebine,
– urbanistično zasnovo naselja Senovo – programske
usmeritve: v zasnovi namenske rabe,
– urbanistično zasnovo naselja Brestanica – programske usmeritve: v zasnovi namenske rabe,
– urbanistično zasnovo naselja Kostanjevica na Krki
– programske usmeritve: v zasnovi namenske rabe,
– novelacijo urbanistične zasnove naselja Krško z
Leskovcem,
– opredelitev možnosti razvoja in širitve naselij z upoštevanjem značilne tradicionalne zasnove poselitvenega
vzorca in varovane kulturne krajine,
– spremembe ureditvenih območij naselij po predlogih individualnih investitorjev na podlagi strokovnih podlag
za poselitev, z uskladitvijo posegov na najboljša kmetijska
zemljišča,
– opredelitev 9 novih ureditvenih območij naselij:
Prevole, Veliki Dol, Dolšce, Bučerca, Trška gora, Žabjek v
Podbočju, Gorenji Leskovec, Brezovska gora in Drenovec
pri Leskovcu,
– določitev načinov urejanja prostora s prostorskimi akti
v zvezi s predlogi sprememb.
2. člen
Spremeni se besedilo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št.
7/90 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95,
11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01,
71/02, 90/02, 99/02 in 116/02) in družbenega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni
list SRS, št. 21/87, 25/89 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92,
23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99,
10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02 in 116/02) v nadaljnjem besedilu: družbeni plan:
V točki 1. »CILJI IN NAČELA RAZVOJA V PROSTORU« (stran 736) se spremenijo strateški in usmerjevalni cilji
na segmentu kmetijske dejavnosti in sicer tako, da se črtata
peta in šesta alinea in na novo glasita:
»– varovali bomo kmetijska zemljišča pred spremembo
namembnosti rabe in jih z agrarnimi operacijami ter z uporabo namakalnih, oroševalnih in protitočnih sistemov, kot
sestavnemu delu pridelave, usposabljali za dosego ekonomsko konkurenčnih ciljev tržne pridelave; vsi izjemni posegi
na območja najboljših kmetijskih zemljišč bodo strokovno
utemeljeni in presojani; pri nadaljnjem usmerjanju kmetijstva
je treba upoštevati družben pomen naravovarstvene funkcije
kmetijstva s tem, da bodo ohranjene estetske in funkcionalne
vrednosti prostora tudi za turizem, rekreacijo in z določeno
izrabo tal vzdrževanje naravnega ravnotežja;«,
»– ključna cilja razvoja gozda in gozdnega prostora v
občini Krško sta ohranitev in trajnostni razvoj v smislu njihove
biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih
funkcij ter ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini;«.
Črta se besedilo 11. alinee (stran 737) poglavja 1. CILJI
IN NAČELA RAZVOJA V PROSTORU in na novo glasi:
»Država in lokalne skupnosti bodo aktivno vključevale
naravne vrednote in kulturno dediščino v urejanje prostora z
ukrepi, ki bodo zagotovili varstvo narave in ohranitev kulturne
dediščine ter njeno vzdrževanje kot del določenega prostora,
njeno primerno rabo ter uveljavljanje novih razvojnih potreb
in strategij RS, kot so trajnostna raba naravnih in s strani
človeka ustvarjenih virov, ohranjanje kulturne identitete in
biotske raznovrstnosti ter ustvarjanje kvalitetnega življenjskega okolja.«.
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Črta se zadnji odstavek poglavja 1. CILJI IN NAČELA
RAZVOJA V PROSTORU in na novo glasi:
»Za operacionalizacijo usmerjanja kmetijstva bodo
imela vsa območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost, pri pripravi in realizaciji razvojno usmeritvenih
programov, prioriteto na občinski ravni.«.
3. člen
V poglavju »3. ZASNOVA POSELITVE IN ORGANIZACIJE DEJAVNOSTI V PROSTORU« v točki 3. 1 Cilji in
izhodišča (stran 738) se prvi odstavek črta in na novo glasi:
»Pri načrtovanju poselitve se upoštevajo naslednje
usmeritve:
– nova poselitev se usmerja v poselitvena območja;
– pri usmerjanju poselitve je treba zagotoviti racionalno
rabo zemljišč in objektov v naseljih, pri čemer je treba prvenstveno izkoristiti proste in nezadostno izkoriščene površine
v naseljih z njihovim aktiviranjem ter s prenovo in sanacijo
degradiranih območij v naseljih;
– širitev naselja je dopustna, če smotrnega razvoja in
skladnosti urbanih kvalitet ni mogoče zagotoviti z izvedbo
ukrepov iz prejšnjega odstavka, pri čemer je potrebno, ob
upoštevanju urbanističnih in tehnoloških značilnosti predvidenih prostorskih ureditev, širitev praviloma usmerjati na
zemljišča, ki so z vidika trajnostne rabe naravnih dobrin ter
ohranjanja narave in kulturne dediščine manj pomembna.
Zunaj poselitvenih območij so dopustne gradnje objektov, če:
– neposredno služijo kmetijski oziroma gozdarski dejavnosti, upravljanju voda, športu in rekreaciji zunaj poselitvenih območij, pridobivanju mineralnih surovin in izkoriščanju
drugih naravnih virov, kakor tudi objektov, ki služijo varnosti
državljanov in njihovega premoženja, obrambi ter varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– gre za prometne in energetske objekte gospodarske
javne infrastrukture, objekte telekomunikacijskih omrežij in
drugih zvez, kakor tudi, če gre za druge javne infrastrukturne in
proizvodne objekte, ki zaradi tehničnih, tehnoloških, okoljskih
in drugih značilnosti niso primerni v poselitvenih območjih;
– gre za rekonstrukcije, adaptacije in nadomestne gradnje zakonito zgrajenih objektov, pri čemer se lahko spreminja
njihovo namembnost ali zmogljivost, če spremembe ne ovirajo dejavnosti iz prve točke;
– gre za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij ter dopolnilne gradnje objektov, ki pomenijo
zaokrožitev in sanacijo posamičnih skupin objektov zunaj
poselitvenih območij;
– gre za objekte, ki so namenjeni dopolnilni dejavnosti,
ki se opravlja ob kmetijski ali gozdarski dejavnosti ter je z njo
v neposredni zvezi.
Na najboljših kmetijskih zemljiščih je gradnja objektov
iz prejšnjega odstavka dopustna le, če ni mogoče uporabiti
zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko pridelavo. V tem
primeru se zemljišča za gradnjo objektov praviloma določijo
na osnovi ovrednotenih variantnih predlogov glede na njihov
funkcionalni, varstveni in ekonomski vidik ter glede na njihovo sprejemljivost v lokalnem okolju.
V ostalem se izhodišča kot tudi zasnova funkcij naselij
v omrežju naselij, ki temelji na planski tipologiji naselij, ne
spreminja.«.
V poglavju »3. ZASNOVA POSELITVE IN ORGANIZACIJE DEJAVNOSTI V PROSTORU« v točki 3.3.1 »Zasnova
prometnega omrežja« (stran 745) se v podnaslovu Zasnova
cestnega omrežja doda uvodno besedilo, ki glasi:
»V zasnovi prometnega omrežja je v kartografskem
delu upoštevana kategorizacija državnih in občinskih cest,
izvedenih prometnih ureditev ter predvidene cestne povezave Krško-Brežice.«
V točki 3.3.1 »Zasnova prometnega omrežja« (stran
745) se v podnaslovu Zasnova železniškega omrežja besedilo črta in na novo glasi:
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»Zasnova železniškega omrežja
Zasnova železniškega omrežja na območju občine
Krško je obvezno izhodišče DP RS.
– trasa glavne proge I. reda Zidani most –Dobova ostane nespremenjena, pri čemer se povzame nova kategorizacija proge Sežana – Ljubljana – Zidani Most – Dobova kot
glavno progo z oznako E 70;
– skladno z državno usmeritvijo v hitrejšo posodobitev
železniške infrastrukture tako, da bodo glavne proge I. reda
zagotavljale hitrosti vlakov praviloma do 160 km/h je izvesti
rekonstrukcijo za hitrost do 160 km/h na glavni progi I. reda
Zidani Most–Dobova;
– predvidi se izgradnja prometnega vozlišča regionalnega pomena;
– proučiti smotrnost in potek trase nove proge za visoke
hitrosti (250 km/h) slovensko-italijanska meja, ki jo navaja
Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture v smeri Trst – Ljubljana – Zagreb –Ljubljana – slovensko-hrvaška meja (trasa v proučevanju).
Skladno z razvojnimi programi in na podlagi ustrezne
prostorske dokumentacije usmerja občina Krško ureditev
železniških objektov tako, da se navezujejo na glavno progo I.reda, s čimer sledi cilju: železnica bo postala osnovni
nosilec javnega potniškega prometa, po izvedeni izenačitvi
pogojev pa tudi prednostno prevozno sredstvo za tovorni
prevoz na večje razdalje.«.
V točki 3.3.1 »Zasnova prometnega omrežja« (stran
745) se za podnaslovom Zasnova železniškega omrežja
dodajo novi podnaslovi, ki glasijo:
»Zračni promet:
Območje Občine Krško se delno nahaja v vplivnem območju »omejene« in »nadzorovane« rabe prostora šolskega
letališča Cerklje ob Krki, ki predstavlja obvezno izhodišče
DP RS.
Pri izdelavi SDP se upoštevajo naslednje usmeritve:
– področje Občine Krško, ki se nahaja v podaljšani osi
vzletno pristajalne steze letališča, leži pod območjem »omejene« rabe prostora, in sicer pod priletno – odletno ravnino
letališča z naklonom 1,6%;
– južni in jugovzhodni del Občine Krško se nahaja v
območju »nadzorovane« rabe prostora, in sicer pod horizontalno ravnino letališča, ki se nahaja na višini 198m nmv;
– preko območja Občine Krško potekajo zračne poti;
– v podaljšani osi vzletno pristajalne steze šolskega letališča Cerklje ob Krki proti zahodu je predvidena postavitev
radio navigacijskih sredstev za procedure instrumentalnega
pristajanja na letališču (zagotovitev operativnih pogojev
instrumentalnih procedur letenja, ki so na letališču že obstojali);
– območje Občine Krško se nahaja v »terminalni« kontrolni coni »Dolsko 1«.
V obravnavanem območju Občine Krško se za ovire
zračnega prometa štejejo:
– med ovire v coni letališča štejejo objekti, instalacije
in naprave, drevje in zvišanje okoliškega terena, kakor tudi
poglobitve terena za ceste, kanale in podobno;
– zunaj cone letališča štejejo za ovire:
– v krogu s polmerom 10 km od referenčne točke letališča – objekti, instalacije in naprave, ki so višje kot 100 m
ali višje kot 30 m, pa se nahajajo na terenu, ki je več kot 100
m višji od referenčne točke letališča;
– objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven
kroga iz prejšnje točke in ki so višji od 30 m in ki stojijo na
naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz
okoliške pokrajine za več kot 100 m;
– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot
100 m od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so
napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m;
– za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in
naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za
najmanj 25 m, če se nahajajo znotraj varovanih pasov po-
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sameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov
in podobno.«.
V Žadovinku se opredeli območje vzletišča.
Izdelane strokovne podlage »Strokovne podlage za
vzletišče Žadovinek«, Savaprojekt, avgust 2003.
Navedene spremembe so prikazane v kartografskem
delu in sicer v Zasnovi prometnega omrežja in Zasnovi
varovanih, zavarovanih območij in omejitev M1: 25000 in v
Zasnovi namenske rabe površin, zavarovanih in varovanih
območij M1:5000.
»Zasnova omrežja kolesarskih povezav:
Omrežje kolesarskih povezav je obvezno izhodišče DP
RS, zato je glavna in daljinska kolesarska povezava povzeta
v kartografskem delu plana – Zasnova prometnega omrežja
M1: 25000 in na kartah Zasnova namenske rabe površin,
zavarovanih in varovanih območij M1: 5000.
Za lokalno kolesarsko omrežje je, pri izdelavi prostorskega reda Občine Krško, potrebna opredelitev do Študije
načrtovanja kolesarskih povezav v Občini Krško, ki jo je izdelal Savaprojekt Krško d.d.«.
»Maloobmejni promet:
Skladno z državnimi usmeritvami pri določanju lokacij
in kategorij mejnih prehodov RS s sosednjimi državami in
ukrepe v zvezi z njihovo gradnjo in obratovanjem je določen
maloobmejni prehod Planina z Republiko Hrvaško, na podlagi izdelane prostorske dokumentacije.«.
»Telekomunikacije:
Na območju Občine Krško so načrtovane medkrajevne
optične povezave in nove lokalne centrale (LC):
– nova medkrajevna optična povezava na celotnem
odseku izgradnje AC na odseku Bič-Obrežje;
– medkrajevna optična povezava Raka-Smednik (navezava na novo predvideno traso ob AC);
– medkrajevna optična povezava LC Raka – LC Bučka;
– medkrajevna optična povezava Krško – LC Senuše;
– odcep iz medkrajevnega optičnega kabla K-240 Ljubljana – Obrežje in izgradnja LC Prekopa;
– nova medkrajevna optična povezava med Krškim in
Brežicam;
– medkrajevna optična kabelska povezava Senovo
– novo predvidena LC Brezje – Kališovec – Leskovec – Selce pri Pokleku.«.
Navedene spremembe so prikazane v kartografskem
delu Zasnova energetskega omrežja M1:25000.
V Občini Krško je potrebno čimprej digitalizirati telekomunikacijsko omrežje vključno z naročniškimi zankami, povečati razširjenost mobilnih telekomunikacij, da bo primerljiva z
razširjenostjo fiksnih, in relativno hitro uvajati širokopasovne
digitalne zmogljivosti s tehnikama ATM in SDH kot osnovo za
večpredstavne (multimedijske) komunikacije.«
»Radiodifuzija:
Nadaljnje povečanje pokritosti s prizemnimi programi
bo omogočala nova tehnika digitalne radiodifuzije in oddajanje programov prek satelita ter večje povezovanje z omrežji
CaTV.«
V točki 3.3.2 »Zasnova energetskega omrežja«, v podnaslovu »Zasnova elektroenergetskega omrežja« (stran 745)
se črta dosedanje besedilo in na novo glasi:
»Zasnova elektroenergetskega omrežja:
Obvezno izhodišče DP RS je zasnova sistema energetskih objektov in elektroprenosnega omrežja:
– obstoječi JE Krško in TE Brestanica,
– povečanje moči JEK ob zamenjavi uparjalnikov,
– HE Krško: v pripravi je sprememba sistema HE na
Spodnji Savi-sprememba lokacije HE Krško. Organizacijska
naloga je podrobna preveritev posledic spremenjenih lokacij
HE Krško in tudi HE Brežice (akumulacija v občini Krško) v
prostoru oziroma uskladitev posega v prostor,
– visokonapetostni energetski objekti, ki jih je potrebno
upoštevati kot obvezno izhodišče DP RS:

Uradni list Republike Slovenije
vodov,

– v gradnji RTP 400/110 kV Krško z razpletom daljno-

– obstoječi DV 400 kV Mihovce – Krško (D-410),
– obstoječi DV 2×400 kV Krško – slov.-hrv. meja
(Tumbri) (D-421),
– predvideni DV 2×400 kV Beričevo – Krško
(D-418),
– predvideni DV 2×400 kV Mihovce – Krško (D-426),
– predvideni DV 2×400 kV Krško – Tumbri (D-430),
– obstoječi DV 2×110 kV Krško – Hudo (D-1115),
– obstoječi DV 110 kV Brestanica – Krško (NEK)
(D-1093),
– obstoječi DV 2×110 kV Brestanica – Krško
(D-1114),
– obstoječi DV 110 kV Brestanica – Krško (DES)
(D-1062) Elektro Celje,
– obstoječi predviden za rekonstrukcijo v DV 2×110
kV Brestanica – Hudo (D-1052),
– predvideni DV 2×110 kV vzankanje HE Brestanica
(D-1052/1),
– obstoječi DV 110 kV Laško – Brestanica (D-1010),
– obstoječi DV 110 kV Brestanica – Sevnica
(D-1018),
– obstoječi DV 110 kV Sevnica – Brestanica
(D-1111),
– predvideni DV 2×110 kV vzankanje HE Blanca
(D-1111/1),
– obstoječi DV 2×110 kV Krško – Brežice (D-1201)
Elektro Celje,
– predvideni DV 2×110 kV Brežice – Mokrice
– slov.-hrv. meja (Samobor) (D-421),
– predvideni DV 2×110 kV HE Krško – Krško
(D-1173).
Dodatno obvezno izhodišče tega plana je izgradnja
in obnova 20(35) kV prenosnega električnega omrežja in
transformatorskih postaj 20(35) /0,4kV na podlagi zasnove,
prikazane v kartografskem delu plana.
Obvezno izhodišče tega plana je varovanje koridorjev
daljnovodov visoke napetosti in upoštevanje varstvenih
režimov v območjih energetskih objektov pri organizaciji
dejavnosti v prostoru in pri urejanju prostora.
Kartografski del plana:
Zasnova energetskega omrežja M1: 25000.«.
V točki 3.3.2 »Zasnova energetskega omrežja« (stran
746), v poglavju »Zasnova plinovodnega omrežja« se vsebina črta in na novo glasi:
»Zasnova plinovodnega omrežja
– obvezno izhodišče DP RS je zasnova magistralnega
plinovodnega omrežja,
– obstoječi magistralni plinovod,
– predviden plinovod Madžarska – Italija,
– predviden vzporedni plinovod Anže – Brestanica,
– predviden plinovod Drnovo – Obrežje,
– M4: MRP Krško – MRP Novo mesto; premer 400 mm;
tlak 50 bar,
– M4: od M2 v km 8+098 do MRP Krško; premer 400
mm; tlak 50 bar,
– P431: MRP Krško – MRP Videm; premer 200 mm;
tlak 20 bar,
– R42: od M4 v km 33+227 do MRP Brestanica; premer
250 mm; tlak 50 bar,
– R42: (MRP) Brestanica – odcep (MRP) Sevnica; premer 200 mm; tlak 50 bar,
– R43: od M4 v km 40+617 do MRP Krško; premer 200
mm; tlak 50 bar,
– R44: od M4 v km 43+588 do MRP Drnovo; premer
100 mm; tlak 50 bar,
– P4212: MRP Brestanica – MP Metalna Senovo; premer 150 mm; tlak 1 bar,
– P4213: od P4212 v km 0+793 do MP TES; premer
100 mm; tlak 1 bar,
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– P432: MRP Krško – MP SOP-Kovinarska; premer 200
mm; tlak 1 bar.
V nadzorovanem pasu visokotlačnih plinovodov je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev,
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom
nad 16 bar.
Za srednjetlačne plinovode je potrebno upoštevati minimalne odmike objektov od plinovoda oziroma nezazidljiv
pas.
V 2 × 5.0 m pasu vseh plinovodov se smejo izvajati dela
pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenega
predstavnika upravljavca plinovoda.
Za zagotovitev obratovalne varnosti distribucijskega
plinovodnega omrežja in priključnih plinovodov je potrebno
pri posegih v prostoru izpolnjevati zahteve glede varnostnih
odmikov in križanj, ki so določeni v Pravilniku o tehničnih
pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov
z največjim delovnim tlakom do v ključno 16 bar (Uradni list
RS, št. 26/02).
Plinifikacija (in toplifikacija) osrednjih urbaniziranih
območij Občine Krško-Leskovec in Brestanica-Senovo ter
območij Kostanjevice, IC Vrbina – Stari grad – Dolenja vas,
Velika vas – Drnovo, Krškega (Stara vas) se bo postopoma
izvajala na podlagi izdelane študije, programske in projektne
dokumentacije.
Plinifikacijo pa je mogoče izvajati tudi na manj urbaniziranih območjih na podlagi programske in projektne dokumentacije ter ocene ekonomske upravičenosti.
Za učinkovito rabo in oskrbo z energijo je izdelana
študija »Energetska zasnova občine Krško«, na osnovi
katere se izdelajo strokovne podlage in ustrezni prostorsko
izvedbeni akt.
V točki 3.3.3 »Zasnova komunalnega omrežja«, v podnaslovu »Zasnova oskrbe z vodo« se črta vsebina prioritetnih
nalog in na novo glasi:
1. vodovod Raka,
2. vodovod Črneča vas – Črešnjevec,
3. vodovod Šutna – Dobrava,
4. vodovod Veliki Trn – Planina – Raka,
5. vodovod Senovo,
6. vodovod Prekopa,
7. vodovod Senuše,
8. vodovod Sremič,
9. ostali vaški vodovodi po posameznih KS občine
Krško.
Organizacijska naloga Občine Krško je priprava strokovnih podlag in zaščita doslej evidentiranih in za zanesljivejšo oskrbo z vodo pomembnih vodnih virov, ki so v upravljanju
vaških oziroma vodovodnih odborov.«
V točki 3.3.3 »Zasnova komunalnega omrežja« (stran
746), v podnaslovu »Zasnova čiščenja odpadnih voda« se
črta prvi stavek in nadomesti z novim, ki glasi:
»Obvezno izhodišče DP RS je skupna čistilna naprava
(nad 100.000 PE) v Krškem. Glede nato, da je v izgradnji
skupna čistilna naprava mesta Krško in tovarne celuloze in
papirja, je v zasnovi čiščenja odpadnih voda upoštevana
nova lokacija.
Doslej plansko predvideno območje pa se namenja za
razvoj obrtnih in proizvodnih dejavnosti.
Obvezno izhodišče tega plana je tudi izgradnja novih
kanalizacijskih omrežij s čistilnimi napravami za naselja, ki še
nimajo javnega kanalizacijskega omrežja, skladno z zasnovo
kanalizacijskega omrežja.«.
Črtajo se prioritetne naloge na področju čiščenja odpadnih voda in nadomestijo z naslednjo vsebino:
»Prioritetne naloge na področju čiščenja odpadnih voda
so:
1. kanalizacija in ČN Krško (ISPA),
2. kanalizacija Kostanjevica,
3. kanalizacija in ČN Brestanica – Senovo,
4. kanalizacija in ČN Raka,
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5. kanalizacija in ČN Senuše,
6. ureditev sanitarnih močvirij.
Kapaciteta in mikrolokacija navedenih čistilnih naprav
se določi v odvisnosti od prispevnega območja in tehničnih
pogojev.
Za izgradnjo ČN in kanalizacijskih sistemov potrebno
izdelati občinske lokacijske načrte in sočasno programske
zasnove skladno z navodili o vsebini le-teh.«.
V točki 3.3.3 »Zasnova komunalnega omrežja«, (stran
746) v podnaslovu »Zasnova odlagališč odpadkov« se črta
prva alinea, ki na novo glasi:
»– zmanjševanje količin komunalnih odpadkov, zaradi
česar je na območju odlagališča komunalnih odpadkov pri
Sp. Starem gradu urejen Zbirni center s sortirnico komunalnih odpadkov. Zagotavljati pa je potrebno njihovo snovno in
energetsko izrabo;
– izvesti sanacijo obstoječih črnih odlagališč na način,
ki bo onemogočal nadaljnje odlaganje odpadkov;
– priprava strokovnih podlag, ki bodo opredelile primernost predlaganih lokacij – bodisi na območje peskokopa
Ravno bodisi na območje že izkoriščenega peskokopa v delu
med Veliko vasjo in Drnovim (območje Togrela) za odlagališče inertnih gradbenih odpadkov;
– uvesti nadzor (komunalni nadzornik) nad onesnaževalci in o tem prebivalce natančno obvestiti.«.
4. člen
V poglavju »4. ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA«, podpoglavje » 4.4 Gospodarska infrastruktura (stran
747) se doda novo podpoglavje, ki glasi:
»4.4.1 Državne blagovne rezerve:
V primeru izkazanih potreb za potrebe skladiščenja
državnih blagovnih rezerv nafte in naftnih derivatov se kot
možna lokacija predvidi skladišče v Leskovcu (bivši vojaški
objekt).«.
V poglavju »4. ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA«, podpoglavje »4.5 Pridobivanje rudnin (stran 748) se
črtajo točke 4.5.2 Gramoz, 4.5.3 Kremenčev pesek in 4.5.4
Lomljenec in dodajo nove, ki glasijo:
»4.5.2. Prod in pesek – surovina za gradbeništvo:
Lokalnost Stari Grad:
V planu je za črpanje gramoza določeno območje na
levem bregu Save. Pridobivalni prostor gramoznice Stari
Grad naj se vključi v prostorski plan kot obvezno državno
izhodišče. Velikost je omejena skladno z zazidalnim načrtom Gramoznica Stari grad (SDL, št. 20/85). Po končani
tehnični sanaciji območja, se navedeno območje nameni za
športno rekreacijsko območje. Vodo pa je možno uporabljati
za namakanje kmetijskih zemljišč v neposredni bližini in za
rekreativne športne namene (čolnarjenje, itd.).
Lokalnost desni breg Save:
Opuščenim gramoznicam na Krškem polju so s planom
določene nove namembnosti:
Širše območje gramoznice Užanka, ki zajema severni
del že izčrpane gramoznice, kljub poizkusom ni bilo sanirano v smislu kmetijskih površin, zato se navedeno območje
nameni za proizvodne in obrtne dejavnosti, ob upoštevanju
predpisov s področja varstva okolja, s posebnim poudarkom
na varovanju podtalnice.
Gramoznica Brege, danes že hipodrom, se v celotni
površini ca. 33 ha nameni v športno rekreacijsko območje.
Prav tako se severni del gramoznice Brege nameni v športno
rekreacijsko območje.
Za izkoriščanje proda v novi gramoznici Brege se
opredeli pridobivalno območje na podlagi »Strokovnih
podlag za izkoriščanje proda in izvajanje del v Gramoznici
Brege« (izdelal IRGO, Ljubljana, oktober 2003), pri čemer
se iz območja urejanja izloči območje, ki sega v območje
pomembnejše enote kulturne dediščine EDŠ 128 Drnovo
– arheološko najdišče Drnovo. Na ostalem delu pa je treba
upoštevati varstvene usmeritve, navedene v kulturnovarstve-
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nem mnenju. Pridobivanje proda je namenjeno pokrivanju
lokalnih potreb.
Za možnost izkoriščanja proda in peska na desnem bregu Save je potrebno predhodno izvršiti geološke raziskave,
skladno z veljavno zakonodajo.«.
»4.5.3. Kremenov pesek«:
V planu so določene površine za nadaljnje črpanje kremenčevega peska v kraju Ravno (širitev sedanjega peskokopa) ter sanacija v kmetijsko in proizvodno obrtno območje.
Lokalnost Ravno:
Pridobivalni prostor nahajališča Ravno je opredeljeno v
prostorskem planu. Velikost je določena skladno z Odlokom
o UN Ravno-peskokop (Uradni list SRS, št. 6/91).
»4.5.4.Tehnični kamen«
Lokalnost Gunte:
Pridobivalni prostor kamnoloma Gunte se vključi v
prostorski plan kot obvezno državno izhodišče. Velikost je
omejena skladno z izdanima dovoljenjema in odlokom o zaščiti vodnih virov v Občini Krško.
»4.5.5. Površinski kopi
Glede na naravne geološke in morfološke danosti ter
lokalnih interesov za nadaljnje organizirano eksploatacijo
za lokalne potrebe se predlagajo območja potencialnih
prostorov, s simbolno oznako A (apnenec, dolomit) na
naslednjih lokacijah: Globoko, Globoki graben (Flančula),
Gorenji Leskovce, Gradec, Graben (Anže), Premagovce,
Ključe in Šutna.
Območja kamnolomov in površinskih kopov, ki so neperspektivni se morajo sanirati skladno z načrti sanacije.
Za eksploatacijo kamnolomov in črpanje gramoza bo
potrebno izdelati občinski lokacijski načrt in sočasno programske zasnove skladno z navodili o vsebini le-teh.
Za lokacijo Globoki graben (Flančula) je potrebno pred
začetkom izdelave lokacijskega načrta pridobiti predhodne
smernice oziroma lokacijske pogoje s strani Zavoda za gozdove, območna enota Brežice.
V poglavju 4 ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA V PODPOGLAVJU v podpoglavju 4.6. Kmetijstvo se v
tretjem odstavku tretje točke seznamu dopustnih agrooperacij za N2/3 Veliko Mraševo doda:
»N3 Kostanjevica – dopustno pod pogoji in skladno z
zakonom o vodah in zakonom o ohranjanju narave
N4 Podbočje namakalni sistem z akumulacijo dopustno pod pogoji in skladno z zakonom o vodah in zakonom o
ohranjanju narave
N5 Malence dopustno pod pogoji in skladno z zakonom
o vodah in zakonom o ohranjanju narave«
Dopolni se tabela 3 Program usposabljanja kmetijskih
zemljišč tako, da se dodajo:
Območje

Kostanjevica
Podbočje
Malence

An ha

A

ha O

ha

N

N4
N

ha

N3
6,05
56

K

2,5

ha

Pri načrtovanju posegov v zvezi z izgradnjo HE je potrebno zagotoviti, da akumulacija predstavlja vir za izvedbo
namakanja.
Pri izgradnji ostalih namakalnih sistemov je potrebno
upoštevati izdelane strokovne podlage «Izdelava strokovnih
podlag namenske rabe prostora za potrebe kmetijstva« (izdelal, Inštitut za vode Republike Slovenije, Ljubljana, oktober
2003).
Tabela 4. Struktura zemljišč v Občini Krško se spremeni
tako, da so bilance površin (stran 749) naslednje:
»– od vseh zemljišč 34446 ha je kmetijskih zemljišč ca.
16038 ha,
– od vseh zemljišč 34446 ha je najboljših kmetijskih
zemljišč ca. 7487 ha,
– od kmetijskih zemljišč je ca. 8550 ha je drugih kmetijskih zemljišč.«.
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V poglavju »4. ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA« se črta besedilo podpoglavja 4.7. Gozdarstvo (stran
749), ki na novo glasi:
»Gozd je na območju Občine Krško in tudi širše pomemben naravni element v prostoru, ki poleg proizvodne
opravlja še vrsto ekoloških in socialnih funkcij. Je eden večjih, še ohranjenih ostankov naravnih ekosistemov v prostoru
in za Slovenijo, ki nima veliko drugih naravnih virov, tudi
gospodarsko zelo pomemben.
Gozdove v Občini Krško obravnava pet gospodarskih
enot (GE): Gorjanci, Krakovo, Krško, Senovo in Bohor. Skupna površina gozdov v občini Krško, pridobljena po veljavnih
gozdnogospodarskih načrtih, znaša 15.890 ha, kar pomeni
46% površja občine.
Funkcije gozdov razdelimo na ekološke, socialne in
proizvodne.
– Ekološke funkcije gozdov so na območju Občine
Krško na 1. stopnji poudarjene na ca. 3.700 ha. Glavni
delež predstavlja poudarjena biotopska funkcija v celotnem
gozdnem kompleksu Krakovo. Varovalne funkcije so na 1.
stopnji poudarjene na 425 ha na strmih pobočjih, kjer gozdovi zagotavljajo odpornost tal na erozijske pojave. Na približno 200 ha zasledimo 1. stopnjo poudarjenosti hidrološke
funkcije gozdov, opravljajo jo gozdni sestoji v okolici zajetij in
vodozbirnih območij ter nad kraškimi jamami, brezni in podzemnimi vodnimi tokovi.
– Socialne funkcije so na 1. stopnji poudarjene na ca.
860 ha gozdov. To so zaščitna funkcija, higiensko zdravstvena, obrambna, rekreacijska, turistična, poučna, raziskovalna,
funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine ter estetska
funkcija gozda.
– Lesno proizvodno funkcijo opravljajo vsi gozdovi v občini Krško, razen dveh razglašenih gozdnih rezervatov, kjer
gozdnogospodarski ukrepi niso predvideni – gozdni rezervat
»Krakovo« in rezervat »Pri debelih bukvah« na Gorjancih.
– Podrobnejša členitev je predmet gozdnogospodarskih
načrtov in jih v teh spremembah ne povzemamo.
Splošni režimi za gospodarjenje v območju gozdov so
določeni v gozdnogospodarskih načrtih. Za posege v gozd in
gozdni prostor morajo izvajalci pridobiti dovoljenje za poseg v
prostor v skladu s predpisi o urejanju prostora in k dovoljenju
za poseg v prostor pridobiti soglasje Zavoda za gozdove.«.
V poglavju »4. ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA«, podpoglavje » 4.8 Vodno gospodarstvo« (stran 749)
se pika na koncu uvodnega stavka črta in doda naslednje
besedilo:
»ter tudi erozijska območja, poplavna območja, kategorizacija pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem
pomenu, plazljiva in plazovita območja.«
Za podtočko »4.8.2 Akumulacije hidroelektrarn« (stran
749) se besedilo črta in na novo glasi:
»4.8.2. Akumulacije hidroelektrarn:
V planu so prikazane površine akumulacijskih jezer
planiranih HE Krško in HE Brežice (delno v Občini Krško).
Vendar sprememba planiranih lokacije predvidenih HE še ni
strokovno rešena do faze, katero bi bilo moč vključiti v obravnavo v okviru predloženih sprememb in dopolnitev planskih
aktov Občine Krško.
Pri načrtovanju posegov v zvezi z izgradnjo HE je potrebno zagotoviti, da akumulacija predstavlja vir za izvedbo
namakanja.«.
Za podtočko »4.8.3 Vodna črpališča« (stran 750) se
besedilo črta in na novo glasi:
»4.8.3. Vodna črpališča:
V planu sta prikazani obstoječi črpališči Drnovo in
Brege z varovanimi območji. Območja ostalih črpališč
z varstvenimi pasovi so naslednja: Podbočje, Štegina,
Rore, Brestanica-Zdole, Črneča vas, Raka, Orehovec pri
Kostanjevici, Dovško pri Senovem, Črna mlaka in Čele. Ti
so zavarovani z odlokom o zaščiti vodnih virov na območju
Občine Krško.
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Pomembnejše kot samo območje črpališča, so varstveni režimi določeni z odloki o varovanju vodnih virov oziroma
omejitve rabe zemljišč v teh območjih. Varstveni pasovi
vodnih virov, določeni z odloki, so prikazani v kartografskem
delu plana.
Za pomembnejša vodna zajetja, ki so v upravljanju vaških odborov, je potrebno izdelati analize in predloge o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje vodnih virov.«.
Za podnaslovom 4.8.3 se dodajo nove vsebine ki so:
»4.8.4. Erozijska območja
V planu sta prikazani dve erozijski območji oziroma
območji varstva pred površinsko, globinsko in bočno erozijo
celinskih voda, ki predstavljata obvezna državna izhodišča
RS, in sicer območje med Loko, Kozjo goro (pobočje Švarc)
– južno od Mrčnih sel ter območje severno od Dobrave v
Srebotnem (Šedem) pri Lovski koči. Območji sta prikazani v
kartografskem delu plana. Zahtevnejše protierozijske ukrepe opravlja državna služba, medtem, ko so ostali – običajni
erozijski ukrepi organizacijska naloga občinskih služb. Pri
poseganju na erozijsko ogrožena območja je potrebno predhodno zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe.
4.8.5. Poplavna območja
Na območju občine Krško predstavljata glavna vodotoka reki Sava in Krka s svojimi pritoki. Ti dve reki sta v registru Ministrstva za okolje in prostor – Agencije RS za okolje
evidentirani kot največji možni poplavni območji zadnjih 20
let. Poseganje v poplavne površine ni dovoljeno. Poplavna
območja in okvirno opredeljena območja varstvenih pasov,
ki so predmet državnih izhodišč so prikazani v kartografskem
delu plana.
4.8.6. Kategorizacija pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu
V planu vodotoki, ki sodijo v 1. in 1-2. razred kategorizacije pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu
in sicer sta v 1. razredu Sava in Krka, v ostalem pa zgornji
tok Blanščice, zgornji tok Dobrovskega potoka, Topliški potok, zgornji tok Brestanice, zgornji tok Koprivnice, zgornji
tok Potočnice, zgornji tok Račne, zgornji tok Lokavškega
potoka, zgornji tok Senuše, Krka, Obrh, Studena, zgornji tok
Sušice. Vsi vodotoki, ki so opredeljeni po naravovarstvenem
pomenu morajo biti izvzeti iz vsakršne gospodarske rabe.
Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15m
od meje vodnega zemljišče, medtem, ko zunanja meja priobalnih zemljišč na vodah 2. reda sega 5m od meje vodnega
zemljišče. Varstveni pasovi vodotokov po naravovarstvenem
pomenu so prikazani v kartografskem delu plana.
4.8.7. Plazljivo območje (varstvo pred zemeljskimi in
hribinskimi plazovi)
Ta območja niso predmet obveznih državnih in občinskih izhodišč. Obstoječa plazljiva območja na severnem delu
občine so prikazana v kartografskem delu plana, za ostala
območja občine pa ostaja organizacijska naloga priprava
strokovnih podlag za vnos plazljivih območij v prostorski del
plana.
4.8.8. Plazovito območje (snežni plazovi)
Ta območja niso predmet obveznih državnih in občinskih izhodišč.«.
5. člen
V poglavju »5. ZASNOVA VARSTVA OKOLJA IN UREJANJA PROSTORA« (stran 750) se v podnaslovu »5.1.1.
Usmeritve za varstvo naravne in kulturne dediščine« (stran
750) besedilo črta in na novo glasi:
»Varstvo naravnih vrednot (naravne dediščine):
Razvojne in varstvene usmeritve za posamezne zvrsti
naravnih vrednot so osnova za načrtovanje razvoja na način,
ki bo zagotovil varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske
raznovrstnosti.
Na zavarovanih območjih in območjih zasnove naravnih vrednot bomo kot obvezne usmeritve upoštevali
tudi specifične smernice za prostorsko planiranje in urba-
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nistično načrtovanje, določene z Odlokom o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 11/99) za geosfero, hidrosfero, rastlinstvo in
živalstvo, ekosisteme in habitatne tipe ter antropogeno
okolje. Izven teh območij bomo navedene smernice uporabljali kot priporočila.
Na območjih naravnih vrednot (naravne dediščine) in
zavarovanih območjih bomo upoštevali naslednje smernice:
– posegi v naravo, ki vključujejo tudi posege v prostor,
se morajo planirati, načrtovati in izvajati tako, da ne okrnijo
narave;
– načrtovanje posegov v prostor mora temeljiti na predhodni analizi naravnih značilnosti prostor;
– v največji meri varovati naravne vrednote (naravno
dediščino) na mestu samem;
– v postopkih načrtovanja, rabe in izkoriščanje naravnih
dobrin in urejanje prostora, mora pristojni državni ali lokalni
organ izvesti tisto odločitev, ki ob približno enakih učinkih izpolnjuje merilo najmanjšega možnega poseganja v naravo in
v primeru obstoja alternativnih tehničnih možnosti za izvedbo
posega ne okrni narave;
– nosilec posega v naravo ali izvajalec dejavnosti mora
delovati tako, da v čim manjši meri posega v naravo ter
po zaključku posega ali dejavnosti približa stanje v naravi
tistemu stanju, ki je bilo pred posegom oziroma dejavnostjo
(96. člen ZON-a);
– vsakdo, ki posega v naravo oziroma v habitat populacij rastlinskih ali živalskih vrst, mora uporabljati načine,
metode in tehnične pripomočke, ki prispevajo k ohranjanju
ugodnega stanja vrste (15. člen ZON-a).
Pri opredelitvi pogojev za gradnje in druge ureditve na
zavarovanem območju krajinskega parka-Kozjanski regijski
park je potrebno upoštevati varstvene režime določene z zakonom (Spominski park Trebče Uradni list SRS, št. 1/81, ki
po 166. členu Zakona o ohranjanju narave – Uradni list RS,
št. 56/99, 31/00 in 119/02 šteje za Kozjanski regijski park).
Pri posegih v prostor se obvezno upoštevajo občinski
predpisi s področja varovanja naravnih vrednot:
– Odločba o zavarovanju hrastovega gozda v Krakovem
pri Kostanjevici na Dolenjskem (Uradni list LRS, št. 12/52),
– Odlok o začasnem zavarovanju rastišča navadne
jarice na Bohorju (Uradni list RS, št. 6/02).
Na ostalih naravnih vrednotah oziroma naravni dediščini
naj se upoštevajo varstvene in razvojne usmeritve ter pogoji
za posamezne zvrsti naravnih vrednot oziroma naravne dediščine, navedene v Naravovarstvenih smernicah za izdelavo
sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine Krško
(izdelal Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine, september 2001).
Za vse posege v prostor, ki bi lahko ogrozili biotsko
raznovrstnost, naravne vrednote ali zavarovana območja,
podana v navedenih smernicah, je po 104. in 105 členu zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00
in 119/02) potrebno pridobiti pozitivno mnenje Zavoda RS
za varstvo narave in dovoljenje za poseg v naravo oziroma
naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje, ki ju
izda Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
Na zavarovanih območjih in območjih zasnove naravnih
vrednot bomo kot obvezne usmeritve upoštevali tudi specifične smernice za prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje, določene z Odlokom o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99)
za geosfero, hidrosfero, rastlinstvo in živalstvo, ekosisteme
in habitatne tipe ter antropogeno okolje. Izven teh območij
bomo navedene smernice uporabljali kot priporočila.
Varstvo kulturne dediščine
Kulturno dediščino bomo aktivno vključevali v urejanje
prostora z ukrepi, ki bodo zagotovili ohranitev dediščine in
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njeno vzdrževanje kot del prostora občine, njeno primerno
rabo ter uveljavljanje novih razvojnih potreb in strategij
Republike Slovenije, kot so trajnostna raba s strani človeka
ustvarjenih virov, ohranjanje kulturne identitete ter ustvarjanje
kvalitetnega življenjskega okolja.
Na območjih in objektih kulturne dediščine bomo upoštevali naslednje smernice:
– zasnovo varstva kulturne dediščine iz registra nepremične kulturne dediščine,
– upoštevanje načela celostnega varstva dediščine pri
prostorskem planiranju in urbanističnem načrtovanju (integralno varstvo),
– načrtovanje gradenj in drugih ureditev mora temeljiti
na predhodni analizi kulturnih značilnosti prostora,
– v največji meri je treba varovati dediščino na mestu
samem,
– posege in dejavnosti je treba načrtovati na način, da
ne prizadenejo varovanih vrednot ali materialne substance
dediščine,
– gradnje in druge ureditve naj prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali povečanju njene vrednosti,
– ohranjati je treba kulturno raznovrstnost in kulturno
identiteto slovenskega nacionalnega prostora,
– na območjih kulturne dediščine imajo obnova in ohranjanje dediščine prednost pred novogradnjami.
Na zavarovanih območjih in območjih zasnove varstva
kulturne dediščine bomo kot obvezne usmeritve upoštevali
tudi specifične smernice za prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje, določene z Odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 11/99). Izven teh območij bomo navedene smernice
uporabljali kot priporočila.
Pri opredelitvi pogojev za gradnje in druge ureditve
bomo upoštevali tudi varstvene režime ter podrobnejše
usmeritve in pogoje za varstvo nepremične kulturne dediščine, ki imajo za cilj ohranitev lastnosti in celovitosti le-teh na
prostoru občine.
Pri načrtovanju gradenj in drugih ureditev občine bomo
upoštevali tudi obvezna republiška izhodišča (14 enot razglašenih objektov in tistih, ki so predlagani za zavarovanje):
– A 6032 Nemška vas – Arheološko najdišče Ajdovska
jama,
– A 323 Libna – Arheološko najdišče Sv. Marjeta,
– A 128 Drnovo – Arheološko najdišče Drnovo,
– A 5574 Sajevce – Gomilno grobišče,
– A 263 Kostanjevica na Krki – Arheološko najdišče
Kostanjevica,
– U 46 Brestanica – grad Rajhenburg,
– U 305 Krško – cerkev sv. Duha,
– U 306 Krško – Valvasorjeva hiša,
– U 317 Leskovec pri Krškem – grad Šrajbarski turn,
– U 318 Leskovec pri Krškem – cerkev Žalostne Matere
božje,
– U 264 Kostanjevica na Krki – cerkev sv. Jakoba,
– U 265 Kostanjevica na Krki – samostan,
– UR 262 Kostanjevica na Krki – mestno jedro,
– OKV Gorjanci – Podgorje – območje kompleksnega
varstva kulturne dediščine.
Za območje kompleksnega varstva (OKV) – Podgorje-Gorjanci je potrebno izdelati krajinske zasnove. Območje
šteje za pomembnejšo kulturno dediščino (PKD) in je tako
plansko republiško obvezno izhodišče (ROI).
Pri izdelavi strokovnih podlag za določitev krajinskih in
arhitekturnih pogojev je potreben poudarek ohranjanju vasi
Ponikve.«
Podnaslov »5.1.2. Zasnova varstva naravne dediščine«
(stran 750 in 751) se preimenuje v: »5.1.2 Zasnova varstva
naravne dediščine«, besedilo črta in na novo glasi:
ZASNOVA VARSTVA NARAVNE DEDIŠČINE na območju Občine Krško
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Legenda oznak v tabeli:
GPOV – geomorfološka površinska naravna vrednota
GPOD – geomorfološka podzemeljska naravna vrednota
GEOL – geološka naravna vrednota
H – hidrološka naravna vrednota
B – botanična naravna vrednota
Z – zoološka naravna vrednota
D – dendrološka naravna vrednota
G – gozdna naravna vrednota
ON – oblikovana narava

NV – naravna vrednota
NS – naravni spomenik
NR – naravni rezervat
RP – regijski park
KP – krajinski park
ROI – republiško obvezno izhodišče
P – predlog

Številka

Ime

Varstveni režim

Varstveni status

RP 1

Kozjanski regijski park

RP, ROI

KP 1

Bohor

P za KP

KP 2

Krakovski gozd

P za KP, ROI

KP 3

Gorjanci

P za KP, ROI

NV 3

Bohor – Rudik

GEOL

P na NS

NV 10

Veliki Javornik – rastišče navadne jarice

B

P za NS, ROI

NV 10A

Rastišči navadne jarice

B

NV

NV 12

Slap Pekel

H, GPOV

P za NS

NV 15

Slap Bojanca

H, GPOV

P za NS

NV 21

Slap Ubijavnik

H, GPOV

P na NS

NV 25

Mlinarjev up

H, GPOV

P na NS

NV 30

Tisa nad Plešivcem

D

P za NS

NV 31

Lipa na Jevši

D

P za NS

NV 35

Slap Bojavnik

GPOV, H, GEOL

P za NS, ROI

NV 38

Skorš pri Zakšku

D

P za NS

NV 45

Bodiki v Mrčnih selih

D

P za NS

NV 59

Slap Zapečje

H, GPOV, GEOL

P za NS

NV 70

Tepka pri Velikem Kamnu

D

P za NS

NV 125

Bukev ob Valvasorjevem nabrežju v Krškem

D

P na NS

NV 127

Bukev v parku ob Gasilski ulici v Krškem

D

P za NS

NV 131

Lipa v Ponikvi

D

P za NS

NV 177

Krka

H, GPOV, Z

P za NS, ROI

NV 178

Malence –dob

D

P za NS, ROI

NV 182

Krakovski gozd

po aktu o zavarovanju
(Uradni list LRS, št. 12/52)

NR, ROI

NV 183

Valenčevka

B, Z

P za NS, ROI

NV 184

Krakovski gozd – vrba

D

P za NS

NV 185

Trstenik

B, Z

P za NS, ROI

NV 199

Topličnik

H, GEOL

NV

NV 202

Črni oreh v Malem Borštu

D

P za NS, ROI

NV 203

Zaboršt- beli gaber pri Kuharju

D

P za NS, ROI

NV 214

Kostanjeviška jama

GPOD, H, Z

P za NS, ROI

NV 218

Levakova jama

GPOD, H, Z

P za NS, ROI

NV 237

Debele bukve pri gozdnem rezervatu

D

P za strogi NR

NV 238

Debele bukve –gozdni rezervat

G

P za strogi NR

NV 229

Predlog širitve gozdnega rezervata Debele bukve

G

P za strogi NR

Zasnova naravnih vrednot je prikazana v kartografskem delu »Zasnova varovanih, zavarovanih območij in omejitev
M1:25000« in »Zasnova namenske rabe površin, zavarovanih in varovanih območij M1:5000« in v skladu s tekstualnim delom
prikazana obvezna izhodišča DP RS.
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V podpoglavju »5.1.3. Zasnova varstva kulturne dediščine« (stran 751 in 752) se besedilo črta in na novo glasi:
ZASNOVA VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE v Občini Krško
Legenda:
K1-K476 – zaporedna številka enote kulturne dediščine (za označevanje v grafičnem delu)
ZRD –- številka predloga za vpis v zbirni register dediščine (npr.: A 249/99)
EŠD – evidenčna številka dediščine (npr.: # 12093)
PKD – enota je v seznamu pomembnejše kulturne dediščine (ROI)
KS – enota z lastnostmi kulturnega spomenika
KD – kulturna dediščina
Oznake pri enotah, predlaganih za vpis v ZRD (glede pripadnosti posamezni varstveni skupini)
A – arheološki spomenik
Z – zgodovinski spomenik
U – umetnostnozgodovinski in arhitekturni spomenik
UR – naselbinski spomenik
E – etnološki spomenik
T – tehniški spomenik
SON – spomenik oblikovane narave
KO – kulturna krajina, krajinsko območje
OKV – območje kompleksnega varstva

Zap.
Št.

K4
K17
K28
K39
K49
K54
K55
K69
K81
K82
K87
K105
K111
K112
K118
K146
K148
K164
K165
K166
K173
K177
K179
K180
K182
K186
K191
K192
K193
K194
K195
K196
K205
K208
K210
K212

Št. predloga
za vpis v ZRD ali evidenčna
št. dediščine
(EŠD)

# 12038
# 6032
# 323
# 128
# 5574
# 263
# 8771
E 590123,
11367#
E 590138
E 590139
E 510302
E 510316
E 510323
E 510324
E 510330
# 10514
# 11362
IK 510378
IK 510374
OKV
U 510167
# 2901
# 3345
# 3344
# 9424
# 3067
U 510169
U 510170
U 510171
# 2906
# 11168
# 46
U 510174
U 510177
U 510179
# 2904

Ime enote

Vrednost.
stopnja

Brezje pri Dovškem – arheološko najdišče pri cerkvi sv.Pavla
Nemška vas – arheološko najdišče Ajdovska jama
Libna – arheološko najdišče sv. Marjeta
Drnovo – arheološko najdišče Drnovo
Sajevce – gomilno grobišče
Kostanjevica na Krki – arheološko najdišče Kostanjevica
Kostanjevica na Krki – arheološko najdišče grajski kompleks
Reštanj – hlev Reštaj 70

KD
PKD
PKD
PKD
PKD
PKD
KS
KS

Veliki Dol – hiša Veliki Dol 13
Presladol – hlev Presladol 7
Gorica pri Raztezu – domačija Gorica 16
Kobile – domačija Kobile 3
Dolenja vas pri Raki – domačija Dol. Vas pri Raki 1
Površje – hiša Površje 21
Cirje – domačija Cirje 11
Šutenski vrh – vinski hram Šutenski vrh b.št.
Hrastek – hiša Hrastek 6
Bočje – izjemna krajina
Šutna – izjemna krajina
Podgorje – Gorjanci – območje komplek.varstva kult.dediščine
Stranje – območje cerkve sv. Ahca s pacipresama in vpliv. Območje
Gornji Leskovec – cerkev sv. Antona Puščavnika in vpliv. Območje
Brezje pri Dovškem – cerkev sv. Pavla z lipama…..
Šedem – cerkev sv. Jakoba z vpl.območjem kulturne krajine
Mali Kamen – kužno znamenje Sedeči Kristus z vpl.območjem
Koprivnica – območje cerkve Marijinega vnebovzetja
Brestanica – območje župnišča z vrtom
Brestanica – območje cerkve Lurške Matere božje…..
Brestanica – območje cerkve sv. Sebastijana
Brestanica – območje cerkve sv. Petra
Brestanica – območje gradu Rajhenburg
Brestanica – grad Rajhenburg
Dalce – območje cerkve sv. Andreja
Gorenja Lepa vas – območje cerkve sv. Primoža z lipama in v.o.
Gora – območje cerkve sv. Lovrenca
(Š)Mohor nad Brestanico – območje cerkve sv. Mohorja z v.o.

KS
KS
KS
KS
KS
KD
KS
KS
KS
KD
KD
PKD
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
PKD
KS
KS
KS
KS
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K216
K217
K218
K219
K220
K221
K222
K223
K226
K227
K228
K229
K231
K235
K240
K244
K245
K246
K250
K251
K252
K256
K257
K258
K259
K260
K263
K266
K268
K269
K270
K271
K272
K274
K275
K278
K284
K285
K288
K291
K294
K298
K301
K305
K308
K310
K318
K319
K323
K324
K325
K326
K327
K328
K329
K330
K331
K332

# 305
U 510184
# 1950
U 510185
U 510186
# 306
U 510187
U 510188
# 10286
# 9656
# 1954
U 510191
# 1951
U 510195
U 510199
U 510203
U 510204
U 510205
U 510209
U 510210
U 510211
# 1951
U 510215
# 8772
# 317
# 10284
# 318
# 1957
U 510220
U 510221
U 510222
U 510223
U 510224
U 510226
U 510227
U 510230
U 510236
U 510237
U 590258
U 510242
U 510245
# 1965
U 510251
U 590262
U 510257
U 510259
U 590266
U 590267
# 264
U 510272
U 510273
U 510274
U 510275
U 510276
U 510277
U 510278
# 8766
# 265
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Krško – cerkev sv. Duha
Krško – kamnito znamenje ob župni cerkvi
Krško – cerkev sv. Janeza Evangelista
Krško – spomenik Martinu Hočevarju
Krško – spomenik Janezu Vajkardu Valvasorju
Krško – Valvasorjeva hiša
Krško – Jarnovičeva hiša
Krško – Kaplanova hiša
Krško – Kapucinski samostan
Krško – staro pokopališče
Krško – kapela sv. Križa
Krško – mavzolej družine Hočevar
Krško – cerkev sv. Rozalije
Kremen nad Vidmom – območje cerkve sv. Primoža z v.oZdole – območje cerkve sv. Jurija
Koritnica – območje cerkve sv. Petra
Podulce – območje cerkve sv. Marjete
Veliki Trn – območje cerkve sv. Duha z vpl. Območjem
Nemška vas – območje cerkve sv. Štefana z vpl.območjem
Ravni – območje cerkve sv. Vida z vpl.območjem
Senuše – območje cerkve sv. Lucije
Krško – cerkev sv. Rozalije
Krško, Trška gora – območje cerkve sv. Jožefa z v.o.
Leskovec pri Krškem – območje gradu Šrajbarski turn
Leskovec pri Krškem –grad Šrajbarski turn
Leskovec pri Krškem –Mavzolej Anastazija Gruna
Leskovec pri Krškem – cerkev Žalostne Matere božje
Leskovec pri Krškem – območje cerkve sv. Ane z v.o.
Krško – območje cerkve sv. Ruperta
Krško – znamenje na Vidmu
Krško – kapela sv. Jožefa v Resi
Krško – kapela sv. Mihaela
Libna – območje cerkve sv. Marjete z lipo in v.o.
Stari Grad pri Vidmu– območje cerkve sv. Miklavža
Dolenja vas pri Krškem – cerkev Device Marije
Vrh pri Površju – območje cerkve sv. Neže z v.o.
Raka – cerkev sv. Lovrenca
Raka – območje gradu z gospodarskimi poslopju in Raka 13
Straža pri Raki – območje cerkve sv. Valentina z v.o.
Velika vas pri Krškem – območje cerkve sv. Martina
Drnovo – cerkev sv. Janeza Krstnika
Vihre – območje cerkve sv. Urha z lipo (EŠD 9822) in v.o
Gorenje Ravno – območje cerkve sv. Lenarta z lipo in v.o.
Veliki Podlog – območje cerkve sv. Miklavža z v.o.
Gorica – cerkev sv. Pavla
Dobrava – območje graščine s parkom
Podbočje – cerkev sv. Križa
Podbočje – stari grad
Kostanjevica na Krki – cerkev sv. Jakoba
Kostanjevica na Krki – Oražnova ulica 24
Kostanjevica na Krki – kapela
Kostanjevica na Krki – Ulica talcev 9
Kostanjevica na Krki – Oražnov trg 2
Kostanjevica na Krki – cerkev sv. Miklavža
Kostanjevica na Krki – Ulica talcev 2
Kostanjevica na Krki – Oražnov trg 5
Kostanjevica na Krki – območje gradu Kostanjevica
Kostanjevica na Krki – samostan
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K336

U 510283

Slinovce – cerkev Matere dobrega sveta z v.o.

KS

K337

U 510284

Slinovce – kapela z lipo

KS

K338

U 510285

Črneča vas – območje cerkve sv. Mohorja in Fortunata z lipama

KS

K339

U 510286

Globočice – kapela

KD

K340

U 510287

Oštrc – obm. Cerkve Marije Magdalene z lipo in v.o.

KS

K341

# 10283

Črneča vas – Stražni stolp

KS

K343

# 2401

Frluga – cerkev sv. Katarine

KS

K346

U 510291

Gradec – območje cerkve sv. Nikolaja z lipo

KS

K348

U 510293

Ržišče – območje cerkve sv.Marije Magdalene z lipama

KS

K349

# 1912

Male Vodenice – območje cerkve Marije Tolažnice z v.o.

KS

K385

# 5763

Bohor – partizanska tehnika France Prešeren

KS

K386

# 5762

Bohor – bolnišnica v Travnem Lazu

KS

K390

# 5752

Jevša – spomenik padlim borcem Kozjanskega odreda

KS

K410

# 5760

Dolnji Leskovec – spomenik v Penku

KS

K411

# 5761

Cesta – spomenik prvim krškim žrtvam v Rorah

KS

K413

# 5753

Krško – spomenik izgnancem in padlim v NOB

KS

K421

# 5749

Čela – Godlerjev hram

KS

K433

# 5754

Krško – spomenik prvim krškim padlim borcem

KS

K451

# 5755

Malence – spomenik padlim talcem in Kostanjevice

KS

K452

Z 531/01

Kostanjevica na Krki – spominsko znamenje zamolčanim žrtvam

KD

K453

Z 532/01

Kostanjevica na Krki – spomenik jugoslovanskim partizanom

KD

K454

Z 533/01

Kostanjevica na Krki – spominska plošča padlim Skojevcem

KD

K455

Z 534/01

Kostanjevica na Krki – spominska plošča slikarju J. Gorjupu

KD

K456

Z 535/01

Kostanjevica na Krki – doprsni kip zdravnika I. Oražna

KD

K457

Z 536/01

Kostanjevica na Krki – spominska plošča zdravniku I. Oražnu

KD

K458

Z 537/01

Kostanjevica na Krki – spomenik padlim v NOB

KD

K459

Z 538/01

Kostanjevica na Krki – spomenik materam

KD

K460

Z 539/01

Kostanjevica na Krki – doprsni kip pesnika J. Cvelbarja

KD

K461

Z 540/01

Kostanjevica na Krki – doprsni kip slikarja J. Gorjupa

KD

K462

Z 541/01

Kostanjevica na Krki – mozaik bitke na Krškem polju

KD

K463

Z 542/01

Kostanjevica na Krki – grobišče padlih v NOB

KD

K464

Z 543/01

Kostanjevica na Krki – skupni grob borcev Krajiških brigad

KD

K465

Z 544/01

Kostanjevica na Krki – skupni grob talcev iz Prekope

KD

K466

Z 545/01

Kostanjevica na Krki – grob v NOB padlega Lovra Horvata

KD

K467

Z 546/01

Oštrc – spomenik padlim v NOB

KD

K468

Z 547/01

Oštrc – skupni grob padlih v NOB

KD

K469

Z 548/01

Oštrc – skupni grob dveh žrtev NOB

KD

K470

# 5750

Gradnje – hram Janeza Božiča

KS

K471

# 5751

Gradnje – hram Jožeta Božiča

KS

K472

# 5756

Mladje – Dom OF

KS

K473

# 5757

Mladje – Kuharjeva domačija v Lebici

KS

K474

Z 549/01

Črneča vas – spominska plošča v požgani vasi

KD

K475

# 5759

Planina v Podbočju – spomenik padlim v NOB

KS

K476

Z 550/01

Ržišče – spominsko znamenje padlim partizanom

KD
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Zasnovo varstva kulturne dediščine predstavlja tudi druga dediščina, registrirana po predpisih o kulturni dediščini in
je obvezna sestavina prostorskih aktov.
V zasnovi varstva kulturne dediščine so upoštevane
Strokovne podlage s področja varstva kulturne dediščine za
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega
plana občine Krško (izdelal Ljubljanski regionalni zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine, avgust 2001).
Evidentiranih je 476 enot kulturne dediščine.
V poglavju »5. ZASNOVA VARSTVA OKOLJA IN UREJANJA PROSTORA«, podpoglavje »5.2. Varstvo in izboljšanje okolja« (stran 752) se v podnaslovu 5.2.1 Varovanje in
izboljšanje kvalitete voda v tretji alinei, tretji stavek črta in na
novo glasi:
»Za pomembnejša urbana območja so določene lokacije čistilnih naprav in skupna čistilna naprava z zmogljivostjo
nad 100.000 PE v Krškem, ki je obvezno izhodišče DP RS.
Za ostala naselja je potrebno način odvodnjavanja in čiščenja
odpadnih vod določiti – skladno s specifiko posameznega
območja v okviru priprave strokovnih podlag za PIA.«
V poglavju »5. ZASNOVA VARSTVA OKOLJA IN UREJANJA PROSTORA«, podpoglavje »5.2. Varstvo in izboljšanje okolja« (stran 752) se v podnaslovu 5.2.2 Varovanje in
izboljšanje kvalitete zraka (stran 753) v tretji alinei besedilo
črta in na novo glasi:
»Potrebno je sanirati vse vire onesnaževanje zraka s
poudarkom na sanaciji farme prašičev na Pristavi, sanaciji
Asfaltne baze Drnovo in tovarni celuloze in papirja. Sanacija
onesnaževanja zraka v tovarni celuloze in papirja v Krškem,
je obvezno izhodišče DP RS.«.
Za tretjo alineo se doda četrta alinea, ki glasi:
»V Občini Krško je predviden analitsko nadzorni in
alarmni sistem (stalna postaja, dopolnilna regionalna postaja, 3 dopolnilne stalne postaje), ki je obvezno izhodišče
DP RS.«.
V podnaslovu »5.2.5 Varovanje in izboljšanje zemljišč«
(stran 755) se dodajo novi podnaslovi, ki glasijo:
»5.2.6 Ohranjanje in izboljšanje kakovosti naravnih
virov
V industriji je potrebno izvajati ukrepe za izboljšanje kakovosti odpadnih voda, ki so obvezno izhodišče DP RS.«.
5.2.7 Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
Občina bo opredelila območja varstva pred sevanjem
glede na občutljivost posameznega območja naravnega ali
življenjskega okolja za učinke elektromagnetnega polja, ki jih
povzročajo viri sevanja (I. in II. Območje), skladno z Uredbo o
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 70/96).
5.2.8 Varstvo pred ionizirajočimi sevanji
Občina bo opredelila območja varstva pred ionizirajočimi sevanji v skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi
sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 67/02).«.
6. člen
Poglavje VIII. VARSTVO PRED POŽARI (v osnovnem
planu Uradni list SRS, št. 7/90- stran 444) se črta in na novo
glasi:
»VIII. VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI«.
»Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se organizira kot celovita interdisciplinarna dejavnost, povezana v
normativno, organizacijsko in funkcionalno samostojen in
enoten sistem, ki deluje v miru in vseh drugih spremenjenih
razmerah, tudi v izrednem in vojnem stanju. Potrebno je
zagotoviti možnosti najširšega sodelovanja humanitarnih in
drugih nevladnih organizacij, katerih dejavnost je pomembna
za varstvo pred nesrečami.
Naravne in druge nesreče povzročata narava in človek
s svojimi dejavnostmi. Na njihov nastanek, potek in posledice
pomembno vplivajo naravne in druge danosti, še zlasti lega,
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površje, kamenine, podnebje, padavine, vode, rastlinstvo,
prebivalstvo, poselitev, urbanizacija, izraba tal, industrializacija in drugo. Občina Krško je z upoštevanjem vseh teh segmentov uvrščena med najbolj ogrožene občine v Sloveniji.
V skladu s politiko izvajanja varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami moramo dosegati, da bomo občani v
lastnih življenjskih in delovnih okoljih v občini v mejah svojih
pravic, dolžnostih in odgovornostih ustrezno ukrepali in delovali za nadaljnjo krepitev varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, usposobljenostjo in celotne pripravljenosti kot
neločljive sestavine njihove redne dejavnosti.«.
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
izhajajo pristojnosti občine, ki ureja in izvaja varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju.Te pristojnosti so:
– spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje
prebivalstva o pretečih nevarnostih,
– organiziranje in vzdrževanje sredstev za alarmiranje
v skladu z enotnim sistemom alarmiranja,
– zagotavljanje zvez za potrebe zaščite, reševanja in
pomoči v skladu z enotnim sistemom zvez,
– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
– organiziranje,
– razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite,
– organiziranje in opremljanje organov, enot in služb
Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito in reševanje in pomoč v občini,
– zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev
v primeru naravnih in drugih nesreč,
– izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena,
– organiziranje, vodenje zaščite, reševanja in pomoči
na območju občine,
– usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč ter sodelovanje s sosednjimi občinami pri
odpravi posledic naravnih in drugih nesreč.
Pri opravljanju nalog iz varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami občine sodelujejo med seboj. V ta namen lahko
združujejo sredstva in oblikujejo skupne službe za opravljanje
skupnih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Pogoji in zahteve s področja varstva pred požarom
bodo podani v nadaljevanju postopka urejevanja predmetnega okolja s prostorsko izvedbenimi akti ali ob izdelavi projektne dokumentacije.«
7. člen
Poglavje XI. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN
DRUŽBENA SAMOZAŠČITA (v osnovnem planu Uradni list
RS, št. 7/90 – stran 478) se črta in na novo glasi:
»XI. OBRAMBA
Iz Zakona o obrambi izhaja obveza organov lokalne
skupnosti, da načrtujejo civilno obrambo kot celoto ukrepov
in dejavnosti, s katerimi se z nevojaškimi sredstvi in načini
podpira in dopolnjuje vojaška obramba države. Obrambne
zadeve so v državni pristojnosti.
V Zasnovi varovanih, zavarovanih območij in omejitev
M1: 25000 in v Zasnovi namenske rabe površin, zavarovanih
in varovanih območij M1:5000, so prikazani planski elementi
območij za potrebe obrambe v skladu s predpisi o prikazovanju prostorskih sestavin planov občin v digitalni obliki.«.
Za področje obrambe so na območju Občine Krško
perspektivna naslednja območja:
– Sremič, možna izključna raba,
– Brege, izključna raba,
– parcelna številka 3086, k.o. Veliki Podlog, izključna
raba,
– Gorica, izključna raba,
– Jelše, izključna raba,
ki jih je potrebno upoštevati kot obvezna izhodišča.
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8. člen
V poglavju 6. OBVEZNA IZHODIŠČA točka 6.1 Obvezna izhodišča dolgoročnega plana Republike Slovenije
za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1989 (stran 759) se
preoblikuje in glasi:
»6.1 Obvezna izhodišča dolgoročnega plana Republike
Slovenije za obdobje 1986-2000:
V nadaljevanju našteta obvezna izhodišča dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje 1986–2000, ki
jih je Občina Krško in drugi nosilci urejanja prostora dolžni
upoštevati pri pripravi planskih aktov občine.
Področje

Obvezno izhodišče

Kmetijstvo

– območje najboljših kmetijskih zemljišč (1.območje kmetijskih zemljišč)

Gozdarstvo

– območja varovalnih gozdov

Urejanje in varovanje vodnega sistema

– varovanje podtalnice-Krško polje,
– vodni zbiralniki (Lokavec, Velikovaški potok, Močnik),
– urejanje in ohranjanje odtočnega režima,
– varstvo kakovosti in količin voda,
– varstvo pred površinsko, globinsko in bočno erozijo celinskih voda,
– poplavna območja in varstvo pred poplavami ter zalednimi vodami,
– kategorizacija pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu.

Pridobivanje mineralih
surovin

– območja nekovinskih mineralnih surovin,
– nahajališče kremenovega peska Ravno pri Raki,
– kamnolom tehničnega kamna – dolomita na Guntah,
– gramoznica Stari grad,
– gramoznice na desni strani reke Save,
– sanacija območja rudnika Senovo (območje poškodovano zaradi posedanja podzemnih
kopov).

Naravne vrednote-varstvo
narave

– enote pomembnejših naravnih vrednot (naravni spomeniki, naravni rezervati in območja
naravnih vrednot -regijski park, krajinski parki).

Kulturna dediščina

– enote pomembne kulturne dediščine in pomembnejša območja kulturne dediščine.

Varstvo okolja

– sanacija virov onesnaženosti zraka (zasnova sanacij),
– čiščenje spodnjega toka reke Save,
– zasnova razmestitve čistilnih naprav nad 100.000 PE (Krško),
– analitsko nadzorni in alarmni sistem,
– JEK.

Poselitev

– usmerjanje poselitve v ureditvena območja naselij, redifinirana na osnovi navodil o vsebini
in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin,
– središče ožjega regionalnega pomena Krško

Promet

– državna cestna infrastruktura,
– zasnova železniškega omrežja,
– zasnova daljinskih kolesarskih cest in glavne kolesarske povezave, ki so del državnega
kolesarskega omrežja,
– vplivno območje »omejene« in »nadzorovane« rabe prostora šolskega letališča Cerklje ob
Krki,
– maloobmejni prehod Planina.

Energetika

– zasnova energetskih objektov JEK, HE Krško, TE Brestanica,
– elektroprenosno visoko napetostno omrežje (400 kV, 110 kV daljnovodi, razdelilne
transformatorske postaje 400/x kV, 220/ x kV110/x kV),
– magistralno plinovodno omrežje.

Sistemi zvez

– omrežje mobilne telefonije.
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9. člen
V poglavju 7 Uresničevanje prostorskih sestavin planskih aktov (stran 760) se v točki »7.3 Prostorski izvedbeni akti
(PIA)« (stran 762) črta besedilo in na novo glasi:
»Za izvajanje posegov je v tem poglavju prikazan pregled potrebnih sprememb veljavnih PIA in pregled potrebne
izdelave novih.
Na območjih zazidalnih načrtov izdelanih na podlagi
zakona o urbanističnem planiranju, se za območja, ki še
niso realizirana (predlagana sprememba funkcionalnih in
oblikovalskih rešitev, potrebne rešitve infrastrukturne opreme), izdelajo lokacijski načrti.
Pri posegih na stavbna zemljišča izven ureditvenih območij naselij je potrebno ugotoviti vrsto objekta (gospodarski, počitniški, stanovanjski, ipd.). Na osnovi te ugotovitve
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so možne gradnje (nadomestne, rekonstrukcije, dozidave) z
enako namembnostjo.«.
Za izgradnjo namakalnih sistemov na območjih opredeljenih s strokovnimi podlagami »Izdelava strokovnih podlag
namenske rabe prostora za potrebe kmetijstva, Inštitut za
vode Republike Slovenije, Ljubljana, oktober 2003, za katere
še ni znanih investitorjev, se izdelajo občinski lokacijski načrti
v primerih:
– če gre za velike namakalne sisteme, ki so namenjeni
večjemu številu uporabnikov za skupno rabo po namakalnem
urniku,
– če gre za male namakalne sisteme namenjene enemu
ali več uporabnikom, ki uporabljajo namakalni sistem neodvisno drug od drugega na strnjeni površini kmetijskih zemljišč
v izmeri 10 ha in več.

V podtočki 7.3.1 Prostorsko izvedbeni načrti (stran 762) se črta tabela in nadomesti z novo tabelo:
Naziv PIN po KS

KS Brestanica
ZN Dorc – Brestanica
UrN Brestanica – trg
ZN obrtna cona Brestanica Sejmišče
LN RIC Mačkovci
LN stanovanjsko območje severovzhodno od potoka Lambersca
LN stanovanjsko območje Gorica
LN kamnolom Anže
LN stanovanjsko območje južno od šole
v Brestanici
LN za poslovni kompleks severno od
blokov Brestanica
LN za cevovod tehnološke vode od črpališča na Savi do TEB
KS Dolenja vas
UN za naselje Dolenja vas
LN sanacija deponije
LN proizvodna cona Spodnji Stari grad
na vzhodni strani
LN obrtna cona Spodnji Stari grad na
vzhodni strani
LN stanovanjska gradnja Dolenja vas
sever
LN športno rekreacijski center v gramoznici Spodnji Stari grad

Sprejet PIN

Predvidena
sprememba

SDL, 23/78,
RS, 62/01
RS, 6/96
SRS, 30/88

da

V
izdelavi

Oznaka v kartografskem
delu plana

da
da

R/6 – LN
S9/ 02 – LN

da
da
da

S57/ 03 – LN
2/04 – LN
S 9/05 – LN

da

CS9/06 – LN

da
da

da

RS, 8/98

da

KS Koprivnica
LN stanovanjska gradnja Veliki Kamen
– sever
LN stanovanjska gradnja Koprivnica
sever
LN stanovanjsko območje Veliki Kamen
zahod
KS Kostanjevica
ZN OC Malence
ZN stanovanjsko območje Globočice
UN mestno jedro Kostanjevica

Planirana
izdelava

da
da
RS, 12/95

da

da
da

Ik148/2 – LN
P148/ 01 – LN

da

O148/ 02 – LN

da

S35/ 03 – LN

da

ŠRC148/ 05 – LN

da

S165/ 01 – LN

da

S79/ 03 – LN

da

S165/05 – LN

P83/5 – ZN
CS83/6 – ZN
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LN Kostanjevica – pokopališče
LN Polom – vikendi
LN ŠRC Polom
ZN športno rekreacijski center Kostanjevica
LN stanovanjska pozidava Grič
LN kamnolom Ključe
LN stanovanjska gradnja ob sadovnjaku
na zahodni strani Kostanjevice
LN ŠRC Karlče
KS Krško
ZN Polšca – vzhod
LN ŠRC Ribnik – 1. faza
ZN Industrijska cona Žadovinek
UN Staro mestno jedro II.
UN ožje ureditveno območje III, IV in V
zgodovinskega jedra mesta Krško
ZN Spodnji Grič II.

Z83/8 – LN
R/10 – LN
R/11 – LN
ŠRC83/ 03 – ZN

da
da
da

S62/ 05 – LN
46/06 – LN
S83/07 – LN

da

ŠRC75/08 – LN

da

R85/14 – LN

da

P85/18 – LN

da

OS85/ 01 – LN

da

PO174/ 03 – LN

da

Ip85/04 – LN

da

CO43/ 01 – LN

da
da

S43/ 03 – LN
R8/ 04 – LN

da

R8/ 05 – LN

da

SO8/06 – LN

da

Gr 8/08 – LN

da
da
da
da
da

Z87/7 – LN
S87/6 – LN
Ip87/8 – LN
S87/ 01 – LN
OS87/ 02 – LN

da
da
da

O87/ 03 – LN
O87/04 – LN
PO162/05 – LN

da

S87/06 – LN

da

da
SDL, 12/85,
RS, 4/97, 19/00
RS, 63/93
da
SDL, 8/86, RS, da
63/93, 62/01
SRS,
da
9/87, RS,60/95,
69/95,84/98

LN OC pod Libno
UN Zaton
LN Stara vas – območje vzhodno od
Imperiala
LN proizvodno obrtno območje Cesarska
Vrbina
LN obvoznica Stara vas

da

KS Krško polje
UrN Brege – hipodrom
LN poslovno obrtni kompleks Drnovo ob
avtoceti
LN stanovanjsko območje Drnovo – jug
LN športno rekreacijsko območje gramoznica Brege – sever
LN športno rekreacijsko območje gramoznica Brege – jug
LN stanovanjsko obrtno območje Brege
jug
LN za črpanje gramoza na Bregah
KS Leskovec
UN Staro jedro Leskovec
ZN Užanka
LN Pokopališče – novo
LN Leskovec – Gmajna 3
LN cesta Leskovec – Gmajna
LN stanovanjska pozidava Gmajna 4
LN obrtno stanovanjska cona Leskovec
– jug
LN obrtna cona MDB – jug
LN obrtna cona Žadovinek – jug
LN proizvodno obrtno območje gramoznica Velika vas
LN stanovanjsko območje Zgornje
Veniše

da
da
da

da

RS, 9/98

da
da
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LN poslovni kompleks ob krožišču
Drnovo
LN letališča Žadovinek
LN stanovanjska gradnja Gmajna 5
KS Podbočje
UN za naselje Podbočje
LN ribogojništvo Goričar
LN športno rekreacijski center Planina
LN kamnolom Premagovce
LN kamnolom Gradec
LN kamnolom Šutna
LN stanovanjsko območje Žabjek
KS Raka
LN OC Vehovar
Un Ravno peskokop
LN stanovanjsko območje Gmajna
LN obrtna cona Smednik
LN obrtna cona Gmajna
UN peskokop Ravne

RS,68/97

Stran

da

C162/07 – LN

da
da

R184/08 – LN
S87/09 – LN

da
da
da
da
da
da

O142/ 02 – LN
ŠRC113/ 04 – LN
120/ 05 – LN
59/ 06 – LN
160/ 07 – LN
SR183/07 – LN

da

P126/1 – LN

da
da
da

S47/01 – LN
O147/02 – LN
O47/ 03 – N

da

R132/01 – LN

da

RS, 6/91

da

KS Rožno – Presladol
LN rekreacijsko območje Rožno
KS Senovo
ZN OC Senovo
UN Senovo center
UN Pokopališče
RS, 70, 97
LN ŠRC Jalovišče
LN stanovanjsko območje ob cesti bratov
Zorko
LN obrtna cona Senovo – južno od
Metalne
LN kamnolom Globoko
LN kamnolom Pirc
LN kamnolom Flančula
LN cestna povezava Kajuhova ulica-Bohorska cesta
LN črpališče Dovško
KS Veliki Podlog
LN obrtna cona Veliki Podlog
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da
da

O138/08 – ZN

da
da
da

ŠRC138/ 03 – LN
S138/ 07 – LN

da

O138/09 – LN

da
da
da
da

15/010 – LN
55/011 – LN
15/012-LN
138/013-LN

da

da
Točka 7.6. Merila za ugotavljanje odstopanj, ki narekujejo postopek spremembe plana (stran 767) se črta.
Točka 7.7 Programske zasnove (Uradni list RS, št.
116/02-stran 15752) se preštevilči v 7.6 in za točko a) doda
nova točka b, ki glasi:
»b) Programska zasnova za poslovni kompleks Drnovo
OPIS LOKACIJE IN DOLOČITEV OBMOČJA
Poslovno obrtna cona Drnovo se predlaga južno od proizvodnega območja asfaltne baze Drnovo vse do koridorja
nove hitre ceste Ljubljana – Zagreb. Drugi del predlaganega
območja pa se nahaja zahodno ob glavni cesti G1-5 Arja
vas – Celje – Zidani most – Krško – Drnovo med avtocestnim priključkom Drnovo ter vključuje del izčrpanih površin v
gramoznici Velika vas.

O167/ 01 – LN
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Območje urejanja je z vseh strani omejeno s kmetijskimi
zemljišči, razen na južni strani, kjer je omejeno z območjem
avtoceste.
Območje spremembe namenske rabe je velikosti ca.
38,38 ha. Velikost posameznih ožjih ureditvenih območij je:
območje A (proizvodne dejavnosti) – ca. 8,37, območje B
(proizvodne, centralne dejavnosti) – ca. 3,99 ha, območje
C (zelene površine) – ca. 0,96 ha, območje D (prometna in
komunalna infrastruktura)– ca. 2,06 ha, območje E (centralne
dejavnosti) – ca. 2,72 ha, območje F (centralne dejavnosti)
– ca. 6,52 ha, območje G (obrtne dejavnosti) – ca. 13,76 ha.
Obravnavana območja zajemajo zemljišča z naslednjimi
parcelnimi številkami:
k.o. Senuše: parc. št. 244, 2067/10, 2069/1, 2069/12,
2069/13, 2069/14, 2069/15, 2069/16, 2069/17, 2069/21,
2069/24, 2069/25, 2069/26, 2069/27, 2069/28, 2069/47,
2069/68, 2069/69, 2070/2, 2071/2,2072/2, 2073/2, 2203/7,
2047/1, 2047/2, 2040/2, 2040/4, 2040/1, 2040/3, 2045, 2039/1,
2039/2, 2026/1, 2026/2, 2026/5, 2026/7, 2026/8, 2026/3,
2026/6, 2025/1, 2022/2, 2022/3, 2203/5, 2025/2, 2022/6,
2022/7, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2442, 2443,
2444, 2445
k.o. Drnovo: parc. št. 175/11, 175/12, 175/2, 175/3,
175/4, 175/5, 177/1, 105/1, 178/1, 180/1, 181/1, 101/1, 99/1,
100, 103, 104, 105/7, 106, 107, 108, 109, 110/9, 110/11,
105/8, 105/12, 105/6, 105/11, 105/10, 102/1, 105/5, 105/9,
172/1, 2636/1, 105/4, 105/3, 105/2, 174/1, 174/2.
PREDLOG ORGANIZACIJE DEJAVNOSTI V PROSTORU
S predlagano širitvijo območja obstoječe proizvodno
– obrtne cone in območja centralnih dejavnosti, bi pridobili
območje na pomembnem stičišču prometnih poti. Predlagano
je oblikovanje proizvodnih, trgovsko – poslovnih in obrtnih
objektov.
Prednosti predlagane lokacije so ugodna prometna dostopnost, območje se nahaja med dvema velikima mestoma
(Brežice – Krško), možnost širitve dejavnosti, ugoden teren
– ravnina, območje izven poplavnih con, lokacija je že načeta
z dejavnostjo, možnost priključitve na infrastrukturo (plinovod, elektrika, kanalizacija, telefon – optični kabel), lokacija
ima v bližini večje zaledje naselitve (Krško z Leskovcem).
Oblikovanje nove poslovne cone ob že obstoječih dejavnostih je zelo pomembno za nadaljnji razvoj gospodarstva
občine Krško in posledično daje možnost odpiranja novih
delovnih mest.
OMEJITVE V PROSTORU
Kmetijske in gozdne površine
Obravnavana poslovna cona posega na najboljša kmetijska zemljišča, ki predstavljajo plansko rabo zemljišča. V
naravi so ta zemljišča kmetijske obdelovalne površine – njive
in travniki, ki pa so v obcestnem pasu že degradirane.
V južnem delu (območje G) tik ob asfaltni bazi se nahaja
manjša gozdna površina na katero posegamo z novo predvidenimi ureditvami.
Podtalnica
Predvideno območje poslovne cone se nahaja v varovanem območju podtalnice, in sicer v pasu 3/1 – najširši
varstveni pas in v pas 3 – širši varstveni pas.
Naravne vrednote
Naravna vrednota je evidentirana v južnem delu obravnavanega območja.
Kulturna dediščina
Območje poslovne cone Drnovo v zahodnem obcestnem pasu leži znotraj arheološkega območja s tretjim
varstvenim režimom. V vzhodnem obcestnem pasu pa
območje leži znotraj arheološkega območja, ki ima drugi
varstveni režim*.
Prometna infrastruktura
Obravnavano območje predvidene poslovne cone na
Drnovem se nahaja v neposredni bližini avtoceste oziroma
tik ob njenem priključku.
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Poleg tega poteka preko območja predvidena trasa (v
proučevanju) hitre železnice »dolenjska varianta«, ki preseka
območje v delu južno od obstoječega krožnega križišča.
Energetska infrastruktura
Preko območja potekata v prečni in vzdolžni smeri koridorja 20 kV daljnovodov od osi katerih je potreben odmik
novih objektov za 10 m.
Preko osrednjega dela območja pa prečka zemljišče
tudi trasa magistralnega plinovoda, ki napaja MRP Drnovo s
priključkom iz magistralnega plinovoda. Iz MRP Drnovo potekata priključna plinovoda v obstoječe proizvodno območje
Asfaltne baze in za Togrel.
PREDLOG ORGANIZACIJE POSLOVNO STORITVENIH DEJAVNOSTI
Na območju predvidenega posega, kjer je obstoječa
planska kategorija najboljše kmetijsko zemljišče z možnostjo agrooperacij (namakanje), se spremeni namenska raba
zemljišča.
Predvidena je razširitev obstoječega obrtno – proizvodnega območja in območja centralnih dejavnosti. Širitev
je predvidena vse do območja avtoceste oziroma njenega
priključka.
V južnem delu ob že obstoječem planskem območju centralnih dejavnosti je predvidena ureditev zemljišč
za namen trgovsko poslovnih centralnih (območje F) in
obrtnih dejavnosti (območje G). Manjša površina v obcestnem pasu, nasproti proizvodnega območja Asfaltne
baze, (območje E), se uredi za trgovsko poslovne centralne dejavnosti.
V območju okrog krožnega križišča se del zemljišča
pušča kot zeleni pas (območje C) zaradi poteka magistralnega plinovoda, ki v pasu 15m od osi ne dopušča gradnjo
objektov.
Večja površina severno od proizvodnega območja (območje A) je predvidena za širitev proizvodnih dejavnosti.
Lokacija med lokalno cesto in obstoječo proizvodno
cono IGM Save (območje D) je primerna za ohranjanje infrastrukturnega koridorja (širitev ceste, izgradnja komunalnih
vodov, ureditev parkirišč za osebna vozila zaposlenih v poslovnem in industrijskem kompleksu) in za ureditev zelenega
pasu, ki bi zakril poglede na proizvodno območje.
Na območju med glavno cesto G1-5 in proizvodnim območjem IGM Save na vzhodu (območje B) pa je predvideno
urejanje v dveh variantah. V prvi varianti je območje predlagano za ureditev poslovno oskrbnih dejavnosti.
V drugi varianti pa se predlaga možnost izčrpanja
gramoza, pri čemer se zemljišče na spodnjem nivoju nameni širitvi obstoječe proizvodne dejavnosti. Zemljišče na
zgornjem platóju med glavno cesto in brežino pa se pušča
širine ca. 15m in se predlaga za ureditev zelenega pasu s
kolesarsko stezo.
Za ureditev celotnega poslovnega kompleksa bo potrebno izdelati več prostorsko izvedbenih aktov – lokacijskih
načrt, in sicer posebej za proizvodni, obrtni in poslovno
trgovski del.
INFRASTRUKTURNA UREDITEV OBMOČJA
Prometno omrežje
Obravnavano območje predvidene poslovne cone na
Drnovem se nahaja tik ob glavni cesti G1-5 iz katere so predvideni novi priključki.
Za napajanje cone (območja A – E) je predviden dovoz
iz obstoječega krožnega križišča. Poleg tega pa se predvidita
še dva nova priključka, in sicer za dostop v severni (območja
A – B) in za dostop v južni (območji F in G) del poslovne
cone. Dostop v skrajni severni del območja je predviden tudi
preko obstoječega proizvodnega območja gramoznice IGM
Sava, kjer je potrebno celovito rešiti cestno omrežje in ostalo
infrastrukturo.
Na območju med asfaltno bazo Drnovo in avtocesto je
predvidena možnost ureditve podzemnih garaž za parkiranje
vozil v globini, ki sega le do nivoja varovanja podtalnice.
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Ob objektih se uredijo potrebna parkirišča in manipulativni prostori za nemoteno funkcioniranje dejavnosti. V obcestnem pasu glavne ceste G1-5 pa je predvidena ureditev
obcestnega zelenega pasu s kolesarsko stezo. Območje
ozkega pasu zahodno od krožnega križišča se med drugim
nameni tudi za ureditev parkirišč zaposlenih v obstoječi proizvodni in predvideni poslovni coni.
Za priključek poslovne cone Drnovo na glavno cesto
G1/5 po varianti »1« je potrebno predhodno izdelati prometno tehnični elaborat, ki bo podal optimalno rešitev (klasično
križišče z ali brez semaforja ali krožišče) z vsemi podatki za
dimenzioniranje le tega.
Ureditve na območju poslovne cone morajo biti usklajene s potekom avtoceste, urejenimi spremljajočimi objekti
in prometnimi navezavami ter komunalno energetskimi ureditvami. Rešitve predvidenih posegov morajo zagotavljati
prometno varnost na avtocesti, v priključku Drnovo in na
glavni cesti (ne sme biti zmanjšana preglednost, po potrebi
bo potrebno izvesti ukrepe proti zaslepljevanju voznikov na
avtocesti). Odpadne vode s površin novih ureditev ne smejo
biti speljane v naprave za odvodnjavanje avtoceste in cestnega telesa. Upravljavcu avtoceste mora biti omogočeno
nemoteno izvajanje rednih vzdrževalnih del na avtocesti.
V fazi izdelave prostorske in projektne dokumentacije
je vse ureditve potrebno posredovati v pregled in soglasje
upravljavcu avtoceste«.
Komunalna infrastruktura
VODOVOD
Za predvideno poslovno območje se izvede nov priključek iz obstoječega vodovoda, ki poteka preko tega območja.
KANALIZACIJA
Območje nima kanalizacijskega sistema. Odpadne
vode se vodi v nepretočne nepropustne greznice, ki se jih
po potrebi prazni.
Po izgradnji kanalizacijskega sistema na območju Drnovega se mora kanalizacijo priključiti na predvideni kolektor
na čistilno napravo Krško.
Meteorne vode s predvidenih parkirnih površin se vodi
preko lovilcev olj v ponikovalnico.
ODPADKI
Uredi se ločeno zbiranje odpadkov, in sicer v za to namenjene posode določene s strani upravljavca. Odpadke se
nato odvaža na deponijo ali vrača v nadaljnjo predelavo.
Energetska infrastruktura
Na obravnavanem območju je za obstoječo obrtno –
proizvodno dejavnost že izvedeno elektroenergetsko omrežje. Priklop novih objektov se izvede na obstoječe omrežje.
Prav tako je predvidena priključitev novih objektov na
obstoječe plinovodno omrežje.
Telekomunikacije in sistemi zvez
Za potrebe predvidenega poslovnega območja se izvedejo novi priključki na telekomunikacijsko omrežje po pogojih
upravljavca.
Južno od območja asfaltne baze se nahaja obstoječ
GSM oddajnik, ki pa ga bo potrebno prestaviti zaradi ureditve
dostopne ceste v južni del obravnavanega območja.
USMERITVE ZA URBANISTIČNO – ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati morfološke značilnosti,
krajino, vizualno izpostavljenost, ter ureditve objektov v smislu preoblikovanja tega prostora.
Predvideni objekti morajo upoštevati potrebne tehnološke in funkcionalne pogoje ter biti obenem estetsko oblikovani v smislu atraktivnosti.
Na obravnavanem območju je predlagan proizvodno
– obrtni in poslovno storitveni program, ki zahteva tudi različno oblikovanje objektov.
V proizvodnem in obrtnem delu so predvideni objekti
večjih dimenzij, medtem ko so objekti v poslovno storitvenem
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delu manjših volumnov. Po potrebi je možno tudi združevati
ali razdruževati predlagane parcele zaradi omogočanja fleksibilnosti delovanja cone.
Predvsem je pomembno oblikovanje objektov poslovno
storitvenih dejavnosti, ki so predvideni v pasu glavne in hitre
ceste. Posebno pozornost je potrebno podati reprezentančnemu oblikovanju objektov, ki bodo poudarili atraktivno arhitekturo objektov in območja.
Pomembno je tudi oblikovanje obcestnega pasu, in
sicer je predvidena ureditev zelenega pasu ob glavni cesti, v
sklopu katerega je predlagana kolesarska steza. Zeleni pas
je predviden tudi zahodno od krožnega križišča in je namenjen urejanju različne infrastrukture.
USMERITVE ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE
OKOLJA
Obramba in zaščita
Vsi predvideni objekti in ureditve morajo biti projektirani
za potresno območje VIII. stopnje po MCS lestvici.
Za protipožarno zaščito novih objektov je potrebna izgradnja hidrantnega omrežja. Dovoz z vozili v slučaju intervencije bo omogočen neposredno do objektov z vseh poti.
Hrup
Obravnavano območje leži ob glavni cesti G1-5 Arja
vas – Celje – Zidani most – Krško – Drnovo. Mejna vrednost
hrupa je 70dBA za noč in dan, kritična pa 70dBA za noč in
80dBA za dan. Omejitve veljajo 24 ur dnevno.
V času gradnje in po končanju del emisije hrupa ne
smejo presegati dovoljenih mejnih ravni hrupa, ki so dovoljene za to območje.
Izvedba vseh ukrepov v zvezi z varovanjem okolja zaradi obratovanja avtoceste, priključka Drnovo in glavne ceste,
vključno z zaščito pred prekomernim hrupom je obveznost
lokalne skupnosti ali investitorjev navedenih posegov.
Zrak
Obravnavani kompleks na Drnovem ne sme predstavljati povečanja emisij onesnaževanja ozračja. Obstoječa obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij.
Podtalnica
Predvideni posegi se nahajajo na območju podtalnice
Krškega polja. Ker gre za občutljivo lokacijo, morajo predvidene ureditve slediti varovanju podtalnice.
Potrebna je sanacija in s tem izboljšanje obstoječega
stanja, in sicer tako, da se uredi vodotesna javna in interna
kanalizacija, na katero se priključijo vsi obstoječi in predvideni objekti, ločevanje čistih od onesnaženih meteornih voda
ter pravilno ravnanje z odpadki.
Ob eventuelni izgradnji podzemnih garaž za parkiranje
vozil na območju med asfaltno bazo Drnovo in avtocesto
se sme posegati le do nivoja varovanja podtalnice Krškega
polja.
10. člen
V poglavju 8. URBANISTIČNE ZASNOVE točka 8.1.
Urbanistična zasnova Krško (Uradni list RS, št. 13/94, stran
767; v osnovnem planu poglavje 4.1.1 – Uradni list SRS, št.
7/90, stran 462) se na začetku uvoda doda novi odstavek,
ki glasi:
»Urbanistična zasnova Krško vključuje tudi območje
Leskovca, zato se naslov urbanistične zasnove Krško preoblikuje v Urbanistično zasnovo Krško z Leskovcem.
Spremembe in dopolnitve urbanistične zasnove ne
prinašajo bistvenih sprememb. V območje urbanistične zasnove Krško z Leskovcem se vključi območje Zg. Veniše,
kjer so obstoječe zidanice in vikendi, predlagana pa je širitev
obstoječe obrtne cone MDB ter južnega dela proizvodnega
območja Žadovinek.«
V točki 4.1.1.1 Uvod (v osnovnem planu Uradni list
SRS, št. 7/90, stran 463) se za četrtim odstavkom za četrto
alineo doda nova alinea, ki glasi:
– s posodobitvijo državnega prometnega omrežja postaja lokacija ob novem avtocestnem priključku na Drnovem
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pomembno novo razvojno žarišče. Lokacija je atraktivna za
razvoj poslovnih dejavnosti, zato jo je potrebno v prihodnosti
funkcijsko povezovati z mestom Krško z Leskovcem.
V točki 4.1.1.1 Uvod (v osnovnem planu Uradni list
SRS, št. 7/90, stran 463) se v četrtem odstavku v šesti alinei
za »IC Žadovinek« doda novo besedilo, ki glasi:
»Večji del območja IC Žadovinek se še naprej namenja
proizvodnim dejavnostim. Zaradi spremenjenih gospodarskih
razmer se pas ob glavni cesti vse do koridorja daljnovodov na
jugu in območje ob predvideni obvoznici nameni centralnim
dejavnostim. Tu je danes že oblikovan nov center naselja z
oskrbnimi, storitvenimi in trgovskimi dejavnostmi«.
V točki 4.1.1.4. Stanovanjska območja pri Obrtni coni
– MDB (v osnovnem planu Uradni list SRS, št. 7/90, stran
464) se črta površina 4ha in nadomesti z »3 ha«.
V točki 4.1.1.5. Centralna območja in dejavnosti (v
osnovnem planu Uradni list SRS, št. 7/90, stran 464) se črta
besedilo pod naslovom Zdravstveno varstvo in nadomesti z
novim, ki glasi:
»Zdravstvo se razvija na lokaciji na Sp.Griču.«
V točki 4.1.1.5. Centralna območja in dejavnosti (v
osnovnem planu Uradni list SRS, št. 7/90, stran 464) se črta
besedilo v točki »Usmerjeno izobraževanje« in preoblikuje
naslov tako, da glasi:
»Višješolski, visokošolski in univerzitetni študij
V Krškem danes ne obstaja samostojni visokošolski
študij, pač pa Ljudska univerza organizira izvajanje dveh visokošolskih programov ob delu. Usmeritve: po vzpostavitvi
nekaterih višješolskih in visokošolskih ter univerzitetnih programov (do leta 2010) bo potrebno ustanoviti visokošolsko
središče v obliki zavoda«.
V točki 4.1.1.8. Komunalna oskrba in vodnogospodarske ureditve (v osnovnem planu Uradni list SRS, št. 7/90,
stran 465) se črta predzadnji odstavek in nadomesti z novim,
ki glasi:
»Odpadne vode tovarne celuloze in papirja ter komunalne odpadne vode mesta Krško se čistijo na centralni
čistilni napravi v južnem delu proizvodnega območja tovarne
celuloze in papirja.«.
Točka 4.1.1.11. Območja za pridobivanje gramoza (v
osnovnem planu Uradni list SRS, št. 7/90, stran 465) se
črta.
V točki 8.2 Urbanistična zasnova Brestanica – Senovo
(Uradni list RS, št. 13/94, stran 768; v osnovnem planu,
Uradni list SRS, št. 7/90, strani 465–467 od točke 4.1.2 do
vključno 4.1.2.10) se besedilo v celoti črta in na novo glasi:
»8.2. Urbanistična zasnova Brestanica in Urbanistična
zasnova Senovo
Uvod
Širše območje nastajajoče komunikacije (zamestja) je
primerno na demografsko koncentracijo, razvoj proizvodnih
dejavnosti.
Bodoče število prebivalcev je odvisno od bodoče rasti
zaposlovanja.
Zasnova prostorskega razvoja ima naslednja izhodišča:
– tradicionalna zgodovinska upravičenost naselij Senovega in Brestanice,
– prometno vozlišče je pogojevalo začetek poselitve v
Brestanici,
– premog je začetek in vzrok razvoja naselja Senovo,
– dolgoročna usmeritev je približevanje obeh naselij in
druženje funkcij, ki jih imata,
– dolgoročna usmeritev v razvoju je razvoj sekundarnih
dejavnosti, glede na izčrpanost zalog premoga,
– komurbacija Brestanica-Senovo bo v bodoče razvijala
tudi tercialne dejavnosti, katere bodo zadovoljevale potrebe
tudi širšega območja, predvsem severnega dela občine.
Urbanistična in oblikovalska zasnova dolgoročnega razvoja Brestanice in Senovega

Uradni list Republike Slovenije
V oblikovalnem in funkcionalnem pogledu sestavljajo
somestje dva centra – jedra, katera imata vsak svojo zgodovino, značilnosti, razvoj, posebnosti.
Družbeni in gospodarski razvoj pa je počasi prastanske
in ostale pregrade in je ob koncu stoletja pričakovati organsko družbeno in gospodarsko povezanost.
Prometna mreža je ključnega pomena, to je hrbtenica
komurbacije Brestanica-Senovo.
Poleg tega predvidevamo sožitje različnih dejavnosti,
ki se razmeščajo ob osnovni cestni povezavi med obema
jedroma.
V stanovanjskih območjih bomo realizirali v vseh delih
sodobne racionalne oblike stanovanjske gradnje. Humanejše stanovanjsko okolje bo usmerjevalec pri urejanju novih
stanovanjskih objektov z zgoščeno enodružinsko zazidavo
in nizkimi bloki, območja gospodarskih dejavnosti, predvsem
sekundarnega sektorja, bodo v manjšem obsegu zaradi preteklega razvoja, značilnosti dejavnosti in vsebini posameznih
dejavnosti.
8.2.1. Urbanistična zasnova Brestanica
8.2.1.1. Osnova za podrobno urbanistično urejanje:
Ureditveno območje Brestanica:
I. Brestanica – trg, II. Območje gradu Rajhenburg, III.
Brestanica – center, IV. Gorica, Sejmišče, V. Termoelektrarna
Brestanica, VI. Dorc, VII. Območje pri šoli, VIII. Jetrno selo,
IX. Območje Tespack, X. Ob Titovi cesti, XI. Območje pokopališča
8.2.1.2. Stanovanjska območja
Naslov

1. Dorc – sever
2. Ob potoku Lambersca
3. Gorica
4. Jetrno selo

Velikost
(nove površine)
ha

4,2
1,3
0,8
0,45

8.2.1.3. Centralna območja in dejavnosti
Trgovina
V zamestju je razvijati v okviru omejenih potreb specializirane trgovine predvsem v jedru Brestanica. Dnevno oskrbo
načrtujemo v vseh stanovanjskih območjih.
Obrt
Specializirana obrt uslug in storitev usmerjamo v jedro
Brestanice.
Osebne storitve enakomerno razvrščamo v večja stanovanjska območja komurbacije.
Storitve gospodinjstvom razvrščamo v obrtne cone.
Glede na strukturo gostov je pričakovati domače goste,
prehodne goste in v manjšem obsegu tudi stacionarne.
Zaradi teh ugotovitev bodo lokacije gostinskih obratov
za potrebe domačega prebivalca sovpadale z lokacijami
ostalih oskrbnih in družbenih dejavnosti po ureditvenih območjih. Z ustreznimi gostišči bodo opremljene izletniške
točke: Sv. Mohor, ŠRC (bazen) Ribniki, Brestaniški grad.
Obrtno dejavnost usmerjamo v območje okrog Tespacka.
Družbene dejavnosti
Vzgoja in varstvo predšolskih otrok
Realizacija bo usklajena s potrebami, ki bodo izkazovane skozi razvoj stanovanjskih območij.
Osnovno šolstvo
S povečanjem števila otrok, kot posledica večanja števila prebivalcev bodo izkazovane potrebe, ki bodo realizirane
ob sedanjih kompleksih osnovnega šolstva.
Kultura
Obstoječa območja namenjena kulturi bodo dopolnjena
in sanirana.
Upravne javne in finančne službe
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Te funkcije, ki sodijo temu tipu centralnih dejavnosti,
razvijamo v ožjih centrih Brestanice.
Zelenje, šport, rekreacija
Poleg sanacije obstoječih zelenih površin, bodo v realizaciji nove površine, ki bodo še dodaIe ustrezno dodatno
vrednost stanovanjsko-bivalskim območjem na eni strani, na
drugi strani bodo pa predstavljale nove vrednosti, predvsem
v smislu oddiha, rekreacije.
Posegi so predvideni: v bodočem območju: Brestanica – Grad, ŠRC ob OŠ Brestanica, Brestanica – ŠRC Sv.
Mohor.
8.2.1.4. Ozkotirna železnica
Koridor trase nekdanje ozkotirne železnice se nameni
mnogovrstnejši urbani rabi (kolesarska steza, pešpot, komunalni koridor…), kjer še niso bili izvedeni drugi gradbeni
posegi.
8.2.1.5. Prometno omrežje in naprave
Cestno omrežje
Posegi bodo usmerjeni v nova stanovanjska območja s
stanovanjskimi, dovoznimi ter zbirnimi cestami.
Na območju med naseljem Dorc in naseljem Jetrno selo
se predvidi nova cestna povezava. Potrebno je izdelati študijo najprimernejše cestne povezave Jetrnega sela oziroma
območja ŠRC pri šoli Brestanica s Senovim.
Javni potniški in blagovni promet
Poleg opredelitve potniškega terminala bodo opredeljena postajališča, glede na potrebe tudi javni potniški promet z
ustreznimi frekvencami.
Površine za mirujoči promet
Površine za parkiranje tovornih vozil se uredijo v okviru
območja Tespack, za parkiranje osebnih vozil pa pri železniški postaji ter pod koridorji daljnovodov južno od osnovne
šole.
8.2.1.6. Komunalna oskrba in vodnogospodarske ureditve
Oskrba s pitno vodo, tehnološko in požarno vodo
Oskrba s pitno vodo je neustrezna, tako po kvaliteti kot
kvantiteti. Zato bomo najprej sanirali kvaliteto vode obstoječih
zajetij in z raziskavami pridobili dodatne zadostne količine
pitne vode.
Za potrebe TEB je potrebna rekonstrukcija obstoječega
črpališča na sotočju potoka Brestanica in Dovškega potoka
ter izgradnja novih cevovodov za tehnološko in požarno vodo
po obstoječi trasi. Po trasi ozkotirne ozkotirne železnice pa
se predvidi izgradnja novega cevovoda za oskrbo TEB s
tehnološko vodo iz novega črpališča na reki Savi.
Odvodnjavanje odpadnih voda
Iz bazena Brestanica bomo odpadne komunalne vode
speljali preko kanalizacijskega omrežja na čistilno napravo
v Brestanici (zapuščen kamnolom). V industriji Brestanice
bomo poiskali načine čiščenja odpadnih voda z istočasnim
izkoriščanjem sekundarnih surovin.
Oskrba z električno energijo
Zagotovljena bo kvalitetna oskrba z električno energijo
v smislu programa transformatorskih postaj; električno prenosno omrežje bo zagotavljalo ustrezen prenos, izvajan bo
program kabliranja.
Oskrba s toplotno energijo
Sistem ogrevanja bomo usmerili v racionalnejšo in
čistejšo obliko (v skladu s sprejetim programom toplifikacijskega omrežja) ter izboIjšali toplotno izolacijo stanovanjskih
objektov.
Oskrba s plinom
Za potrebe v prvi fazi predvsem industrijskih porabnikov
ter nato individualnih potrošnikov se skozi Brestanico spelje
odcep posavskega plinovoda.
Telekomunikacije in omrežje zvez
Obstoječe kapacitete zadoščajo tudi za potrebe novih
objektov.
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Pokopališča
Lokacija novega pokopališča v Brestanici je določena
zahodno od centra naselja, površine pa omogočajo dolgoročno pokrivanje potreb.
Odlagališča odpadkov
Vse komunalne in ostale odpadke bomo odlagali na
centralno regijsko odlagališč komunalnih odpadkov. Sanirali
bomo vsa divja odlagališča. Problem posebnih odpadkov
od industrije bomo reševali v okviru Dolenjske in Posavske
regije.
Vodnogospodarske ureditve
Postavili bomo male hidroelektrarne na Dovškem potoku in Brestanici s pretoki. Z že opisano izgradnjo kanalskega omrežja s čistilno napravo in reševanje odpadkov in
sekundarnih surovin bomo očistili onesnažene potoke do
druge kakovostne stopnje. Zaščitili bomo vire pitne vode, ki
so nezaščiteni in oporečni. Izvedli bomo regulacijo Dovškega
potoka.
8.2.1.7 Kmetijska zemljišča
Za kmetijsko dejavnost so opredeljena v urbanističnih
zasnovah vsa zemljišča, ki izkazujejo izključno vrednost za
kmetijsko proizvodnjo in vsa ostala, katerih namen ni opredeljen za kakšno drugo rabo.
8.2.1.8 Gozdna zemljišča
Za gozdove, ki so v obsegu urbanistične zasnove Brestanica je značilna javna uporaba in v večjem delu tudi ekstenzivna parkovna ureditev z ureditvijo pešpoti, počivališč,
razgledišč, v rekreacijskih območjih pa še ureditev igralnih
polj, trim stez, prostorov za piknike, sankališča.
8.2.2. Urbanistična zasnova Senovo
8.2.2.1. Osnova za podrobno urbanistično urejanje:
Ureditveno območje Senovo:I. Senovo, II. Senovo – južni del, III. Dovško, IV. Jalovišče, V. Ravne
8.2.2.2. Stanovanjska območja
Naslov

1. Dovško – ob potoku
2. Kajuhova
3. Ob cesti bratov Zorko
4. Senovo SV – smer Reštanj

Velikost
(nove površine)
ha

1,6
0,45
1,5
0,5

8.2.2.3. Centralna območja in dejavnosti
Trgovina
V zamestju je potrebno razvijati v okviru omejenih potreb specializirane trgovine predvsem v jedru Senovo. Dnevno oskrbo načrtujemo v vseh stanovanjskih območjih.
Obrt
Specializirana obrt uslug in storitev usmerjamo v jedro
Senovega.
Osebne storitve enakomerno razvrščamo v večja stanovanjska območja komurbacije.
Storitve gospodinjstvom razvrščamo v obrtne cone.
Glede na strukturo gostov je pričakovati domače goste,
prehodne goste in v manjšem obsegu tudi stacionarne.
Zaradi teh ugotovitev bodo lokacije gostinskih obratov
za potrebe domačega prebivalca sovpadale z lokacijami
ostalih oskrbnih in družbenih dejavnosti po ureditvenih območjih. Z ustreznimi gostišči bodo opremljene izletniške
točke: Armez in Šedem.
Proizvodno in obrtno dejavnost usmerjamo v območje
okrog Metalne. Manjši del območjaja ob Partizanski cesti se
namenja obrtnim dejavnostim, današnje proizvodno območje
v Ravnah pa se namenja obrtnim in proizvodnim dejavnostim.
Na območju separacije pa se površine namenjajo centralnim
dejavnostim, v sklopu katerih je možno locirati tudi mirnejše
in čistejše oziroma okoljsko sprejemljivejše dejavnosti.
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Družbene dejavnosti
Vzgoja in varstvo predšolskih otrok
Realizacija bo usklajena s potrebami, ki bodo izkazovane skozi razvoj stanovanjskih območij.
Osnovno šolstvo
S povečanjem števila otrok, kot posledica večanja števila prebivalcev bodo izkazovane potrebe, ki bodo realizirane
ob sedanjih kompleksih osnovnega šolstva.
Kultura
Obstoječa območja namenjena kulturi bodo dopolnjena
in sanirana.
Upravne javne in finančne službe
Te funkcije, ki sodijo temu tipu centralnih dejavnosti,
razvijamo v ožjih centrih Senovega.
Zelenje, šport, rekreacija
Poleg sanacije obstoječih zelenih površin, bodo v realizacija nove površine, ki bojo še dodaIe ustrezno dodatno
vrednost stanovanjsko-bivalskim območjem na eni strani, na
drugi strani bodo pa predstavljale nove vrednosti, predvsem
v smislu oddiha, rekreacije.
Območje jalovišča Senovo se ustrezno tehnično sanira
in rekultivira z možnostjo ureditve zelenih rekreacijskih površin.
Posegi so predvideni: v bodočem območju: ŠRC Armez
in Senovo ŠRC.
8.2.2.4. Ozkotirna železnica
Koridor trase nekdanje ozkotirne železnice se nameni
mnogovrstnejši urbani rabi (kolesarska steza, pešpot, komunalni koridor…), kjer še niso bili izvedeni drugi gradbeni
posegi.
8.2.2.5. Prometno omrežje in naprave
Cestno omrežje
Posegi bodo usmerjeni v nova stanovanjska območja s
stanovanjskimi, dovoznimi ter zbirnimi cestami.
Variantno se za boljše napajanje centralno obrtne cone
v okviru kompleksa nekdanje separacije predvidi nova cestna
povezava, s potekom ob trasi nekdanje železnice vse do priključka na cesto proti Ravnam.
Predlaga se rekonstrukcija obstoječe Kajuhove ulice
ter izvedba novega priključka na Bohorsko cesto v križišču
ceste za Šedem.
Javni potniški in blagovni promet
Poleg opredelitve potniškega terminala bodo opredeljena postajališča, glede na potrebe tudi javni potniški promet z
ustreznimi frekvencami.
Površine za mirujoči promet
Površine za parkiranje tovornih vozil se uredijo v sklopu obrtno proizvodnega območja ob Metalni, za parkiranje
osebnih vozil pa znotraj kompleksa nekdanje separacije, ob
Titovi cesti ter med Bohorsko cesto in Dovškim potokom.
Pomanjkanje parkirnih površin se lahko rešuje z gradnjo
parkirne hiše.
Pešpoti in kolesarske steze
Predvidena je ureditev peš in kolesarske povezave med
separacijo in stanovanjskim naseljem pod Čičevim hribom in
povezava med separacijo in jaloviščem. Peš in kolesarska
pot sta predvideni tudi po trasi nekdanje železnice, razen na
območju obrti nasproti Metalne, kjer se zaradi že zgrajenih
objektov, prestavita na desni breg Dovškega potoka.
8.2.2.6. Komunalna oskrba in vodnogospodarske ureditve
Oskrba s pitno vodo
Oskrba s pitno vodo je neustrezna, tako po kvaliteti kot
kvantiteti. Zato bomo najprej sanirali kvaliteto vode obstoječih
zajetij in z raziskavami pridobili dodatne zadostne količine
pitne vode.
Odvodnjavanje odpadnih voda
Na celotnem območju naselja je nujna priprava načrtov
za izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja, ki ga
je potrebno povezati z zbirnim kolektorjem.
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Oskrba z električno energijo
Zagotovljena bo kvalitetna oskrba z električno energijo
v smislu programa transformatorskih postaj; električno prenosno omrežje bo zagotavljalo ustrezen prenos, izvajan bo
program kabliranja.
Oskrba s toplotno energijo
Sistem ogrevanja bomo usmerili v racionalnejšo in
čistejšo obliko (v skladu s sprejetim programom toplifikacijskega omrežja) ter izboIjšali toplotno izolacijo stanovanjskih
objektov.
Oskrba s plinom
Predvidena je izgradnja mestnega plinovodnega omrežja, ki se bo napajalo z zemeljskim plinom preko MRP Metalna. Trasa mestnega plinovoda se usmerja v cestni koridor.
Telekomunikacije in omrežje zvez
Obstoječe kapacitete zadoščajo tudi za potrebe novih
objektov.
Pokopališča
Na lokaciji pokopališča Senovo je predvidena širitev, ki
zagotavlja dolgoročno pokrivanje potreb.
Odlagališča odpadkov
Vse komunalne in ostale odpadke bomo odlagali na
centralno regijsko odlagališč komunalnih odpadkov. Sanirali
bomo vsa divja odlagališča. Problem posebnih odpadkov
od industrije bomo reševali v okviru Dolenjske in Posavske
regije.
Vodnogospodarske ureditve
Postavili bomo male hidroelektrarne na Dovškem potoku. Z že opisano izgradnjo kanalskega omrežja s čistilno
napravo in reševanje odpadkov in sekundarnih surovin bomo
očistili onesnažene potoke do druge kakovostne stopnje. Zaščitili bomo vire pitne vode, ki so nezaščiteni in oporečni.
Izvedli bomo regulacijo Dovškega potoka.
8.2.2.7 Kmetijska zemljišča
Za kmetijsko dejavnost so opredeljena v urbanističnih
zasnovah vsa zemljišča, ki izkazujejo izključno vrednost za
kmetijsko proizvodnjo in vsa ostala, katerih namen ni opredeljen za kakšno drugo rabo.
8.2.2.8 Gozdna zemljišča
Za gozdove, ki so v obsegu urbanistične zasnove
Senovo je značilna javna uporaba in v večjem delu tudi ekstenzivna parkovna ureditev z ureditvijo pešpoti, počivališč,
razgledišč, v rekreacijskih območjih pa še ureditev igralnih
polj, trim stez, prostorov za piknike, sankališča.
V točki 8.3 Urbanistična zasnova Kostanjevica (Uradni
list RS, št. 13/94, stran 768; v osnovnem planu, Uradni list
SRS, št. 7/90, strani 467–469 od točke 4.1.3.1 do vključno
4.1.3.10) se besedilo v celoti črta in na novo glasi:
»8.3 Urbanistična zasnova Kostanjevica na Krki
8.3.1 Uvod
Kostanjevica na Krki je naselje, ki ima na osnovi zgodovinskih dejstev, oblikovanih značilnosti; načina in vsebine
življenja njenih prebivalcev nedvomno značilnosti mesta;
toda zaradi izjemne majhnosti teh vseh funkcij ni mogla razviti. Značilnost je tudi; da so ruralne poteze, sicer opazne,
toda izredno skromne; kar se kaže tudi v številu prebivalcev;
ki se ukvarjajo s kmetijstvom.
Toda Kostanjevica ne bo mogla nikoli skriti navezanosti
na zemljo, saj je sredi nje posredno, zato ker zadovoljuje obsežno zaledje, ki je povsem ruralno.
Posebna vrednost je zgodovinsko jedro Kostanjevica, ki
je na otoku in zaradi svoje starosti; edinstvene lege, oblikovanosti in kulturne dediščine predstavlja izredno pomemben
kulturni spomenik.
Z otoka se je naselje širilo ob cestah proti Novemu
mestu in Kostanjeviškem Gradu, kasneje je poseglo ob
cesti proti Brežicam do roba Krakovskega gozda. Tu se le
tudi locirala Kostanjeviška industrija. Z ozirom na to le prišlo
v obstoječi organizaciji funkcij do neskladja, saj so te zelo
neenakomerno razporejene v prostoru, in delno neugodno
strukturirane. Zaradi tega bo potrebno v bodočem razvoju
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predvideti racionalnejšo in ustreznejšo razporeditev oskrbnih
dejavnosti.
Poseben problem bo razporeditev dejavnosti in opredelitev njihovega razvoja v prostoru zaradi izjemne obremenjenosti prostora z varovanimi kmetijskimi zemljišči in kulturno
ter naravno dediščino oziroma izredno visoko postavljeno
zaščito tako zelo vrednega kulturnega spomenika. Zato je
potrebno pristopiti k planiranju izrabe prostora z izredno
pazljivostjo in veliko dozo posluha za oblikovanje ustreznih
oblikovalskih odnosov med starim, ki živi in novim, ki mora
zaživeti zaradi potreb naselja samega.
Glede na to, gre pri planiranju in načrtovanju stanovanjske gradnje v urbanizirane cone usmerjati blokovno gradnjo,
ob upoštevanju nizkih gabaritov. Ob tem je načrtovati tudi
ustrezno enodružinsko gradnjo.
Razvoj območja, za proizvodne dejavnosti je v zametku
opredeljen in ga gre tudi vnaprej negovati s stališča in upoštevanja ustreznega sožitja s kulturnim spomenikom, kot to je
Kostanjevica na Krki. Zaradi tega je potrebno predvideti in
preusmeriti z otoka vse proizvodne dejavnosti v primernejši
prostor že zastavljene industrijske cone.
8.3.2 Urbanistične in oblikovalske zasnove
V oblikovnem in funkcionalnem smislu je Kostanjevica
jedro z dvema oziroma tremi podjedri. Otok ima centralni položaj, ki ga bo imel tudi v bodoče.
Osvežitev jedra oziroma otoka kot centralnega območja
naselja je predvideno z obnovo, ki naj bi dala celotnemu naselju zagon v razvoju kot še posebno v oživitvi zanimanja za
Kostanjevico na Krki v družbeni skupnosti občine, kot tudi
v širšem družbenem prostoru republike, federacije in zunaj
naših meja. V tako delikatnem prostoru, ki živi za sebe in za
druge izven naselja, predvsem zaradi kulturne dediščine, je
opredeliti na zelo jasen način sožitje med preteklostjo, sedanjostjo in bodočnostjo v dejavnostih, ki jih naselje že ima in
bodočih, ki jih potrebuje.
V tem smislu je poudariti, da se stanovanjska območja
realizirajo v smislu sodobnih zahtev humane stanovanjske
gradnje. S tem je dvigniti minimum stanovanjskega standarda, posebno v območju prenove. Območje gospodarskih
dejavnosti je prilagoditi načelom oblikovanja ostalih območij,
posebno kulturno varovanih.
8.3.3 Osnova za podrobno urbanistično urejanje
Ureditvena območja so:
Ožje jedro Kostanjevica-Otok, Malence, Grajska–Dobe,
Grajska cesta, Globočice.
8.3.4 Stanovanjska območja
Naslov

1. Malence
2. Globočice
3. Grajska – Dobe
4. Ožje jedro – Kostanjevica – Otok

Velikost
(nove površine)
ha

0,29
1,49
1,4
0,17

Podrobne oblikovalske ureditve za območje stanovanjske gradnje Globočice se določijo z zazidalnim načrtom.
8.3.5 Centralna območja in dejavnosti
Oskrbna dejavnost
Trgovina
Zaradi predvidenega razvoja naselja v smeri turizma je
zagotoviti ustrezen razvoj trgovine, zato bo potrebno trgovino
prestrukturirati; posodobiti in specializirati. Ojačati bo potrebno trgovino dnevne oskrbe specializirane trgovine in trgovine
s tehničnim blagom.
Obrt
V Kostanjevici bo imela obrt osnovo zaradi podpore, ki
jo lahko daje turizem, ki je ena izmed prioritet med gospodarskimi panogami. Posebne možnosti razvoja predvidevamo
specializirani obrti, obrti storitev, obrti storitve gospodinj-
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stvom. Proizvodna obrt naj bi dopolnjevala proizvodne dejavnosti, zato ji namenjamo prostor v območju industrijsko
– obrtne cone Kostanjevica na Krki.
Poleg te vrste v to območje usmerjamo tudi tehnične
storitve.
Industrijsko obrtna cona Kostanjevica se zaradi racionalne izrabe prostora in organizacije dejavnosti razširi do
ceste proti Malencam in severno do parc.št. 911/519 in del
911/354, k.o. Kostanjevica v velikosti 6,14 ha. Pri presoji
organizacije dejavnosti je prišlo do opustitve površin severno
od obstoječe industrijske cone zaradi varovanja Krakovskega
gozda, ki so se nadomestile v sklopu nove cone.
Programske zasnove za proizvodno obrtne cone se izdelajo ob izdelavi lokacijskega načrta.
Gostinstvo in turizem
Ta dejavnost postaja zaradi razvoja družb širšega
prostora izrednega pomena v ekonomskem in prostorskem
smislu. Zaradi tega bodo razvijane že obstoječe in bodoče
gostinske kapacitete na Otoku, območju Pod Gorjanci, Kostanjeviški grad ter okoliške izletniške točke: Kostanjeviška
jama, Gorjanci (Planina, Polom).
Na južnem obrobju Krakovskega gozda (območje Sušina) se izdela preveritev možnosti ureditve turistično zdraviliškega centra. V kartografskem delu plana so prikazane širše
potencialne površine. Ureditev nove dejavnosti je potrebno
preveriti predvsem z vidika vpliva na območje naravne dediščine (Krakovski gozd), možnosti (obvezne) navezave na
kanalizacijsko omrežje ter vsebinske in funkcionalne povezave s Kostanjevico.
Preveri se tudi možnost oskrbe mesta Kostanjevica na
Krki s termalno vodo iz vrtine v Krakovskem gozdu in njeno
uporabo v rekreacijske namene (bazeni). Koriščenje termalne vode se določi s programsko in projektno nalogo.
Na vhodu v mesto Kostanjevica na Krki se prouči območje za ureditev kmetijsko turističnega naselja, ki bo zajemalo ureditev več bivalnih enot z možnostjo izkoriščanja
termalne vode. Na južnem delu Kostanjevice na Krki in na
širšem območju zdravstvenega doma pa se proučijo možnosti območja lokacije zdraviliško turističnega programa.
Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati Uredbo o Naturi 2000.
Družbene dejavnosti
Vzgoja in varstvo predšolskih otrok
Faznost realizacije novih kapacitet je v neposredni povezavi s trendom razvoja prebivalstva in so v vseh novih stanovanjskih območjih predvidene površine tudi za ta namen.
Osnovno šolstvo
V cilju izboljšanja oziroma dviga pedagoškega standarda, ki je že tako visok; so predvidene površine za telesno
kulturo in ostalo izvenšolsko dejavnost.
Kultura
Sanirati in razvijati bo vse tiste vsebine, ki so načrtovane v sami vsebini takega izredno pomembnega kulturnega
spomenika, kot je Kostanjevica za slovenski in širši prostor.
Tej dejavnosti se namenja posebna pozornost.
Upravne javne in finančne službe
Z rastjo Kostanjevice na Krki v splošnem družbenem
smislu so načrtovane tudi površine za dejavnosti upravne
javne in finančne sfere. Vse te so v funkciji osnovne vrednote, ki jo naselje kaže širšemu prostoru.
Zelenje, šport, rekreacija
Izhajajoč iz pomena naselja so predvideni takšni cilji v
telesni kulturi; ki je ena izmed važnejših sfer družbene celote,
ki zagotavljajo ustrezne rezultate v razvoju množične rekreacije in tekmovalnega športa.
Zato so namenjene ustrezne površine za vse potrebne
telesno-kulturne-objekte, ki jih potrebuje naselje za realizacijo zastavljenih ciljev.
Za rekreacijo ob Krki bomo urejali naslednje površine:
kopališče Gmajna in območje za rekreacijo pri Karlčah.
Urejena športna igrišča bodo predvsem v sklopu ŠRC pri
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OŠ Kostanjevica, manjša igrišča pa tudi na drugih primernih
lokacijah, ki so razvidne iz kartografskega dela plana.
Za potrebe organizacije športno rekreacijskih potreb
osnovne šole se dodajo nove površine za rekreacijo v velikosti 2,25 ha.
Za rekreacijo v naravnem okolju je predvidena površina
med potokoma Obrh in Studena ter območje zahodno od
stanovanjskih površin v Kostanjevici.
8.3.6 Območje za proizvodne, komunalne in transportno servisne dejavnosti
V območju, ki ga predvidevamo za te dejavnosti so
združene ekološko čiste proizvodne dejavnosti tako sekundarnega kot terciarnega sektorja.
Tempo realizacije cone,je odvisen od ekonomskih možnosti ožje; širše družbene skupnosti, interesa gospodarstva
in rasti potencialnega zaposlitvenega kontingenta.
8.3.7 Prometno omrežje in naprave
V cestnem omrežju Kostanjevice na Krki, bo prišlo do
določenih bistvenih sprememb.
Planirana je izgradnja obvoznice regionalne ceste II.
reda 419. Na podlagi programske zasnove natečaja za izvedbe mostu in lokacijskega načrta se bodo uskladile vse
podrobnejše ureditve, povezane z novo traso ceste (prekategorizacija cest, avtobusne postaje, parkirišča itd.).
Nova bencinska črpalka je v industrijski – obrtni coni
Kostanjevica, sedanje območje črpalke v centru Kostanjevice
pa se nameni razvoju mestnih dejavnosti.
8.3.8 Komunalna oskrba in vodnogospodarske ureditve
Oskrba s pitno vodo
Območje Kostanjevice še bo tudi nadalje oskrbovalo z
lastnim vodovodnim sistemom. Vire pitne vode bomo zaščitili
z opredelitvijo območij vodnih virov in jih primerno zaščitili.
Neustrezen vodovodni sistem bomo sanirali.
Odvajanje odpadnih voda
Dopolnili in izboljšali bomo kanalizacijsko omrežje.
Komunalne in industrijske vode bomo pred izpustom v Krko
očistili na ČN. Istočasno bomo maksimalno izkoristili vse
sek. surovine. Brez sanacije problema čiščenja odpadnih
voda ni možna intenzivnejša in kvalitetnejša turistična in
rekreacijska ponudba Kostanjevice. Pri dimenzioniranju
komunalnih naprav bomo upoštevali tudi razvoj industrije
in poleg današnjega števila uporabnikov tudi stanovanjske
potenciale v prihodnosti.
Odpadne vode mesta Kostanjevica na Krki se vodi na
čistilno napravo na severovzhodnem delu mesta. Dogradi
se kanalizacijsko omrežje, ki bo zajelo celotno urbano območje.
Oskrba z električno energijo
Zagotovljena bo kvalitetna oskrba z električno energijo
v smislu programa transformatorskih postaj; električno prenosno omrežje bo zagotavljalo ustrezen prenos, izvajan bo
Program kabliranja.
Oskrba s toplotno energijo
Območje Kostanjevice na Krki nima večjih toplikacijskih
sistemov: Sama lega Kostanjevice pa omogoča, kljub velikemu številu individualnih kurišč z nizkimi viri onesnaževanja
zraka, da je ozračje relativno čisto. Seveda je pri stanju
relativno slabih stanovanjskih objektov in slabe toplotne izolacije potrebno razmišljati o izolaciji stanovanjskih objektov
in uvedbi racionalnejšega načina ogrevanja.
Izvedene bodo raziskave termalne vode v neposredni
bližini Kostanjevice na Krki in nato bomo preverjali možnosti
uporabe toplotne energije tudi za ogrevanje mesta Kostanjevica (posredno ali neposredno).
Preučuje se tudi možnost ogrevanja na lesno biomaso
v sklopu obstoječega dela industrijske cone.
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Plinovodno omrežje
Predvidena je izgradnja mestnega plinovodnega omrežja, ki se bo napajalo z zemeljskim plinom iz plinskih rezervoarjev, ki so načrtovani v obrtni coni Kostanjevica na Krki.
Telekomunikacije in omrežje zvez
Obstoječe kapacitete zadoščajo tudi za potrebe novih
objektov.
Pokopališče
Zaradi dokajšnje zasedenosti obstoječega pokopališča
predvidevamo ustrezne nove površine ob njegovem zahodnem delu. Predvidene so površine v velikosti 1 ha.
V sklopu ureditve pokopališča se uredijo mestne zelene
površine.
Odlagališče odpadkov
Komunalne in ostale odpadke, primerne za sanitarno
deponijo, bomo odlagali na centralno regijsko odlagališče
komunalnih odpadkov. Sanirali bomo tudi vsa divja odlagališča.
Problem posebnih odpadkov od industrije bomo reševali v okviru Dolenjske in Posavske regije. Klavnične odpadke
bomo uporabili kot sekundarno surovino.
Vodno gospodarske ureditve
Za zmanjšanje poplavnosti območij ob Krki je v delu
študija možnosti vodnogospodarskega urejanja struge Krke
in odvajanja voda s teh površin. Na območju Kostanjevice,
širšega prostora Krakovskega gozda in območja gomilnih
grobov Sajevce je vidik varstva naravne in kulturne dediščine
v ospredju. Zato bomo vse vodnogospodarske posege izvajali v skladu z varovanjem oblikovnosti v vizuelnem območju
urbanističnega. spomenika Kostanjevica in KP Kostanjeviški
grad ob upoštevanju, da ne bomo zvišali nevarnosti poplav
na samem otoku. S posegi ne bomo prizadeli območja gomilnih grobišč – Sajevce in ne bomo spreminjali vodnega režima
na zavarovanem območju Krakovskega gozda.
Preverili bomo, iz vidika varstva naravne dediščine,
predvidena melioracijska dela na sotočju potokov Obrh in
Studena.
S primerno zaščito bomo odpravili občasna onesnaževanja pitne vode – predvsem zajetji pri izviru Studena in pri
Globočicah.
8.3.9 Kmetijska zemljišča
Za kmetijsko dejavnost so namenjene znotraj ureditvenega območja oziroma urbanističnih zasnov vse površine, ki
jim ne namenjamo drugo rabo.
Znotraj ureditvenega območja naselja so ostale enklave
1. območja kmetijskega zemljišča, ki so trajno namenjene
kmetijstvu.
8.3.10 Gozdna zemljišča
Površinam, ki so znotraj urbanistične zasnove in so pokrite z drevjem, namenjamo parkovno ureditev za namene
športno-turistične rekreacije.«
11. člen
Priloge odloka so tekstualne in kartografske dokumentacije:
– KARTE TTN M 1:25000
1. Zasnova namenske rabe površin
2. Zasnova prometnega omrežja
3. Zasnova energetskega omrežja
4. Zasnova komunalnega omrežja
5. Zasnova varovanih, zavarovanih območij in omejitev
6. Predlogi sprememb namenske rabe
7. Zasnova možnosti namakanja kmetijskih zemljišč
– KARTA TTN M 1:50000
Zasnova sanacij
– KARTE DKN M 1: 5000
1. Zasnova namenske rabe površin z varovanimi in zavarovanimi območji
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– Urbanistična zasnova Krško z Leskovcem*
– Urbanistična zasnova Brestanica*
– Urbanistična zasnova Senovo*
– Urbanistična zasnova Kostanjevica na Krki*
* sestavni del urbanističnih zasnov je poleg kartografske
dokumentacije tudi tekstualni del
2. Namenska raba površin z varovanimi in zavarovanimi
območji – 67 listov
3. Načini urejanja prostora z vrstami prostorsko izvedbenih aktov – 30 listov
– Programska zasnova za poslovni kompleks Drnovo.
12. člen
Odlok in kartografsko dokumentacijo hranijo Občina
Krško, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za
prostorski razvoj, Ljubljana in Upravna enota Krško.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št.

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-2/2001-503
Krško, dne 8. julija 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

LJUBLJANA
3510.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl.
US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna
razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl.
US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl.
US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), 12.,
23., 171. in 173. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo
in 5/03) je Občinski svet občine Krško na 20. seji dne 8. 7.
2004 sprejel

ODLOK
o ugotovitvi, kateri prostorsko izvedbeni akti
so v skladu z odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta
1990, za območje Občine Krško
1. člen
Z odlokom se ugotavlja, da je odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Krško (Uradni list RS, št.
75/96, 73/00 in 101/01) v skladu z odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986
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2. člen
Do sprejetja novih izvedbeno prostorskih aktov se podaljša veljavnost odloku o prostorskih ureditvenih pogojih
Občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00 in 101/01) za
območja, sprejeta z odlokom o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta
1990, za območje Občine Krško, ki jih je sprejel Občinski svet
občine Krško, dne 8. 7. 2004.

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

Odlok o ugotovitvi, kateri prostorsko izvedbeni
akti so v skladu z odlokom o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Krško za obdobje
od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine
Krško
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do leta 1990, za območje Občine Krško, ki je sprejet na seji
Občinskega sveta občine Krško, dne 8. 7. 2004 in objavljen
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-03-2/2001-503
Krško, dne 8. julija 2004.

3509.

79 / 19. 7. 2004 /

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec
Vodmat

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94 – Odločba US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC), prvega odstavka 41. člena in 44. člena Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 101/01-Odločba US in 34/03) in
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.
26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 29.
izredni seji dne 12. 7. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Vodmat
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Vodmat (Uradni list RS, št. 27/04; v nadaljevanju: odlok) se drugi odstavek 3. člena sprememni tako,
da se glasi: »Sedež vrtca je: Korytkova ulica 24, Ljubljana.«
2. člen
V prvem odstavku 4. člena odloka se besedilo 1. točke
spremeni tako, da se glasi:
»1. Enota Vodmat, ki deluje na lokacijah Korytkova ulica
24, Korytkova ulica 26 in Bolgarska ulica 20, Ljubljana.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 607-3/2003-129
Ljubljana, dne 12. julija 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev
za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta
(za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh
cesarjev)

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 27. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 7. seji, dne 9. 12.
2003 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za
plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za
območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev)
1. člen
V Odloku o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev
za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (Uradni list
SRS, št. 6/88, 18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93, 11/95,
40/97, 52/97, 65/98, 60/99, 63/99, 60/01, 85/02 – odločba
US, 89/02) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu stavka
pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo:
»Genius loci pod št. projekta 141/01, v avgustu 2003.«
2. člen
V 3. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
»Za območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev,
m.e. 4C, se kot sestavni del odloka uporablja regulacijska
karta v M 1:1000, ki jo je izdelal Genius loci, pod št. projekta
141/01, v avgustu 2003.«
3. člen
V 70. členu se v naslovu morfološke enote 9/2-9/6
oznaka "9/2-9/6" nadomesti z oznako "9/3-9/6".
Za določili za morfološko enoto 2A/1, 2A/2 se doda
besedilo, ki se glasi:
»4C
Vrsta posegov in namembnost
Dopustna je novogradnja (kasneje, po izgradnji tudi
sprememba namembnosti) objektov, namenjenih verski in
kulturni dejavnosti s funkcionalno potrebnim spremljajočim
in dopolnilnim programom (vključno s poslovilnim prostorom),
s stanovanji za zaposlene in dejavnostmi na podlagi splošnih
določil odloka za morfološko enoto 4.
Višinski gabariti objekta:
Dovoljena je gradnja kleti za nujne komunalno servisne
programe ter:
– molilnica, višina kapnega venca do 11 metrov,
– maksimalna višina nad molilnico (kupola) do 18 metrov,
– minaret do 27 metrov,
– ostali objekti višina kapnega venca do 8 metrov.
Regulacijske linije
Pozidavi so namenjene površine znotraj območja, ki je
na regulacijski karti označeno z gradbenimi mejami (GM).
Ostale površine so namenjene zunanji ureditvi (obvezni
parkovni ureditvi, ureditvi dovozov, dostopov in potrebnih
parkirnih mest) ter podrejeno športnim površinam.
Druge omejitve
– stavbne mase načrtovanega objekta naj si sledijo po
principu polno – prazno,
– za oblikovanje objekta se zahteva javni arhitekturni
natečaj,
– območje obvezne parkovne ureditve, ki je označeno
na regulacijski karti, je treba ozeleniti z visokim avtohtonim
rastlinjem, dovoljeno je tudi parkiranje v zelenju,
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– objekt je treba načrtovati nad koto poplavnih vod z
varnostno višino 0,5 m, torej nad koto 293,95 m,
– terena okoli objekta ni dovoljeno nasipati, zunanja
ureditev se izvede na nivoju obstoječega terena, ki ne sme
presegati kote 292,10 m ob Malem grabnu in kote obstoječe
Ceste dveh cesarjev na južnem delu parcele,
– na območju morfološke enote z oznako 4C postavitev
ograje ni dovoljena,
– na funkcionalnem zemljišču je dovoljena postavitev
urbane opreme, začasnih enostavnih objektov pa le v primeru prireditev.
Prometno urejanje
Območje je prometno dostopno s Ceste dveh cesarjev.
Pri vseh načrtovanih posegih je treba zagotoviti normativno
število parkirnih mest. Parkirna mesta morajo biti urejena
kot utrjena površina, ki prepušča vodo, in delno ozelenjena
(travnate plošče).
Komunalno urejanje
Območje 4C je treba pred gradnjo v celoti komunalno
opremiti (vodovod, kanalizacija, elektrika, plin, telekomunikacije).
Električno omrežje
Za priključitev objekta na elektro omrežje bo treba
zgraditi transformatorsko postajo s priključnim 10/20 kV
omrežjem ter nizkonapetostni razvod.
Vodovodno omrežje
Po južnem delu območja poteka javni vodovod dimenzij
PVC d 280 mm na katerega ne možno priključiti načrtovani
objekt.
Kanalizacijsko omrežje
Po južnem delu območja poteka javna kanalizacija ločenega sistema, dimenzij DN 300 mm, po zahodnem delu pa
javna kanalizacija dimenzij DN 400 mm. Komunalne odpadne
vode iz predvidenega objekta se lahko priključi na odpadni
kanal DN 300 mm. Padavinsko vodo je treba odvesti v bližnji
odvodnik – Mali Graben. Pri odvajanju odpadne vode je potrebno upoštevati 19. člen Uredbe o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list
RS, št. 35/96). Priključevanje objektov je možno z direktnim
priključkom samo za odtoke s pritličja in nadstropij. Odtoki iz
kleti so možni le preko hišnega črpališča.
Oskrba s plinom
Območje se nahaja v vplivnem območju oskrbe z zemeljskim plinom, ki ga je možno uporabljati kot vir za ogrevanje, hlajenje, gospodinjstvo in tehnologijo. Za oskrbo s
plinom bo potrebno podaljšati primarno plinovodno omrežje,
ki poteka po Cesti dveh cesarjev.
Telekomunikacijsko omrežje
Upoštevati je treba trase obstoječega TK omrežja in jih
glede na pozidavo ustrezno zaščititi.
Zbiranje in odvoz odpadkov
Zagotovljeno mora biti ločeno zbiranje odpadkov.
Ustrezno mora biti zagotovljeno tudi zbiranje in odlaganje
posebnih odpadkov. Za zbiranje gospodinjskih odpadkov je
predvideno zbirno mesto ob objektu ali v njem. Zbirno mesto
mora biti ustrezno tlakovano in pokrito. Pri načrtovanju je
treba upoštevati pravilnik o minimalnih pogojih za določitev
zbirnega in odjemnega mesta ter o načinu določanja velikosti
posod za zbiranje komunalnih odpadkov.
Arhitektonske ovire
Na vseh javnih komunikacijah in dostopih do objektov in
v objekte je potrebno izvesti dostope in prehode, ki omogočajo neoviran dostop za invalidne ljudi v skladu z veljavnimi
predpisi.
Zaščita pred hrupom
Po Uredbi o hrupu v naravnem okolju (Uradni list RS,
št. 45/95 in 66/96) velja za območje 4C II. stopnja varstva
pred hrupom (mejne ravni za vir hrupa 42 dBA ponoči in 52
dBA podnevi).
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Osončenje
Objekt mora biti zasnovan tako, da bo v prostorih, namenjenih bivanju in izobraževanju, zagotovljeno predpisano
osončenje.«
4. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelek za
urbanizem,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič Rudnik
– Četrtni skupnosti Trnovo in
– Četrtni skupnosti Vič.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje, prostor in
energijo.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3521-13/98-51
Ljubljana, dne 9. decembra 2003.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

LUČE
3512.

Program priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji,
Ljubno, Luče in Gornji Grad za območje
individualne stanovanjske gradnje

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03) 7. člena Statuta Občine Luče
(Uradno glasilo, št. 2/99) je župan Občine Luče dne 6. 7.
2004 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje,
Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče
in Gornji Grad za območje individualne
stanovanjske gradnje
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev)
S tem programom se podrobneje določi:
– obseg sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica
ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji Grad z oceno stanja in
pravno podlago,
– vsebino sprememb in dopolnitev,
– nosilce urejanja prostora in druge, ki sodelujejo v
pripravi sprememb in dopolnitev ter način njihovega sodelovanja,
– roke posameznih faz priprave in izdelave spremembe
in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele
naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in
Gornji Grad,
– sredstva, potrebna za pripravo sprememb in dopolnitev in način pridobitve geodetskih podlog,
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– nosilci strokovnih aktivnosti priprave lokacijskega načrta in način izbora načrtovalca.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
izdelave sprememb in dopolnitev)
Vedno večje evidentirane potrebe v občini po raspoložljivih gradbenih parcelah za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov narekujejo čim ustreznejšo izrabo razpoložljivh
prostih zazidljivih površin v naselju Luče. Ker površine predlagane za ureditev predstavljajo zaključeno celoto, se s spremembami in dopolnitvami Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji,
Ljubno, Luče in Gornji Grad (Uradni list RS, št. 66/93, spremembe in dopolnitve Uradno glasilo ZSO, št. 3/98 in št. 5/00)
– v nadaljnem besedilu: PUP za dele naselij, pričakuje pridobitev ustrezne parcelacije območja za zagotovitev primerne
gostote poselitve, ustrezna zasnova infrastrukturnih objektov
z obveznostmi priključevanja nanjo ter druge rešitve in ukrepe predvsem za varovanje okolja in zaščito pred naravnimi
in drugimi nesrečami.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986
do leta 2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986
do leta 1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine Luče
(Uradno glasilo ZSO, št. 01/02) opredeljujejo predlagano območje v naselju Luče kot območje predvidene stanovanjske
izgradnje, ki se ureja z izvedbenim prostorskim aktom.
3. člen
(predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev)
S spremembo in dopolnitvijo PUP za dele naselij se
predvidi primerna parcelacija, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje ter infrastrukturna rešitev območja, ki bo sprejemljiva
za občane in predvsem za lastnike parcel območja ureditve.
Območje predvidene ureditve je namenjeno individualnim
stanovanjskim objektom, urejenim zelenim površinam in
predvsem ustrezni prometni ureditvi že obstoječe poselitve
obravnavanega območja.
4. člen
(okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev)
Predvidena ureditev obsega parcele št. 99, 100/1,
100/2, 100/3, 100/5, 100/6, 100/7, 100/9, 100/10, 100/11,
100/12, 100/13, 100/14, 100/15, 100/32, 100/33, 100/34,
100/35, 100/38, 100/39, 100/40, 100/42, 100/43, 100/44,
100/45, 100/48, 100/51, 100/52, 134/62, vse k.o. Luče med
regionalno cesto Logarska dolina – Mozirje na jugu in nasipom vodotoka Savinje na severu.
5. člen
Spremembe in dopolnitve PUP za dele naselij se pripravi in izdela v tekstualnem in grafičnem delu v skladu z
ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03), ZGO-1 in ZGO-1A
(Uradni list RS, št. 110/02, 47/04) ter podzakonskimi akti, zakonskimi predpisi drugih področij ter občinskimi odloki.
6. člen
(nosilci urejanja in drugi udeleženci)
Pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP za dele naselij
bodo sodelovali:
– načrtovalec sprememb in dopolnitev, ki ga izbere
Občina Luče,
– organi in organizacije kot nosilci urejanja prostora s
smernicami in mnenji:
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– Občina Luče,

8. člen

– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Sektor za
varstvo okolja, Sektor za vodno gospodarstvo – ARSO območna enota Celje,
– RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste – Izpostava Celje,
Celje,
Celje,

– Zavod RS za varstvo narave, območna enota
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE

– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Komunala Mozirje (vodovod, kanalizacija),
ki).
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– PUP – Saubermacker Velenje (ravnanje z odpad-

Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
pridobiti smernice in mnenja še drugih organov in organizacij, ki niso našteti v zgornjem odstavku, se le te pridobi v
postopku priprave.
V postopku izdelave sprememb in dopolnitev PUP za
dele naselij nosilci urejanja prostora upoštevajo določila
30. člena ZureP-1 in podajo svoje smernice in mnenja v roku
30 dni. Kolikor ne podajo smernic in mnenj v predpisanem
roku, se šteje, da jih nimajo.
Za smernice zaprosi nosilce urejanja Občina Luče, za
mnenja k izdelanim spremembam in dopolnitvam pa zaprosi
načrtovalec, ki je tudi pripravljalec sprememb in dopolnitev
PUP za dele naselij.
7. člen
(seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati:
– Spremembe in dopolnitve prostorkih planskih aktov
občine (Uradno glasilo ZSO, št. 01/02),
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij
Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Gornji
Grad (Uradni list RS, št. 66/93, spremembe in dopolnitve
Uradno glasilo ZSO, št. 3/98 in 5/00),
– priporočila prostorske konference,
– pridobljene smernice.
Potrebno je posebej obdelati naslednje tematske sklope
in usmeritve:
– analiza stanja (naravne in grajene krajine, geologijo,
morfologijo, funkcije),
– načrtovano prostorsko ureditev kot celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko ureditev,
– prometna rešitev,
– ureditev energetskih, vodovodnih, komunalnih, toplovodnih in drugih komunalnih ureditev,
– okoljevarstvene ureditve in rešitve z utemeljitvami,
– zasnovo rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
– načrt parcelacije,
– poročilo o vplivu načrtovanih prostorskih ureditev na
okolje.
Izdelava dodatnih strokovnih podlag se določi v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP za dele naselij.

(način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag)
Strokovne podlage in rešitve načrtovane prostorske
ureditve izdela v skladu s 158. členom ZureP-1 (Uradni list
RS, št. 110/02) načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje 130. člena
ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02) in je izbran v skladu z ZJN
(Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, 2/04).
Pripravljalec in načrtovalec poskrbita za strokovno rešitev prostorske ureditve v skladu z ZureP-1.
Potrebne geodetske podlage pridobi načrtovalec na
Geodetski upravi.
9. člen
(roki za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev PUP)
Postopek priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev PUP za dele naselij bo potekal po naslednjem terminskem planu, ki ni natančno definiran, ker je odvisen od
pridobitve strokovnih podlag:
– po zaključeni prostorski konferenci župan s podpisom
potrdi program priprave, ga objavi v Uradnem listu RS in na
podlagi sprejetega programa priprave zaprosi nosilce urejanja za njihove smernice za načrtovanje,
– načrtovalec izbran v skladu z ZJN pridobi potrbne
strokovne podlage in podlagi prispelih smernic pripravi
ustrezne variantne rešitve predvidenih ureditev,
– načrtovalec v dogovorjenem roku s pripravljalcem pripravi gradivo za drugo prostorsko konferenco,
– 14 dni po zaključeni prostorski konferenci župan, na
podlagi sklepa občinskega sveta javno razgrne osnutek za
30 dni, ter z objavo v Uradnem listu RS in z obvestilom na
krajevno običajen način najmanj en teden pred razgrnitvijo
seznani javnost s časom in krajem razgrnitve predloga in
njegove javne obravnave,
– načrtovalec pripravi strokovna stališča do pripomb iz
javne razgrnitve in obravnave v 5 dni po zaključeni javni razgrnitvi in jih posreduje županu,
– občinski svet se na predlog župana opredeli do strokovnih stališč na pripombe iz javne razgrnitve, načrtovalec pa
poskrbi za pripravo usklajenega predloga v roku 15 dni in pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora v zakonskem roku,
– župan občine posreduje usklajene spremembe in
dopolnitve odloka skupaj s zavzetimi stališči do pripomb, pripombami iz javne razgrnitve in obravnave ter s priporočili in
mnenji nosilcev urejanja porostora v obravnavo in sprejem
z odlokom,
– odlok objavi občina v Uradnem glasilu občine in začne
veljati osmi dan po objavi.
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in
dopolnitev)
Finančna sredstva za pripravo in izdelavo spremembe
in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za
dele naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno,
Luče in Gornji Grad zagotovi občina.
11. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 002-05/2004
Luče, dne 2. julija 2004.
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l. r.
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MIRNA PEČ
3513.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Mestne občine Novo
mesto za območje Občine Mirna Peč v letu
2004

Na podlagi 171. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) ter na podlagi
15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99)
je Občinski svet občine Mirna Peč na 4. izredni seji dne 8. 7.
2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Mestne občine Novo mesto za območje Občine
Mirna Peč v letu 2004
1. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto
za območje Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 37/01),
določene s tem odlokom se nanašajo na
– dopolnitev na podlagi sprejetega odloka o varstvenih
območij vodnega vira na območju Poljan,
– dopolnitev zasnove ohranjanja narave in evidence
delov narave, predlaganih za naravne vrednote, dopolnitev
kartografske dokumentacije z razmejitvami območij naravnih
vrednot in ohranjanja narave,
– dopolnitev evidence nepremične kulturne dediščine,
dopolnitev kartografske dokumentacije z razmejitvami območij kulturne dediščine,
– dopolnitev območja urbanistične zasnove Mirna Peč
z novim območjem za proizvodne dejavnosti “Industrijska
cona Dolenja vas”,
– dopolnitev območja urbanistične zasnove Mirna Peč z
novim območjem za stanovansjo gradnjo “Postaja”,
– uskladitev razmejitev območja zazidalnega načrta
“Obrtna cona Postaja” z razmejivami urbanistične zasnove,
– določitev spremembe namembnosti posameznih parcel na podlagi pobud krajanov.
2. člen
Spremeni se tekstualni del plana
1. Poglavje 3.3.2 ZASNOVA OSKRBE Z VODO
Spremeni se naslov in besedilo podpoglavja Raziskava
potencialnih vodnih virov, in sicer
Viri pitne vode
Za oskrbo s pitno vodo je primeren vir podzemna voda
na območju Poljane–Čemše.
Na območju vrtine MP-1 se uredi črpališče in infrastruktura za vodooskrbo severnega dela Občine Mirna Peč,
predvsem naselij Poljane, Čemše in Šentjurij.
Kakovost vodnega vira se varuje na podlagi določil odloka o varstvenih območjih vodnega vira.
2. Poglavje 5.1 ZASNOVA VARSTVA NARAVNE DEDIŠČINE
Spremeni se naslov in vsi podnaslovi ter besedilo tako,
da se termin “varstvo naravne dediščine” zamenja z “ohranjanje narave”
Poglavje 5.1.2: Celotno besedilo se zamenja z naslednjim novim besedilom
5.1.2 OHRANJANJE NARAVE
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo
usmeritve, izhodišča in pogoji varstva naravnih vrednot in
zavarovanih območij, ekološko pomembnega območja ter
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ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedeni v strokovnem
gradivu “Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Mirna
Peč, ki so priloga tega odloka in se hranijo na sedežu Občine Mirna Peč.
Deli narave, predlagani za naravne vrednote na območju Občine Mirna Peč
Varstveni status:
NVDP naravna vrednota državnega pomena,
NVLP naravna vrednora lokalnega pomena,
NS naravna vrednota je naravni spomenik,
ORI naravna vrednota je obvezno izhodišče prostorskih
sestavin planskih aktov RS.
1. Ev. št. 848: Zijala, izvir Temenice, NVDP, NS (Uradni
list RS, št. 38/92),
2. Ev. št. 1582: Velika Strašnica: NVDP, NS (Uradni list
RS, št. 38/92),
3. Ev. št. 4349: Slugova jama, NVDP,
4. Ev. št. 4511 Mala Vratnica, NVDP,
5. Ev. št. 8123: Globodolsko polje, NVDP, NS (Uradni
list RS, št. 38/92),
6. Ev. št. 8124: Hmeljčič – lipa, NVDP, NS (Uradni list
RS, št. 38/92),
7. Ev. št. 8128: Zijalo, izvirna dolina Temenice, NVLP,
ORI,
8. Ev. št. 8129: Temenica – Mirna Peč, NVDP, ORI, NS
(Uradni list RS, št. 38/92),
9. Ev. št. 8381: Prparjeva jama, NVDP,
10. Ev. št. 8382: Krhetova polšna, NVDP,
11. Ev. št. 8383: Brezno v dulah, NVDP,
12. Ev. št. 8394: Medvedova jama, NVDP,
13. Ev. št. 8396: Malikovec pri Prečni, NVDP,
14. Ev. št. 8397: Klopušna, NVDP,
15. Ev. št. 8398: Zgončarica, NVDP,
16. Ev. št. 8399: Fantovska lukna, NVDP,
17. Ev. št. 8465: Malisenca, NVDP,
18. Ev. št. 8494: Igmanca, NVDP,
19. Ev. št. 8496: Mirna Peč – tise, NVDP,
20. Ev. št. 8570: Globočdol – lipa, NVDP,
21. Ev. št. 8571: Globočdol – oreh, NVDP,
22. Ev. št. 8572: Globočdol – izvir, NVDP,
23. Ev. št. 8573: Šentjurij – češnja, NVDP,
24. Ev. št. 8574: Šentjurij – izvir 1, NVDP,
25. Ev. št. 8575: Šentjurij – izvir 2, NVDP,
26. Ev. št. 8577: Hmeljčič – izviri, NVDP,
27. Ev. št. 8578: Viher nad Mirno pečjo – mlaka, NVDP,
28. Ev. št. 8579: Mirna Peč – hrast 1, NVDP,
29. Ev. št. 8580: Mirna Peč – hrast 2, NVDP,
30. Ev. št. 8582: Malenska vas – izvir, NVDP,
31. Ev. št. 8584: Hrastje pri Mirni Peči – lipa, NVDP,
32. Ev. št. 8400:, Ajdovska hiša na Plešivici NVDP.
Deli narave opredeljeni za obvezna izhodišča prostorskih sestavin planskih aktov RS na območju Občine
Mirna Peč
1. ORI št. 848, Ev. št. 8128: Zijalo – izvirna dolina:
NVLP, ORI, NS (Uradni list RS, št. 38/92),
2. ORI št. 3699, Ev. št. 8129: Temenica–Mirna Peč:
NVDP, ORI, NS (Uradni list RS, št. 38/92).
Ekološko pomembna območja
1. EPO št. 68800 Slugova jama,
2. EPO št. 66200 Temenica,
3. EPO št. 62200 Ajdovska planota,
4. EPO št. 66500 Koprivnica.
Pri posegih v prostor na območju ekološko pomembnih
območij se upoštevajo določila Uredbe o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04).
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3. Poglavje 5.2.2 ZASNOVA VARSTVA KULTURNE
DEDIŠČINE
Spremeni se priloga 1 k temu poglavju (evidentirane
enote nepremične kulturne dediščine) tako, da se dodata dve
enoti kulturne dediščine:
1. 720016: Hmeljčič – kulturna krajina,
2. 729119: Hmeljčič – Stiški sadovnjaki,
5. Poglavje 5.3.5 RAVNANJE Z ODPADKI
Tretjemu odstavku se doda stavek:
Zbirni center za zbiranje sekundarnih surovin z območja Občine Mirna Peč se uredi na območju obrtne cone
“Postaja”.
6. Poglavje 6.2.3 KONCEPT DOLGOROČNEGA RAZVOJA V PROSTORU
Točka Gornja Mirna Peč.
Prvi stavek se nadomesti z naslednjim besedilom:
Skladno s sprejeto stanovanjsko politiko v RS in izraženimi interesi se za organizirano stanovansko gradnjo nameni
območje med obstoječo zazidavo severno od železniške proge in gozdnim robom, imenovano “Postaja”.
Programska zasnova za to območje je sestavina tega
plana.
7. Poglavje 6.2.3 KONCEPT DOLGOROČNEGA RAZVOJA V PROSTORU
Doda se nov (šesti) odstavek:
Industrijska cona “Dolenja vas”
Za razvoj proizvodno-servisnega centra se urejajo
površine na območju industrijske cone »Dolenja vas« ob
priključku cestnega omrežja Občine Mirna Peč na avtocesto
Ljubljana – Obrežje.
Programska zasnova za to območje je sestavina tega
plana.
8. Poglavje 6.3.1. STANOVANJSKA GRADNJA
Dopolni se prvi stavek tretjega odstavka tako da se
glasi:
V novih stanovanjskih območjih “Češenske hosta” in
“Postaja” je načrtovana kompleksna enodružinska gradnja,
ki bo potekala skladno z izkazanimi potrebami.
10. Poglavje 6.6.2 USMERITVE ZA NAČINE UREJANJA PROSTORA
Prvemu odstavku se dodata novi alineii
– stanovanjsko območje “Postaja”: lokacijski načrt.
– Industrijska cona “Dolenja vas”: lokacijski načrt.
11. Poglavje 8. PROGRAMSKE ZASNOVE
Doda se novo poglavje
8.3 Programska zasnova – stanovanjsko območje “Postaja”
8.3.1 OPREDELITEV OBMOČJA UREJANJA
Ureditveno območje se nahaja med obstoječo stanovanjsko pozidavo Gornje Mirne Peči (nad železniško progo)
in gozdom.V naravi je pretežno kmetijsko zamljišče s posameznimi objekti. Območje zajema ca. 5,3 ha, od tega je se
za pozidavo nameni 4,4 ha.
V območje so zajete naslednje parcele iz k.o. Mirna
Peč: 497/5, 2998/3, 2995/1, 2864/1 (pot-del), 499/8, 499/6,
499/5, 499/4, 499/3, 499/2, 503/10, 503/52, 503/16, 503/22,
503/46, 503/45, 503/31, 503/32, 503/30, 503/8, 503/9, 503/33,
503/15, *355, *356, 503/7, *286, 503/43, 503/24, 503/25,
503/6, 503/36, 503/37, 503/5, 503/38, 503/29, 503/14, 503/4,
503/3, 503/20, 503/19, 503/2, 501/4 in *500/3.
Meja urejanja poteka vzdolž severnih robov parcel št.
503/32, 503/33, 503/7, 503/24, 503/6, 503/29, 503/4, 503/20,
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500/3, kjer zavije proti jugu, seka parcelo 500/3, zavije proti
zahodu in poteka po južnem robu omenjene parcele ter
parcele št. 503/19, obkroži parcelo št. 503/2, gre zopet po
južnem robu parcele št. 503/19 in 503/3, gre po vzhodnem
in južnem robu parcele št. 503/14, prečka parceli št. 503/38,
503/37, 503/25, 503/43, 503/15, 503/8, gre po južnem robu
parcel št. 503/46, 503/22, seka parcelo št. 503/52, poteka po
južnem in zahodnem robu parcele 499/8 ter po južnem robu
parcele št. 499/6, prečka parcelo št 2864/1in teče po njenem
zahodnem robu do južnega roba parcele št. 2995/1, zavije
proti severu in poteka po zahodnem robu parcele št 2998/3 in
severnem parcele št. 497/5, zopet prečka parcelo št. 2864/1
zavije proti severovzhodu in seka parcele št. 499/5, 499/4,
499/3, 499/2, 503/10, 503/16, kjer zavije proti severu do izhodiščne točke (vse k.o. Mirna Peč).
8.3.2 NAMENSKA RABA IN ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI
Prostor se nameni naslednjim dejavnostim:
– stanovanjski pozidavi nižje gostote v večjem delu
kompleksa;
– gozdu, sadovnjakom in drugim zelenim ureditvam na
preostalem območju.
8.3.3 USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
Usmeritve za urbanistično oblikovanje
Osnova umeščanja objektov in ureditve prometnega
omrežja je nagnjen teren. Izhajajoč iz tega se v naselju na
dveh različnih višinskih nivojih oblikujeta dve zbirni cesti, ki v
svojem osrednjem poteku sledita plastnicam, na obrobju pa
se priključita na obstoječe lokalno prometno omrežje. Objekti
naj se nanizajo vzdolž plastnic.
Usmeritve za arhitektonsko oblikovanje
Pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati ruralno
okolje ter značilno tipologijo mirnopeških podeželskih objektov (vzdožni tlorisi, strme strehe itd.). Prostorska umestitev
objektov naj ravno tako izhaja iz značilnosti obstoječe pozidave območja (daljša stranica objektov je položena vzporedno s plastnicami).
Usmeritve za krajinsko oblikovanje
Obstoječe razmejitve med gozdnimi in neporaščenimi
površinami se ohranijo, uredijo pa se tudi druge manjše ozelenitve (sadovnjaki z visokodebelnim sadnim drevjem ipd.).
8.3.4 INFRASTRUKTURNA OMREŽJA IN NAPRAVE
Splošno
Vse komunalno omrežje znotraj ureditvenega območja
se spelje v cestnem telesu (ali tik ob njem) obeh napajalnih
cest. Vsako posamezno gospodinjstvo ima direkten priključek na javno infrastrukturno omrežje.
Promet
V ureditvenem območju se načrtujeta dve, vzdolž
plastnic potekajoči cesti, ki se priključita na obstoječe cestno
omrežje: na lokalno cesto Mirna Peč–Dolenja vas (in načrtovani avtocestni priključek), na javno pot ob železniški progi
vzdolž obstoječe pozidave Gornje Mirne Peči.
Elektro omrežje
Napajanje obravnavanega območja z električno energijo je prek obstoječega razvoda elektro omrežja srednje
napetosti, ki poteka na južni strani železniške proge, kjer
je tudi trafo postaja. Do tam se spelje nov kablovod nizke
napetosti.
Vodovod
Oskrba z vodo bo v zadostnih količinah možna prek obstoječega vodovoda na južni strani železniške proge.
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Odplake
V obravnavanem območju se nahaja mešano kanalizacijsko omrežje na katero je se naveže kanalizacija iz načrtovanega naselja in vodi v čistilno napravo v Mirni Peči.
Ravnanje z odpadki
Komunalne odpadke je potrebno zbirati v primernih zabojnikih ter jih odvažati na komunalno deponijo. Komunalni
odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj gradbene parcele.
Pri zbiranju odpadkov je potrebno upoštevati sortiranje,
kar pomeni, da se odpadki zbirajo ločeno po vrsti končne
dispozicije.
Pri ravnanju z odpadki je potrebno upoštevati veljavne
predpise.
Telekomunikacijsko omrežje
TK omrežje znotraj območje se izvede v kabelski kanalizaciji ob dovoznih cestah z izgradnjo odcepov do posameznih objektov. TK omrežje se priključi na obstoječe kabelsko
razvodišče ob lokalni cesti Mirna Peč – Dolenja vas.
8.3.5 USMERITVE ZA VAROVANJE NARAVNIH VREDNOT IN KULTURNE DEDIŠČINE
V ureditvenem območju ni evidentiranih enot naravnih
vrednot in kulturne dediščine.
8.3.6 USMERITVE ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE
BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
S primernim načrtovanjem pozidave, ureditvijo ustrezne infrastrukturne opreme in sistema ogrevanja, negativnih
vplivov na bivalno okolje ne bo.
8.3.7 UREDITEV PROSTORA ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO
V ureditvenem območju ne bo objektov iz 64. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni
list RS, št. 64/94), zato izgradnja zaklonišč ni potrebna.
8.3.8 FAZNOST IZVEDBE
Območje se bo urejalo in dograjevalo postopno. V izvedbenem prostorskem aktu je potrebno faznost izgradnje
načrtovati tako, da je možna izvedba posameznih zaključenih
celot – tako v funkcionalnem kakor tudi v oblikovnem smislu.
Temu je potrebno prilagoditi tudi izgradnjo javne infrastrukture. Površine, ki se v določeni fazi ne bodo izkoristile, se
ostajajo ozelenjene in in se kot takšne vzdržujejo.
12. Poglavje 8. PROGRAMSKE ZASNOVE
Doda se novo poglavje
vas

8.4 Programska zasnova za industrijsko cono dolenja

8.4.1 OPREDELITEV OBMOČJA UREJANJA
Obravnavano območje omejuje načrtovana avtocesta
Ljubljana – Obrežje na severu, lokalna oziroma načrtovana
priključna cesta za Mirno Peč na vzhodu ter gozdne površine
na jugu in zahodu. Območje je veliko približno 21,9 ha. Predel je vrtačast, porasel z gozdom slabše kakovosti.
V območje so zajete naslednje parcele (vse k.o.
Hmeljčič): 1856/27, 1856/18, 1856/17, 1856/16, 1856/15,
1856/14, 1831, 964/1, 964/2, 959/1, 3487/2-pot, 959/2,
959/3, 959/4, 959/5, 959/6, 959/7, 959/8, 959/9, 959/10,
959/11, 959/12, 959/13, 959/14, 959/15, 959/16, 959/17,
959/20, 959/21, 959/22 959/23, 959/24, 959/25, 3467/1-pot,
964/3, 964/4, 964/5, 964/6, 96/7, 964/8, 964/9, 964/10,
964/11, 964/12, 964/13, 964/14, 964/15, 964/16, 964/17,
964/18, 964/19, 964/20, 964/21, 964/22, 1856/22, 1856/21,
1856/20, 1856/19, 1856/26, 983/7, 983/8, 983/9, 983/10,
983/11, 983/12 in 983/13.
Meja urejanja poteka vzdolž severozahodnih robov parcel št. 1856/21, 1856/20 in 1856/27, kjer zavije proti vzhodu
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in prečka parcele št. 1856/18, 1856/17, 1856/16, 1856/15,
1856/14, 1831, 964/2 in 964/1 do parcele št. 3467/1-pot, teče
po njenem zahodnem robu proti jugu, potem pa zavije proti
vzhodu in poteka ob severnem robu parcele št. 983/7, zavije
proti jugozahodu in prečka parcele št. 983/7, 983/8, 983/9,
983/10, 983/11, 983/12 in 983/13 do parcele št. 3467/1-pot,
teče ob njenem vzhodnem robu, nato pa zavije proti zahodu,
gre ob jugozahodnem robu parcele št. 959/16 ter prečka parcele št. 959/20, 959/21, 959/22, 959/23, 959/24 do parcele
št. 959/25 in poteka ob njenem jugozahodnem robu, prečka
parcelo št. 3467/2-pot in gre ob jugozahodnih robovih parcel
964/20, 964/21 in 964/22, kjer zavije proti severu, teče ob
zahodnih robovih parcel št. 964/22 in 964/18, seka parcelo
št. 1856/22 do parcele št. 1856/21 in izhodiščne točke (vse
k.o. Hmeljčič).
8.4.2 NAMENSKA RABA IN ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI
Programska zasnova za industrijsko cono »Dolenja
vas« je namenjena oblikovanju proizvodno-servisnega centra
ob priključku cestnega omrežja Občine Mirna Peč na avtocesto Ljubljana–Obrežje. Izjemna lega te cone ob avtocesti
lahko privabi pomembne tuje investitorje ter omogoči občini
odprtje novih delovnih mest, obenem pa zagotovi ustrezne
lokacije za dejavnosti, ki jih zaradi izrazito kmetijskega značaja občine, ni moč umestiti drugod.
Prostor se nameni naslednjim dejavnostim:
– proizvodnin in servisnim programom v večjem delu
kompleksa;
– storitvenim programom ob priključni cesti do Mirne
Peči: gostinski, trgovski in sorodni programi na vstopnem
delu v cono;
– zeleni barieri vzdolž avtoceste.
8.4.3 USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
Usmeritve za krajinsko oblikovanje
Teren je vrtačast in višinsko razgiban, zato bodo za njegovo ureditev potrebna znatnejša zemeljska dela – zasipavanje vrtač in ostale izravnave, kar se lahko deloma opravi v
času izgradnje avtoceste s pomočjo deponiranja odvečnega,
izkopanega materiala z avtoceste.
Višina terena znotraj industrijske cone se prilagodi višinskim kotam glavne prometnice znotraj območja. Ta se na
svojem začetku nasloni na višinsko koto priključne ceste na
avtocesto, ki je v križišču z industrijsko cesto približno +290.
Proti zahodu višinska kota industrijske ceste raste do kote
+315, tako, da se prevladujoča višinska kota zahodnega
dela kompleksa oblikuje na približno +315, vzhodnega dela
pa +300.
Obstoječi gozd se večinoma izseka, razen v pasu ob
avtocesti (kjer se ga primerno uredi kot parkovni gozd) ter
nekaterih zelenih otokov znotraj cone, kar se podrobneje
določi z lokacijskim načrtom.
Usmeritve za urbanistično oblikovanje
Kompleks se razdeli na več funkcionalnih celot, ki jih je
možno postopno urejati. Poti se po območju speljejo tako,
da niso ovira oblikovanju omenjenih funkcionalnih celot, ki
morajo biti dovolj velike in geometrijsko dokaj pravilne, da je
možno zagotoviti njihovo primerno notranjo organizacijo in
delovanje. Obenem morajo poti zagotavljati enostavno prometno komunikacijo med enotami in znotraj njih ter celotnega
kompleksa navzven.
Celotno območje mora v vizualnem smislu delovati
skladno in urejeno. V ta namen je potrebno objekte oblikovno
poenotiti ter pomakniti ob javne poti, gospodarska dvorišča
z manipulativnimi površinami pa v notranjost posameznih
funkcionalnih celot. Skladiščenje se mora izvajati v okviru
lahkih, pokritih objektov (nadstrešnice, lahke lope in hale).
Vse proizvodne in servisne dejavnosti, ki jih je možno izvajati
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v okviru lahkih pokritih konstrukcij naj se v največji meri tako
tudi izvajajo. Vsi objekti in zunanje površine se morajo redno
vzdrževati.
Usmeritve za arhitektonsko oblikovanje
S ciljem, da se zagotovi funkcionalnost in primeren
estetski videz kompleksa, kakor tudi njegova ustrezna pojavnost v širšem okolju, je potrebno oblikovanje objektov v
celotnem kompleksu uskladiti, stavbe pa razporediti glede
na njihovo vsebino in pomen. Pri razporejanju in oblikovanju objektov je poleg naštetega potrebno upoštevati
tudi pomen posamezne lokacije v celotnem kompleksu
(ustvarjanje primerne kulise ob javnih poteh, vstopni del
v območje ipd.).
8.4.4 INFRASTRUKTURNA OMREŽJA IN NAPRAVE
Promet
Dostopna cesta do industrijske cone je priključna cesta
mirnopeškega cestnega omrežja na avtocesto Ljubljana
– Obrežje. Križišče z napajalno cesto IC se oblikuje v primerni razdalji za uvozno-izvozno kraki na avtocesto. Glavna
napajalna cesta industrijske cone poteka po njeni sredini od
kote +290 se proti zahodu vzpenja do kote +315. Ostale poti
znotraj cone se nanjo priključujejo pravokotno, cestna mreža
se določi z lokacijskim načrtom. Vsaka zaključena proizvodno-servisna enota mora imeti dostop do javne ceste.
Elektro omrežje
Obravnavano območja se z električno energijo napaja
prek obstoječega razvoda elektro omrežja (v bližini območja
urejanja poteka prostozračni EVSN), ali pa s priključevanjem na elektroenergetski vod, ki je predviden ob avtocesti
Ljubljana – Obrežje (glej grafično prilogo: »Infrastrukturna
oprema«.)
Vodovod
Oskrba z vodo bo v zadostnih količinah možna prek
vodovoda Poljanska gora–Čemše–Dolenja vas, ki je v izgradnji.
Odplake
V obravnavanem območju in v bližini ni obstoječe meteorne in fekalne kanalizacije. V kompleksu se uredita ustrezen
kanalizacijski sistem in čistilna naprava.
Ravnanje z odpadki
Komunalne odpadke je potrebno zbirati v primernih zabojnikih ter jih odvažati na komunalno deponijo. Komunalni
odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj gradbene parcele.
Odpadki se zbirajo ločeno po vrsti končne dispozicije.
Druge odpadke, ki nastanejo pri proizvodnji, mora investitor zbirati ločeno v okviru gradbene parcele oziroma v
objektu ter z njimi ravnati v skladu z veljavnimi predpisi.
Telekomunikacijsko omrežje
TK omrežje znotraj območja se izvede v kabelski kanalizaciji ob dovoznih cestah z izgradnjo odcepov do posameznih objektov. TK omrežje se priključi na obstoječo traso TK
omrežja ob lokalni cesti Mirna Peč – Dolenja vas. Vzporedno
s traso TK omrežja je dvojna alkaten cev prek katere je možna neposredna navezava s TK centralo v Mirni Peči.
8.4.5 USMERITVE ZA VAROVANJE NARAVNIH VREDNOT IN KULTURNE DEDIŠČINE
V ureditvenem območju ni evidentiranih enot naravnih
vrednot in kulturne dediščine.
8.4.6 USMERITVE ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE
BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
Lokacija industrijske cone je načrtovana v zadostni
razdalji od obstoječih naselij, v območju obsežnih gozdnih
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površin tako, da bodo vplivi na bivalno okolje bližnjih naselij
minimalni. Ne glede na to, morajo investitorji upoštevati
predpise o varstvu okolja, izvajati ukrepe za zmanjševanje
morebitnih emisij na samem izvoru le-teh ter po potrebi izvajati monitoring.
8.4.7 UREDITEV PROSTORA ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO
V ureditvenem območju ne bo objektov iz 64. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni
list RS, št. 64/94), zato izgradnja zaklonišč ni potrebna.
8.4.8 FAZNOST IZVEDBE
Območje se bo urejalo in dograjevalo postopno. V izvedbenem prostorskem aktu je potrebno faznost izgradnje
načrtovati tako, da je možna izvedba posameznih zaključenih
celot – tako v funkcionalnem kakor tudi v oblikovnem smislu.
Temu je potrebno prilagoditi tudi izgradnjo javne infrastrukture. Površine, ki se v določeni fazi ne bodo izkoristile, se
morajo ozeleniti in kot takšne tudi vzdrževati.
3. člen
Dopolnijo in spremenijo se naslednje karte kartografskega dela plana:
A) Tematske karte
IIIa. Zasnova varstva narave in naravnih vrednot TK 1:
25.000.
Dopolnijo se prikazi območij naravnih vrednot in ekološko pomembnega območja
IIIb. Zasnova varstva kulturne dediščine TK 1:25.000.
Dopolnijo se prikazi območij kulturne dediščine
B) Urbanistična zasnova Mirna Peč
List 1. Zasnova namenske rabe in organizacije dejavnosti v prostoru
1.1 Uskladi se meja območja urbanistične zasnove z
mejo zazidalnega načrta “Obrtna cona Postaja”.
1.2 Razširi se meja območja urbanistične zasnove z
vključitvijo stanovanjske cone “Postaja”.
1.3 Razširi se meja območja urbanistične zasnove
območju z vključitvijo območja industrijske cone “Dolenja
vas”.
1.4 Dopolnijo se razmejitve posameznih stavbišč.
List 3. Zasnova infrastrukturnega omrežja in naprav
3.1 Uskladi se prometno omrežje na območju zazidalnega načrta “Obrtna cona Postaja”.
3.2 Doda se novo cestno omrežje za stanovanjsko cono
“Postaja”.
3.3 Doda se novo cestno omrežje za industrijsko cono
“Dolenja vas”.
List 4. Zasnova načinov urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti
4.1 Uskladi se meja območja urbanistične zasnove z
mejo zazidalnega načrta “Obrtna cona Postaja”.
4.2 Doda se novo območje občinskega lokacijskega
načrta za stanovanjsko cono “Postaja”.
4.3 Doda se novo območje občinskega lokacijskega
načrta za industrijsko cono “Dolenja vas”.
4. člen
C) Programske zasnove
Dodajo se nove karte
1. Programska zasnova za stanovanjsko cono “Postaja”:
List 1: Prikaz območja urejanja, podlaga DKN, merilo
1:2.500.
List 2: Namenska raba površin, podlaga DKN, merilo
1:2.500.
List 3: Namenska raba površin, podlaga TTN, merilo
1:2.500.
List 4: Infrastrukturna oprema, podlaga TTN, merilo
1:2.500.

Uradni list Republike Slovenije
vas”:

Št.

1. Programska zasnova za industrijsko cono “Dolenja

List
1:2.500.
List
1:2.500.
List
1:2.500.
List
2.500.

1: Prikaz območja urejanja, podlaga DKN, merilo
2: Namenska raba površin, podlaga DKN, merilo
3: Namenska raba površin, podlaga TTN, merilo
4: Infrastrukturna oprema, podlaga TTN, merilo 1:

5. člen
C) Kartografska dokumentacija
Skladno s sprejetimi spremembami planskih aktov se
dopolnijo naslednji listi kartografske dokumentacija plana
(podlaga DK, merilo 1:5.000):
1. list NM 04 (MP 2): spremembe 1. in 2. območja
kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča, vris območij naravnih vrednot, vris območij kulturne dediščine, vris varstvenih
pasov vodnega vira;
2. NM 05 (MP 3): vris območij naravnih vrednot;
3. NM 012 (MP 4): spremembe 1. območja kmetijskih
zemljišč v stavbno zemljišče, vris območij naravnih vrednot,
vris območij kulturne dediščine;
4. NM 13 (MP 5): spremembe 1. območja kmetijskih
zemljišč v stavbno zemljišče; vris območij naravnih vrednot,
vris območij kulturne dediščine;
5. NM 14 (MP 6),
spremembe 1. in 2. območja kmetijskih zemljišč in
gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča, uskladitev meje ob-
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močja urbanistične zasnove, vris območij naravnih vrednoot,
vris območij kulturne dediščine;
6. NM 15 (MP 7): vris območij naravnih vrednot, vris
območij kulturne dediščine;
7. NM 22 (MP 8): spremembe 1. območja kmetijskih
zemljišč v stavbno zemljišče, vris območij naravnih vrednot,
vris območij kulturne dediščine;
8. NM 23 (MP 9): sprememba 1. območja kmetijskih
zemljišč v stavbno zemljišče, vris območij naravnih vrednot,
vris območij kulturne dediščine;
9. NM 24 (MP 10): sprememba 1. območja kmetijskih
zemljišč v stavbno zemljišče, vris območij naravnih vrednot,
vris območij kulturne dediščine;
10. NM 32 (MP 12): vris območij naravnih vrednot, vris
območij kulturne dediščine;
11. NM 33 (MP 13): vris območij naravnih vrednot, vris
območij kulturne dediščine;
12. NM 34 (MP 14): vris območij naravnih vrednot, vris
območij kulturne dediščine.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 032-01-66/04
Mirna Peč, dne 9. julija 2004.

PREVALJE
3514.

Stran

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti v Občini Prevalje

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena Statuta Občine
Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 51/01, 100/03) je Občinski
svet občine Prevalje na seji dne 24. 6. 2004 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih
poti v Občini Prevalje
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo, ter na občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
krajšo oznako LC) in javne poti (s krajšo oznako JP). Lokalne
ceste se razvrstijo v podkategorijo zbirne mestne ceste ali
zbirne krajevne ceste (s krajšo oznako ZL) in v podkategorijo
mestne ali krajevne ceste (s krajšo oznako LK).
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti
za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
3. člen
Lokalne ceste so: ceste med naselji v Občini Prevalje
in ceste med naselji v Občini Prevalje in naselji v sosednji
občini.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in ceste med
naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah, l. r.

Stran
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Začetek na

Uradni list Republike Slovenije

Zap.
št.

Štev.
ceste

Potek ceste

Konec na

Izmerjena
dolžina v
občini (m)

Namen
porabe

Preostala
dolž. ceste
v sosednji
občini (m)

1

LC 350080

350010

2

LC 257030

689

Cesta Ravne – Navrški vrh – Žerjavlje – Žagarjev mlin
Cesta Mežica – Lokovica

350330

1700

vsa vozila

2849

226

2608

vsa vozila

3

LC 350270

226

Cesta Prevalje – Leše – Hermonkov križ – Mežica

4559

425

6312

vsa vozila

4676

4

LC 350310

226

Cesta na Lokovico

5

LC 350330

226

Cesta ob Barbarskem potoku

ZKOMUDEP

465

vsa vozila

851640

1853

vsa vozila

6

LC 350320

226

7

LC 350340

226

Cesta Lokovica – Ober

851600

1797

vsa vozila

Cesta Kralov križ – Polhov križ – Jamniški potok

350380

2477

vsa vozila

8

LC 350400

226

Cesta Pod gonjami – Rojak – Bidrih – Farna vas

9

LC 350360

226

Cesta Štopar – Šentanel

350280

6240

vsa vozila

ZGORKAPL

6058

vsa vozila

10

LC 350370

226

Cesta Prevalje – Strojna mimo Šavra

11

LC 350380

350360

Cesta Zvonikov mlin – Mikl – Šentanel

350130

7900

vsa vozila

ZGORKAPL

11453

vsa vozila

Potek ceste

Konec na

Izmerjena
dolžina v
občini (m)

Namen
porabe

350410

1044

vsa vozila

Obj. Št. 28

462

vsa vozila

226

278

vsa vozila

ZŽELPOST

400

vsa vozila

Konec na

Izmerjena
dolžina v
občini (m)

Namen
porabe

Zbirne krajevne ceste (LZ) na Prevaljah so:
Zap.
št.

Štev.
ceste

Začetek na

1

LZ 350280

226

Cesta Fara – Polje

2

LZ 350390

226

Cesta v zaselku Personali št. 1

3

LZ 350420

226

Cesta v center Trg št. 1

4

LZ 350410

226

Cesta do železniške postaje

Krajevne ceste (LK) na Prevaljah so:
Začetek na

5. člen

Štev.
ceste

1

LK 350300

226

Cesta na pokopališče Sv. Barbara

ZPOKOBAR

398

vsa vozila

2

LK 350290

226

Cesta v zaselku Na produ št. 1

350270

1160

vsa vozila

3

LK 350430

350280

Cesta v zaselku Fara št. 4

350280

319

vsa vozila

4

LK 350440

350280

Cesta v zaselku Pod gonjami št. 2

ZVVZGONJ

233

vsa vozila

5

LK 350450

226

350290

143

vsa vozila

Konec na

Izmerjena
dolžina v
občini (m)

Namen
porabe

Začetek na

Potek ceste

Cesta v zaselku Na produ št. 4

Potek ceste

Preostala
dolž. ceste
v sosednji
občini (m)

6. člen

Zap.
št.

Javne poti (JP) na Prevaljah so:

3350

Preostala
dolž. ceste
v sosednji
občini (m)

7. člen

Zap.
št.

Štev.
ceste

1

JP 851410

350280

Cesta v zaselku Fara št. 1

226

85

vsa vozila

2

JP 851420

350280

Cesta v zaselku Fara št. 2

226

169

vsa vozila

3

JP 851430

350280

Cesta v zaselku Fara št. 3

226

233

vsa vozila

4

JP 851450

350280

Cesta v zaselku Fara št. 5

obj.št. 10

135

vsa vozila

5

JP 851460

851470

Cesta v zaselku Na produ št. 2

obj.št. 35

50

vsa vozila

6

JP 851470

226

Cesta v zaselku Na produ št. 3

226

227

vsa vozila

7

JP 851490

226

Cesta v zaselku Na produ št. 5

obj.št. 15

376

vsa vozila

8

JP 851500

851490

Cesta v zaselku Na produ št. 6

obj.št. 36

135

vsa vozila

9

JP 851510

350420

Cesta v zaselku Na produ št. 7

obj.št. 25

152

vsa vozila

10

JP 851520

350420

Cesta v zaselku Na produ št. 8

350290

174

vsa vozila

11

JP 851530

350420

Cesta v zaselku Na produ št. 9

obj.št. 5

170

vsa vozila

Preostala
dolž. ceste
v sosednji
občini (m)

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.

Štev.
ceste

Začetek na

12

JP 851550

350330

13

JP 851560

350270

14

JP 851570

15

JP 851580

16

Št.

Potek ceste
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Konec na

Izmerjena
dolžina v
občini (m)

Namen
porabe

Cesta v zaselku Nicina št. 1

obj.št. 3

180

vsa vozila

Cesta v zaselku Nicina št. 2

obj.št. 34

177

vsa vozila

350270

Cesta v zaselku Nicina št. 3

ZKOPREM

284

vsa vozila

350270

Cesta v zaselku Nicina št. 4

obj.št. 29

305

vsa vozila

JP 851650

350390

Cesta v zaselku Perzonali št. 2

350390

170

vsa vozila

17

JP 851660

226

Cesta v zaselku Perzonali št. 3

350390

77

vsa vozila

18

JP 851670

226

Cesta v zaselku Perzonali št. 4

350390

64

vsa vozila

19

JP 851710

350400

Cesta v zaselku Pod gonjami št. 3

obj. št. 115

83

vsa vozila

20

JP 851720

350400

Cesta v zaselku Pod gonjami št. 4

obj. št. 103

137

vsa vozila

21

JP 851730

350400

Cesta v zaselku Pod gonjami št. 5

obj. št. 128

410

vsa vozila

22

JP 851740

350400

Cesta v zaselku Pod gonjami št. 6

obj. št. 59

279

vsa vozila

23

JP 851750

350400

Cesta v zaselku Pod gonjami št. 7

obj. št. 57

307

vsa vozila

24

JP 851760

350400

Cesta v zaselku Pod gonjami št. 8

obj. št. 9

334

vsa vozila

25

JP 851770

226

Cesta v zaselku Polje št. 1

350280

294

vsa vozila

26

JP 851780

350280

Cesta v zaselku Polje št. 2

851770

254

vsa vozila

27

JP 851790

350370

Cesta v zaselku Prisoje št. 1

obj.št. 21a

105

vsa vozila

28

JP 851800

851820

Cesta v zaselku Prisoje št. 2

obj.št. 58

63

vsa vozila

29

JP 851810

851620

Cesta v zaselku Prisoje št. 3

obj.št. 34

134

vsa vozila

30

JP 851820

350370

Cesta v zaselku Prisoje št. 4

obj.št. 42

296

vsa vozila

31

JP 851830

851620

Cesta v zaselku Prisoje št. 5

obj.št. 49

400

vsa vozila

32

JP 851840

851620

Cesta v zaselku Prisoje št. 6

obj.št. 42a

258

vsa vozila

33

JP 851860

350370

Cesta v zaselku Ugasle peči št. 1

350370

147

vsa vozila

34

JP 851880

350370

Cesta v zaselku Ugasle peči št. 3

obj.št. 12c

329

vsa vozila

35

JP 851890

350370

Cesta v zaselku Ugasle peči št. 4

350370

375

vsa vozila

36

JP 851900

226

Cesta v zaselku trg Zgornji kraji št. 1

obj.št. 9

142

vsa vozila

37

JP 851910

226

Cesta v zaselku trg Zgornji kraji št. 2

226

100

vsa vozila

38

JP 851940

850370

Cesta Šipek – Brančurnik

39

JP 851950

350400

Cesta v zaselku Stražišče št. 1

9685

Preostala
dolž. ceste
v sosednji
občini (m)

226

110

vsa vozila

obj.št. 3

300

vsa vozila

Potek ceste

Konec na

Izmerjena
dolžina v
občini (m)

Namen
porabe

Preostala
dolž. ceste
v sosednji
občini (m)

Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Začetek na

Stran

8. člen

Zap.
št.

Štev.
ceste

1

JP 850370

226

Pešpot Ravne -Dobja vas – Brančurnik

851940

190

pešci

2149

2

JP 850910

226

Cesta Ravne – Meležnik – Merkačev mlin

350130

400

vsa vozila

4391

3

JP 851400

350270

Cesta na Lešah

obj. št. 120

808

vsa vozila

4

JP 851590

350350

Cesta Bidrih – Merkač

850910

1243

vsa vozila

5

JP 851600

350320

Cesta Ober – Dolga brda

350340

2003

vsa vozila

6

JP 851610

226

Pešpot Poljana –- Holmec

226

3442

pešci

7

JP 851620

226

Cesta Prevalje – Klemen – Rožič

350370

3573

vsa vozila

8

JP 851630

350370

Cesta Godec – Gornikov križ

350380

5105

vsa vozila

9

JP 851640

350330

Cesta Žagarjev mlin – Kot – Leše

350270

7348

vsa vozila

10

JP 851930

350270

Cesta na Zagrad

851640

4810

vsa vozila

Stran
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9. člen

H kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenim s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena
Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS,
št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike
Slovenije za ceste št. 347-05-3/03.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini
Prevalje (Uradni list RS, št. 68/99).
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 34404-0001/2003-09
Prevalje, dne 24. junija 2004.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

Uradni list Republike Slovenije
leta 1986–2000, dopolnjenega v letu 2004, objavljenim v
Uradnem listu RS, št. 64/04 (v nadaljevanju: Prostorske
sestavine plana občine).
2. člen
(ugotavljanje skladnosti)
(1) Sprejeti in ne izvedeni Ureditveni načrt, v skladu z
»Odlokom o ureditvenem načrtu za infrastrukturne objekte in
naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek-Dolga brda (Uradni list RS, št. 60-2946/01)« je usklajen
s Prostorskimi sestavinami plana občine.
(2) Sprejeti in ne izvedeni Lokacijski načrt, v skladu z
»Odlokom o lokacijskem načrtu za krožišče „Pred mostom
/Fara“ na Prevaljah, Uradni list RS, št. 99-5008/2002« je
usklajen s Prostorskimi sestavinami plana občine.
(3) Sprejeta in delno izvedena Programska zasnova,
v skladu s »Programsko zasnovo za ureditveni načrt Račel-Log, Uradni list RS, št. 51-2515/02« je usklajena s Prostorskimi sestavinami plana občine.
(4) Sprejeta in še ne izvedena Programska zasnova, v
skladu s »Programsko zasnovo za ureditveni načrt Lahovnik,
Uradni list RS, št. 51-2516/02« je usklajena s Prostorskimi
sestavinami plana občine.
3. člen
(ugotavljanje ne-skladnosti)

3515.

Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko
izvedbenih načrtov, sprejetih na podlagi ZUN
ter zazidalnih načrtov, sprejetih na podlagi
Zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list
SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78) s Spremembami
in dopolnitvami prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana občine
Ravne na Koroškem za območje Občine
Prevalje za obdobje od leta 1986 – 2000,
dopolnjenega v letu 2004

Na podlagi 174. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110-5386/2002, 08 - popr./2003 in
58/03 - ZZK-1) in 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni
list RS, št. 15/99, 51/01, 100/03) je Občinski svet občine Prevalje na 13. redni seji, ki je bila 24. 6. 2004 sprejel

ODLOK
o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih
načrtov, sprejetih na podlagi ZUN ter zazidalnih
načrtov, sprejetih na podlagi Zakona o
urbanističnem planiranju (Uradni list SRS,
št. 16/67, 27/72 in 8/78) s Spremembami in
dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana občine Ravne na
Koroškem za območje Občine Prevalje za
obdobje od leta 1986 – 2000, dopolnjenega v letu
2004
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se ugotavlja skladnost prostorsko izvedbenih načrtov, sprejetih na podlagi ZUN ter zazidalnih
načrtov, sprejetih na podlagi Zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78) s sprejetimi Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ravne na
Koroškem za območje občine Prevalje za obdobje od

(1) Sprejeti in ne izvedeni Zazidalni načrt, v skladu z
»Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta Zagrad na Prevaljah, Medobčinski uradni vestnik št. 8/80-stran 92« je v celoti
neusklajen s Prostorskimi sestavinami plana občine na posegih, ki se izvajajo v skladu z Prostorskimi sestavinami plana
občine v kartografski dokumentaciji Srednjeročnega plana (v
nadaljnjem SP)-Urbanistično zasnovi naselja Prevalje-Načini
urejanja prostora (M 1: 5000, list št. 2).
(2) V sprejetih Prostorskih sestavinah plana občine je
za obravnavano območje predviden drugačen način urejanja
prostora.
4. člen
(ugotavljanje izvedenosti)
(1) Sprejeti in izvedeni zazidalni načrt, v skladu z:
1. »Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta individualne stanovanjske gradnje Gonje II na Prevaljah, Medobčinski
uradni vestnik št. 13/88-stran 256« in
2. »Odlokom o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje Gonje II.
na Prevaljah, Uradni list RS, št. 51-2514/02«
je v celoti izveden.
(2) Neusklajen je s Prostorskimi sestavinami plana
občine na posegih, ki se izvajajo v skladu z Prostorskimi sestavinami plana občine v kartografski dokumentaciji SP-Urbanistično zasnovi naselja Prevalje-Načini urejanja prostora
(M 1: 5000, list št. 2)
(3) V sprejetih Prostorskih sestavinah plana občine je
za obravnavano območje predviden drugačen način urejanja
prostora.
5. člen
(veljavnost občinskih prostorskih izvedbenih načrtov=OPIN)
Občinski prostorsko izvedbeni načrti in zazidalni načrti
iz 2. člena tega odloka ostanejo v skladu z določili tretjega
odstavka 174. člena ZUreP-1 v veljavi najdalj deset (10) let
od uveljavitve Prostorskega reda občine Prevalje.
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6. člen
(občinski lokacijski načrti – dokončanje začetih postopkov)
Začeti postopki za sprejem občinskih lokacijskih načrtov
se nadaljujejo in končajo po določilih ZUreP-1.
7. člen
(prenehanje veljavnosti občinskih prostorskih izvedbenih
načrtov=OPIN)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
1. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta Zagrad na Prevaljah, Medobčinski uradni vestnik št. 8/80-stran 92;
2. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta individualne
stanovanjske gradnje Gonje II. na Prevaljah, Medobčinski
uradni vestnik št. 13/88-stran 256;
3. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem
načrtu individualne stanovanjske gradnje Gonje II. na Prevaljah, Uradni list RS, št. 51-2514/02.
8. člen
(uporaba izvršilnih predpisov)
(1) Vsi posegi in ureditvi na navedenih območjih iz
7. člena se izvajajo v skladu z namensko rabo prostora in
na način urejanja prostora, kot je ta opredeljen v Prostorskih
sestavinah plana občine ter na podlagi tega odloka;
(2) Do sprejema Prostorskega reda občine Prevalje se
za posege in ureditve na območjih iz 3. člena tega odloka
uporabljajo določila:
A) devetnajstega(19.) člena Odloka o Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica,
Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo
urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo
ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom
Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja
Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju
ni predvidena izdelava PIA, Medobčinski uradni vestnik št.
20/86;
B) četrtega(4.) člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih
okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo
prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z
družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje
1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v
tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA,
Medobčinski uradni vestnik št. 9/93;
(3) Do sprejema Prostorskega reda občine Prevalje se
za posege in ureditve na območjih iz 4. člena tega odloka
uporabljajo določila:
A) dvaindvajsetega(22.) člena Odloka o Prostorskih
ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna,
Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z
družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje
1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v
tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA,
Medobčinski uradni vestnik št. 20/86;
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B) petega(5.) in sedmega(7.) člena člena Odloka o
spremembah in dopolnitvah Prostorskih ureditvenih pogojih
za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne;
območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih
načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih
območij naselij, določenih z družbenim planom Občine
Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja
Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, Medobčinski uradni vestnik
št. 9/93;
(4) Ne glede na določbe A. in B. iz prejšnjega odstavka
pa predstavlja:
A) vsebina členov št. 3, 4 in 5 OPIN, opredeljenega v
drugi podtočki prvega odstavka 4.točke tega odloka, obvezni
dopolnilni del druge podtočke 22. člena;
B) vsebina členov št. 4, 6 in 7 OPIN, opredeljenega v
drugi podtočki prvega odstavka 4. točke tega odloka, obvezni
dopolnilni del 5. oziroma 7. člena.
9. člen
(uporaba risnih podlog)
Risne podlage, ki določajo območje Urbanistične zasnove občine Prevalje so sestavni del Prostorskih sestavin
plana občine in so prikazane v kartografski dokumentaciji
SP v merilu M 1: 5000 (lista PKN5 Ravne 18 in Ravne 19)
in na risnem delu Urbanistične zasnove naselja Prevalje v
merilu M 1: 5000 (karta #1/Namenska raba površin in karta
#2/Načini urejanja prostora) le-tega.
10. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjih odlokov o ugotavljanju
skladnosti)
Z dnem objave tega odloka prenehata veljati:
A) Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih
aktov (PIA) s spremembami in dopolnitvami prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Ravne na Koroškem za območje občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1998, Uradni list RS, št.
38-1843/02;
B) Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorskih izvedbenih
načrtov (PIN) s spremembami in dopolnitvami prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Ravne na Koroškem za območje občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1998, Uradni list RS, št.
38-1844/02.
11. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0003/2004-10
Prevalje, dne 24. junija 2004.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.
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RAVNE NA KOROŠKEM
3516.

Odlok o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Koroški jeklarji

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96, 23/96, 64/01), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 51/02) ter Statuta Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 39/99) je svet Občine Ravne na Koroškem
na 14. redni seji, dne 27. 5. 2004 sprejel prečiščeno besedilo
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Koroški
jeklarji Ravne na Koroškem.

ODLOK
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Ravne na Koroškem, s sedežem
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem (v nadaljnjem besedilu:
ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva Osnovno šolo Koroški jeklarji Ravne na Koroškem (v nadaljevanju:
zavod).
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Koroški jeklarji
Ravne na Koroškem.
Sedež zavoda: Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Koroški jeklarji.
3. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
4. člen
Zavod je pravni naslednik Osnovne šole Koroški jeklarji,
vpisane v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru, na
registrskem vložku 1/805-00 z dne 12. 11. 1992, in prevzame
vse pravice in obveznosti zavoda.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja,
ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju v pravnem prometu, kot jih določata
zakon in ta odlok.
6. člen
Šola ima pečata okrogle oblike s premerom 35 mm in
premerom 20 mm. Vsak pečat vsebuje ime šole in sedež šole.
Sredi vsakega pečata je grb Republike Slovenije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja določi ravnatelj.
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez
omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov
pomočnik.
Pomočnik ravnatelja opravlja v času ravnateljeve odsotnosti naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
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Ravnatelj lahko za zastopanje in predstavljanje zavoda v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih
opravljajo.
10. člen
Šolski okoliš matične šole obsega
v naselju Ravne na Koroškem: del prostorskega okoliša
0004 – desni breg potoka Suhe, del prostorskega okoliša 0029
– desni breg potoka Suhe, del prostorskega okoliša 0036 –
desni breg potoka Suhe, 0022, 0023, 0034, 0030, 0031, 0032,
0033, 0035, 0037, 0038, 0039, 0040, del prostorskega okoliša
0041 – desni breg Meže;
del naselja Preški vrh: prostorski okoliš 0051, 0052;
del naselja Brdinje: prostorski okoliš 0053, 0057;
naselje Koroški Selovec: prostorski okoliš 0058, 0059;
naselje Dobrije: prostorski okoliš 0060;
del naselja Tolsti vrh: prostorski okoliš 0061.
11. člen
Šolski okoliš podružnične šole Kotlje obsega:
naselje Kotlje: prostorski okoliš 0146, 0147, 0148, 0149;
del naselja Preški vrh: prostorski okoliš 0048, 0049,
0050;
del naselja Brdinje: prostorski okiliš 0054, 0055, 0056;
naselje Uršlja Gora: prostorski okoliš 0111, 0112, 0113;
naselje Podgora: prostorski okoliš 0150, 0151, 0152,
0153, 0154;
del naselja Sele: prostorski okoliš 0155.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
12. člen
Dejavnost zavoda zajema:
– M/80.102
– Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
– M/80.422
– Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d. n.;
– DB/17.400 – Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil;
– DD/20.510 – Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
– DD/20.520 – Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja;
– DE/21.250 – Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona;
– DJ/28.750 – Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.
n.;
– G/52.620
– Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
– G/52.630
– Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
– H/55.510
– Dejavnost menz;
– I/60.230
– Drug kopenski potniški promet;
– K/70.200
– Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
– K/74.120
– Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; razen
revizijske dejavnosti;
– O/92.310
– Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
– O/92.511
– Dejavnost knjižnic;
– O/92.720
– Druge dejavnosti za sprostitev, d. n..
13. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne
da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so
izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede
tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani
pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
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boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se
uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
Zavod lahko sklepa pogodbe v okviru dejavnosti, ki je
vpisana v sodni register.
14. člen
Zavod ima organizirano osnovnošolsko izobraževanje v:
– matična Osnovna šola Koroški jeklarji izvaja programe
izobraževanja od 1. do 9. razreda za učence matične osnovne
šole in od 4. do 9. razreda za učence podružnične šole Kotlje;
– podružnična šola Kotlje izvaja program vzgoje in izobraževanja od 1. do 3. razreda.
IV. ORGANI ZAVODA
15. člen

Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno
področje, sestavo, način volitev in imenovanja se določi s
pravili.
1. Svet zavoda
16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki
staršev.
Svet zavoda šteje sedem članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov
posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposlenih
izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
V svetu morajo biti enakomerno zastopani vsi delavci.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda
je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan
s statusom njihovih otrok v zavodu.
17. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
in imenuje volilno komisijo,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
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a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet
zavoda s sklepom največ devetdeset in najmanj šestdeset dni
pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje
petnajst dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev
in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se
mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija,
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter
njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu
in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima
najmanj deset odstotkov delavcev zavoda z aktivno volilno
pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni
komisiji najkasneje enaindvajseti dan po dnevu razpisa volitev,
morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi
pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost
glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo
odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem
redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se
tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti
volje volivca, je neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, če je
volivec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti
kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo
delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku pet
dni od dneva glasovanja na enak način kot razpis volitev.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev
zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata,
če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva se
predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve,
ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v
tridesetih dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika
delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je
za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno
volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev
v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in
zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
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23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje
delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih
ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
24. člen
Pedagoški vodja in poslovni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela
zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev,
spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in
odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– ugotavlja obstoj trajnega prenehanja potreb po delu
delavcev,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic
in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno
službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.
25. člen
Ravnatelja imenuje svet šole po postopku in pod pogoji,
določenimi z zakonom.
3. Pomočnik ravnatelja
26. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom.
4. Drugi organi
27. člen
Glede nalog in pristojnosti drugih organov se uporabljajo
določbe zakona.
V. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
28. člen
Ravnatelji in drugi delavci šole morajo varovati listine in
podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri
opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za
poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
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Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
VI. VIRI IN NAČINI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
ZAVODA
29. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s
katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi
bremeni brez soglasja ustanovitelja.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA
30. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
31. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ureja ta odlok, ter v drugih
zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi
svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme
svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja
druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.
32. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s pravili zavoda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Ravne na Koroškem veljati odlok o ustanovitvi javnega
zavoda št. 108-11/95-2, z dne 20. 11. 1996.
34. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi
razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim z zakonom.
Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata
oziroma do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s tem
odlokom, če mu je mandat že potekel.
35. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poskrbeti za vpis sprememb
v sodni in davčni register.
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je
pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela v treh mesecih po veljavnosti tega odloka.
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36. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 022-3/03-11
Ravne na Koroškem, dne 27. maja 2004.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

SLOVENSKA BISTRICA
3517.

Odlok o lokacijskem načrtu za poslovno
trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska
Bistrica jug

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03), 10. člena statuta Občine Slovenska
Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski
svet občine Slovenska Bistrica na svoji 12. redni seji dne 28. 6.
2004 določil

ODLOK
o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko
storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za poslovno, trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska Bistrica jug, ki ga je
izdelal IDEALL Projekt, d.o.o. Slovenska Bistrica pod št. projekta
ID/PR/3/254/04. Projekt je sestavni del tega odloka in vsebuje:
– tekstualni del,
– grafične priloge,
– soglasja in mnenja.
II. MEJA OBMOČJA
2. člen
1696/11, 1696/13, 1696/12 1697/23, 1696/1, 1696/9,
1696/3, 1697/4, 1697/22 2567/3, 2567/1, 2566, 2508, 1695,
1696/10, 1696/6, 2567/2, 2564, 2565, vse k.o. Slovenska
Bistrica.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Celotno območje je namenjeno poslovni, trgovski, storitveni dejavnosti s pripadajočimi spremnimi objekti, infrastrukturo, dostopi, cestnimi povezavami, manipulativnimi površinami
in parkirišči. Objekti so locirani ob dostopnih in servisnih cestah, ki potekajo po sredini in okoli območja.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE
4. člen
Lokacijski načrt je zasnovan na obstoječi parcelaciji.
Predvidena je faznost izvajanja pozidave. Posamezne
faze se lahko prepletajo in dopolnjujejo. Našteti vrstni red posameznih faz ni obvezujoč.
Novi objekti so zasnovani ob servisnih cestah. Objekti so
v načelu locirani 5 m od roba parkirišč. Prostor med parkiriščem
za stranke in objektom mora biti tlakovan in služi za dostop
strankam in zaposlenim. Kjer je možno so objekti locirani na
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parcelah tako, da omogočajo obvozno pot oziroma zagotavljajo
manipulacijske površine okoli objekta.
Oblikovanje objektov:
Gradnja je lahko pritličja z največ eno medetažo ali etažo.
Objekti so zasnovani tako, da imajo ob osrednji cesti
poslovne, storitvene, trgovske in pisarniške prostore. V nadaljevanju objektov so predvideni skladiščni in spremni prostori.
Gradnja objektov je lahko predfabricirana betonska, kovinska
ali klasična gradnja. Strehe o ravne ali z minimalnim naklonom,
večinoma utopljene za venčnimi zidovi. Objekti so predvidene
višine 7 – 10m. Fasade poslovnih delov objektov so predvidene
čimbolj transparentno, steklo ali drugi sodobni materiali. Vhodi
za stranke so poudarjeni, oziroma izpostavljeni po potrebi z
nadstreški. Skladiščni in spremni deli objektov so obdelani enostavno s funkcionalno potrebno osvetlitvijo prostorov.
Okolje:
Vse proste površine, ki niso tlakovane, so zazelenjene in
zasajene z nizkoraslim drevjem in grmovnicami. Dovozne ceste
imajo javno razsvetljavo.
5. člen
Tolerance
Lokacijski načrt določa okvirne namembnosti, tlorisne in
višinske gabarite objektov.
Kot tolerance so dovoljene:
– spremembe dimenzij objektov v skladu s potrebami
tehnoloških postopkov posameznih investitorjev znotraj regulacijskih linij
– ureditve parkirnih površin za zaposlene in za vozni park
na dvoriščni strani objektov se izvedejo skladno s potrebami
investitorjev
– opredeljevanje natančnejših dejavnosti znotraj poslovno, trgovsko storitvenega centra, ki v tem trenutku še niso
natančno opredeljene
Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo ovirati
realizacije faznosti lokacijskega načrta. Spremembe morajo biti
v skladu s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja.
V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA,
ENERGETSKEGA IN TELEKOMUNIKACIJSKEGA
UREJANJA
6. člen
Prometno omrežje
Območje lokacijskega načrta je dostopno iz Žolgarjeve
ulice in predvidene povezovalne ceste med krožiščem na AC
izvozu Slovenska Bistrica jug in Žolgarjeve ulice. Znotraj območja, ki ga obravnava lokacijski načrt je predvidena osrednja
prometnica, ki povezuje povezovalno cesto med krožiščem na
AC izvozu Slovenska Bistrica jug in Žolgarjevo ulico in Žolgarjevo ulico.
Vse prometnice so projektirane tako, da omogočajo varen, tekoč in neoviran promet za osebna vozila, tovorna vozila,
mirujoči promet in dostope za pešce.
7. člen
Vodovodno in hidrantno omrežje
Oskrba s pitno vodo
Za potrebe oskrbe s pitno vodo je potrebno zgraditi sekundarno vodovodno omrežje.
Hidrantno omrežje
Za potrebe protipožarne zaščite je izvesti podzemne
rezervoarje z zadostno količino vode za gašenje morebitnega
požara.
Kanalizacijsko omrežje
Meteorna kanalizacija
Celotno območje predvidene pozidave je potrebno priključiti na novoprojektirano meteorno kanalizacijo, ki je ločena
za vode s streh in cestnih površin oziroma parkirišč in manipulacijskih površin. Meteorne vode z manipulacijskih in cestnih
površin je potrebno predhodno očistiti na zadostno dimenzioniranih, usedalnikih in lovilcih olja in bencina.
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Fekalna kanalizacija
Nova kanalizacija bo priključena kanalizacijo, ki je povezana na kanalizacijski kolektor in osrednjo čistilno napravo
Slovenska Bistrica.
Električno omrežje
Preko območja potekata dve trasi visokonapetostnih daljnovodov z varovalnim koridorjem.
V območju urejanja se zgradi ustrezno nizkonapetostno
kabelsko omrežje in je potrebno izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo za potrebe napajanja centra z električno energijo.
Potrebna je izgradnja ustrezne nove transformatorske postaje
ki bo locirana ob križišču nove povezovalne ceste in Žolgarjeve
ulice.
Javna razsvetljava
Kablovodi javne razsvetljave bodo položeni ob servisnih
cestah.
Telekomunikacijsko omrežje
V območju urejanja je potrebno zgraditi novo telekomunikacijsko omrežje. Pred izgradnjo predvidenih objektov je potrebno izdelati ustrezno tehnično dokumentacijo za dograditev
TK omrežja.
Ogrevanje
V objektih se predvidijo individualna kurišča na kurilno
olje ali utekočinjen naftni plin. V primeru realizacije večih faz
hkrati je možna izgradnja skupne kotlovnice na kurilno olje ali
utekočinjen naftni plin.
8. člen

Tolerance
Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem in
energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektno
– tehnične dokumentacije, če to pogojujejo bolj ekonomična
investicijska vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo koncepta
lokacijskega načrta.
VI. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
9. člen
Ukrepi za varovanje okolja bodo določeni v izrisih iz lokacijskega načrta v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj na
podlagi tehnoloških elaboratov, ocen vplivov na okolje oziroma
presoje vplivov na okolje.
Hrup
V severnem delu območja, ki meji na stanovanjske poselitvene površine, niso dovoljene naprave in objekti s tehnologijami, ki bi povzročale prekomerni hrup.
Zrak
Predvidena dejavnost v objektih ne sme prekomerno
onesnaževati zraka. Kot energetski vir je predvideno kurilno
olje ali plin. Vsi izpusti v ozračje morajo biti prečiščeni skladno
z veljavnimi predpisi.
Vode
Pred izpustom meteornih vod v vodotok jih je potrebno
očistiti skladno z veljavnimi predpisi. Meteorne vode z manipulacijskih in cestnih površin je potrebno predhodno očistiti na
zadostno dimenzioniranih lovilcih olja in bencina.
Fekalne odpadne vode iz predvidenih objektov je potrebno do obstoječe kanalizacije izvesti v vodotesni izvedbi.
Skladiščenje nevarnih snovi je potrebno urediti v pokritih
skladiščih v skladu z zakonodajo.
Odpadki
Vsak objekt na območju mora biti opremljen s predpisanim z zabojnikom ali kesonom za komunalne odpadke.
Posebne odpadke, odpadke večjih količin, večje količine
embalaže je potrebno predhodno ustrezno kompaktirati.
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Požarna varnost
V lokacijskem načrtu so upoštevani pogoji 22. člena
Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93)
Upoštevan je tudi Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno
omrežje in gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91).
Dovozi do posameznih objektov na območju pozidave
so urejeni tako, da omogočajo dovoz gasilskim in interventnim
vozilom in izpolnjujejo pogoje za varen umik.
Odmiki med objekti, obstoječimi in predvidenimi, zagotavljajo požarno varnost.
Požarno vodo je zagotoviti z izgradnjo nadzemnih hidrantov na novozgrajenem sekundarnem vodovodnem omrežju, ki
se napaja iz lastnih podzemnih rezervoarjev s pripadajočo
tehnologijo.
VII. ETAPNOST GRADITVE
10. člen
Lokacijski načrt omogoča etapno izvajanje. Po izgradnji
primarne prometne, komunalne in energetske infrastrukture
je možna etapna gradnja v skladu s potrebami in finančnimi
možnostmi posameznih investitorjev.
Površine, ki ne bodo realizirane v predvideni fazi, morajo
biti vizuelno urejene.

VIII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
11. člen
Pri izvajanju posegov v prostor se morajo upoštevati pogoji soglasij, ki so sestavni del tega zazidalnega načrta.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
12. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investitorji in izvajalci lokacijskega načrta upoštevati:
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi morata
investitor in izvajalec upoštevati določila lokacijskega načrta.
Pred pričetkom del mora investitor in izvajalec preveriti
lego obstoječih komunalnih in energetskih naprav, jih po potrebi
zavarovati, zaščititi ali premestiti pod pogoji upravljavcev.
Če se pogoji v naslednjih etapah izvajanja lokacijskega
načrta spremenijo in niso več v skladu z osnovnimi določili
lokacijskega načrta, je potrebno le-tega novelirati.
Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo ter pri tem ne
smejo poslabšati razmer na sosednjih območjih.
X. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled na Občini Slovenska
Bistrica.
14. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
15. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/12-5/2004
Slovenska Bistrica, dne 28. junija 2004.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

Uradni list Republike Slovenije
3518.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni
rabi – javno dobro

Na podlagi 10. člena Statuta občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 12. redni seji dne 28. 6. 2004 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
– javno dobro
I
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
– javno dobro za nepremičnino parc. št. 2002/5, pot v izmeri
202 m2 k.o. Vrhole pri Slovenskih Konjicah in nepremičnino
parc. št. 2002/6, pot v izmeri 495 m2 k.o. Vrhole pri Slovenskih
Konjicah.
Nepremičnina postane last Občine Slovenska Bistrica, s
čemer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 10/032-01/12-15/2004
Slovenska Bistrica, dne 28. junija 2004.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

ŠKOFLJICA
3519.

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93
in 30/98), Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS,
št. 41/04), in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS,
št. 47/99, 103/00 in 76/02) je Občinski svet občine Škofljica na
2. izredni seji dne 17. 6. 2004 sprejel

ODLOK
o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
Ta odlok ureja način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
(v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine
Škofljica tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne
službe,
– vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg zemljišč, objektov, naprav in opreme
potrebnih za izvajanje javne službe, ki so solastnina Občine
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Škofljica, ter javno dobro (v nadaljevanju: javne površine) in
varstvo, ki ga ta infrastruktura lokalnega pomena uživa (v nadaljevanju: infrastruktura)..
2. člen
(komunalni odpadki, ki so predmet storitve javne službe)
Komunalni odpadki po tem odloku so odpadki iz gospodinjstva ali njim po naravi ali sestavi podobni odpadki iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti oziroma ločeno
zbrane frakcije komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko
20 01, odpadki iz vrtov in parkov iz podskupine s klasifikacijsko
številko 20 02 in drugi komunalni odpadki iz podskupine s klasifikacijsko številko 20 03 ter embalaža, ki je komunalni odpadek
iz podskupine s klasifikacijsko številko 15 01.
Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 (v nadaljnjem besedilu: frakcije) so frakcije
in nevarne frakcije iz predpisa, ki ureja oskrbo ločeno zbranih
frakcij pri opravljanju javne službe.
Obseg storitev javne službe oziroma posamezna s tem
odlokom predpisana obvezna ravnanja izvajalca se lahko
zmanjšajo, kolikor se le-te na podlagi drugih odlokov Občine
Škofljica zagotavljajo v okviru druge obvezne ali izbirne gospodarske javne službe, in sicer za:
– odpadke, ki nastanejo pri čiščenju dimnikov
(20 01 41);
– odpadke z živilskih trgov (20 03 02);
– odpadke pri čiščenju cest (20 03 03);
– greznične mulje (20 03 04) in odpadke, ki nastanejo pri
čiščenju komunalnih odpadnih voda (20 03 06) in
– odpadke primerne za kompostiranje iz parkov, vodnega
sveta in pokopališč (20 02 01).
Klasifikacijske številke odpadkov so številke iz seznama
odpadkov po predpisu, ki ureja ravnanje z odpadki.
3. člen
(opredelitev pojmov)
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Povzročitelj je vsaka fizična ali pravna oseba, katere
stalno, začasno, sezonsko ali občasno delovanje oziroma izvajanje dejavnosti povzroča nastajanje komunalnih odpadkov
v zasebnih in javnih prostorih in površinah na območju Občine
Škofljica.
2. Uporabnik je vsak imetnik (povzročitelj ali posestnik)
komunalnih odpadkov, ki je na osnovi uradnih podatkov:
– lastnik objektov ali delov objekta (tudi etažni lastnik),
zemljišč ali javnih površin na območju Občine Škofljica, razen
nezazidanih zemljišč, na katerih se ne pričakuje rednega nastajanja odpadkov;
– upravljavec javnih površin (cesta, ulica, trg, pasaža in
druga javna prometna površina lokalnega pomena, tržnica,
igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma
rekreacijska površina in podobno);
– organizator kulturne, športne in druge javne prireditve
in aktivnosti ali sicer uporablja ali izkorišča javne ali zasebne
površine in druge nepremičnine v namen, ki odstopa od njihove
običajne javne ali zasebne rabe.
3. Zbirno mesto je prostor, kjer povzročitelji stalno, redno in
nemoteno ločeno zbirajo odpadke v posodah, predpisanih s tem
odlokom ves čas do dneva prevzema na prevzemnem mestu.
Zbirno mesto ni na javni površini in ga zagotavljajo uporabniki.
Zbirno mesto mora biti urejeno tako, da je zagotovljena higiena
in da ni vplivov na javno površino ali napram sosedom.
4. Prevzemno mesto je prostor, kjer uporabniki prepuščajo
izvajalcu določene vrste komunalnih odpadkov redno na način
in po urniku predpisanim s tem odlokom. Prevzemno mesto je
praviloma na javni površini in ga zagotavlja Občina Škofljica,
na predlog izvajalca. Izjemoma lahko pristojni organ na predlog izvajalca določi prevzemno mesto na zemljišču v zasebni
lasti, če lastnik zemljišča poda izrecno pisno soglasje k določitvi
prevzemnega mesta na njegovem zemljišču in pisno soglasje
lastnikov zemljišč potrebnih za dostop s smetarskim vozilom.
5. Zbirno-prevzemno mesto je prostor, kjer se določene
vrste komunalnih odpadkov zbirajo in kjer jih uporabniki pre-
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puščajo izvajalcu na način predpisan s tem odlokom. Zbirno-prevzemno mesto se zagotavlja na način določen za zbirno
in prevzemno mesto.
6. Zbirna stiskalnica je elektronsko vodena in nadzorovana stiskalnica mešanih komunalnih odpadkov z vgrajenim
sistemom tehtanja. Dostop in evidentiranje prepuščene mase
se zagotavlja z elektromagnetnimi karticami. Zbiralnice so
prostorsko razporejene praviloma za gravitacijsko območje 300
prebivalcev. Ureditev zbirne stiskalnice se zagotavlja na način
določen za zbirno-prevzemno mesto.
7. Hišni kompostnik je zabojnik za kompostiranje odpadkov rastlinskega izvora iz vrtov in kuhinjskih odpadkov na vrtu,
ki pripada posameznemu gospodinjstvu ali več gospodinjstvom,
če gre za večstanovanjski objekt z vrtom, z namenom, da se
kompost tudi uporabi na tem vrtu. Povzročitelj lahko kompostira v hišnem kompostniku kuhinjske odpadke, če ima za tako
kompostiranje na razpolago vrt, katerega velikost zagotavlja
postavitev kompostnika v razdalji najmanj 5 m od sosednjih
stanovanjskih stavb ali javnih površin, kompostnik pa je zastrt
ali tako izdelan, da se odpadkov, ki se v njem kompostirajo,
neposredno iz stanovanjskih stavb ali javnih ne vidi.
8. Mala komunalna kompostarna je kompostarna z letno
zmogljivostjo predelave, ki ne presega 100 t neobdelanih biološko razgradljivih odpadkov in je namenjena kompostiranju
odpadkov rastlinskega izvora iz vrtov in javnih zelenih površin
in biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov iz gospodinjstev
in zeleni vrtni odpad z namenom, da proizvedeni kompost sami
porabijo na svojih vrtovih ali javnih zelenih površinah naselja,
v katerem je ta kompostarna. Primerno zemljišče in dostop zagotovi pristojni organ.
9. Zbiralnica je pokrit ali nepokrit posebej urejen in opremljen prostor za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih frakcij, kjer jih povzročitelji prepuščajo izvajalcu. Zbiralnica
je na javni površini, kadar ni ogrožena njena funkcija. Lokacije,
zemljišče, objekte in potrebni dostop s smetarskim vozilom zagotavlja pristojni organ na predlog izvajalca, namestitev posod
pa izvajalec sam. Kadar je ogrožena funkcija javne površine,
zagotovi pristojni organ drugo primerno zemljišče in dostop.
10. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo,
opremljeno (lahko tudi s samostojnim zabojnikom) za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki na naseljenih območjih omogoča,
da povzročitelji iz gospodinjstev izvajalcu te frakcije oddajajo.
11. Zbirni center je pokrit posebej urejen in opremljen
prostor za ločeno zbiranje vseh vrst frakcij, kjer jih povzročitelji
iz gospodinjstev lahko prepuščajo izvajalcu in frakcij, ki jih izvajalec sam prevzame v zbiralnicah, in za začasno hranjenje
posameznih frakcij do rednega prevzema frakcij odpadne embalaže ali njihove prepustitve v ponovno uporabo, predelavo
ali odstranjevanje. Zbirni center je hkrati urejen kot zbiralnica
nevarnih frakcij, kjer se te frakcije tudi začasno skladiščijo.
Lokacijo, zemljišče, objekte in dostop z vozili, praviloma tudi z
industrijskim tirom, zagotovi pristojni organ.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
(oblika izvajanja javne službe)
Javno službo zagotavlja Občina Škofljica v obliki javnega
podjetja.
Javno službo opravlja na celotnem območju Občina Škofljica javno podjetje Snaga, d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec) v
obsegu in pod pogoji določenimi s tem odlokom.
III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER
NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
5. člen
(zbirni centri)
V zbirnih centrih se v okviru veljavnega obratovalnega
časa zagotavlja ločeno zbiranje v zabojnikih in posodah za
naslednje frakcije:
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– papir in karton (20 01 01);
– embalaža iz papirja in kartona, ki je komunalni odpadek
(15 01 01);
– steklo (20 01 02);
– embalaža iz stekla, ki je komunalni odpadek
(15 01 07);
– organski kuhinjski odpadki (20 01 08);
– oblačila (20 01 10) in tekstilije (20 01 11);
– jedilna olja in maščobe (20 01 25);
– premazi, črnila, lepila in smole, ki niso zajeti v 20 01 27
(20 01 28);
– čistila, ki niso zajeta v 20 01 29 (20 01 30);
– zdravila, ki niso zajeta v 20 01 31 (20 01 32);
– baterije in akumulatorji, ki niso zajeti v 20 01 33
(20 01 34);
– zavržena oprema, ki ni zajeta v 20 01 21, 20 01 23
in 20 01 35 (20 01 36);
– drugi les, ki ni zajet v 20 01 37 (20 01 38);
– embalaža iz lesa, ki je komunalni odpadek (15 01 03);
– plastika (20 01 39);
– embalaža iz plastike, ki je komunalni odpadek
(15 01 02);
– kovine (20 01 40);
– embalaža iz kovin, ki je komunalni odpadek
(15 01 04);
– drugi tovrstni odpadki (20 01 99);
– embalaža iz sestavljenih materialov, ki je komunalni
odpadek (15 01 05);
– odpadki primerni za kompostiranje (20 02 01);
– nerazvrščeni in preostali kosovni odpadki (20 03 07);
– drugi odpadki, ki jih določi izvajalec.
Kosovne odpadke prevzete na prevzemnih mestih in
frakcije prevzete v zbiralnicah, ki jih izvajalec dostavi v zbirni
center, se razvrstijo ločeno v za to namenjene zabojnike in
posode iz prejšnjega odstavka, razen, če je zagotovljen reden
prevzem nerazvrščenih frakcij in plačilo za uporabne surovine
v njihovi sestavi.
Poleg frakcij iz prvega odstavka tega člena se v zbirnih
centrih v skladu s predpisanimi pogoji zagotavlja tudi ločeno
zbiranje in začasno skladiščenje v zbiralnici nevarnih frakcij za
naslednje nevarne frakcije:
– topila (20 01 13);
– kisline (20 01 14);
– alkalije (20 01 15);
– fotokemikalije (20 01 17);
– pesticidi (20 01 19);
– fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo
srebro (20 01 21);
– zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike
(20 01 23);
– olje in maščobe, ki niso zajete v 20 01 25 (20 01 26);
– premazi črnila, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne
snovi (20 01 27);
– čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi
(20 01 29);
– citotoksična in citostatična zdravila (20 01 31);
– baterije in akumulatorji, ki so zajete v 16 06 01, 16 06 02,
in 16 06 03 ter nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo
te baterije in akumulatorje (20 01 33);
– zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje
nevarne snovi in ni zajeta v 20 01 21 in 20 01 23 (20 01 35) in
– les, ki vsebuje nevarne snovi (20 01 37).
Storitve tehtanja frakcij, ki jih izvajalec prepušča predelovalcu ali odstranjevalcu se izvajajo v zbirnih centrih. Iz zbirnega
centra se oddaja vse gorljive in negorljive frakcije sposobne ponovne uporabe in frakcije, za katere je treba zagotoviti predelavo
ali odstranjevanje, skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z njimi,
pod pogojem, da je zagotovljen reden prevzem frakcij, plačilo za
uporabne surovine v njihovi sestavi in plačilo prevoznih stroškov.
Določene frakcije se lahko prepustijo predelovalcu ali odstranjevalcu z neposrednim prevozom izvajalca (mimo zbirnega
centra), če je zagotovljeno tehtanje, ki ga izvajalec pripozna.
Zbirni centri so prostorsko razporejeni na območjih Barja,
Most-Polja, Šiške-Bežigrada in Šentvida-Vižmarij.
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6. člen
(zbiralnice)
V zbiralnicah se stalno, redno in nemoteno zagotavlja
ločeno zbiranje v posodah za naslednje frakcije:
– papir in karton (20 01 01) vključno z embalažo iz papirja
in kartona, ki je komunalni odpadek (15 01 01) v posodah s
pokrovom modre barve;
– embalažo iz stekla, ki je komunalni odpadek (15 01 07)
v posodah s pokrovom zelene barve;
– plastiko (20 01 39) vključno z embalažo iz plastike, ki
je komunalni odpadek (15 01 02) in kovine (20 01 40) vključno
z embalažo iz kovin, ki je komunalni odpadek (15 01 04), ter
embalažo iz sestavljenih materialov (15 01 05) v posodah s
pokrovom rumene barve.
Zbiralnice so prostorsko razporejene:
– v urbanih ali večjih strnjenih stanovanjskih območjih na
javnih ali drugih primernih površinah praviloma za gravitacijsko območje 300 prebivalcev, v primeru, da prevzemno mesto
uporablja 250 prebivalcev in več pa je njihova lokacija ob ali na
prevzemnem mestu samem;
– v naseljih na območjih razpršene poselitve za gravitacijsko območje 500 prebivalcev,
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zbiralnic ni
treba urediti v naseljih na območju z gostoto poselitve manj
kot 300 prebivalcev.
Iz zbiralnic se stalno, redno in nemoteno zagotavlja ločen
prevoz frakcij iz prvega odstavka tega člena v zbirne centre.
7. člen
(premične zbiralnice nevarnih frakcij)
V premičnih zbiralnicah se zagotavlja ločeno zbiranje
nevarnih frakcij iz tretjega odstavka 5. člena tega odloka vsaj
dvakrat letno po posameznih četrtnih skupnosti po vnaprej določenem urniku.
8. člen
(kosovni odpadki)
Prevzemanje kosovnih odpadkov (20 03 07) se zagotavlja
vsaj dvakrat letno na vsakem prevzemnem mestu po vnaprej
določenem urniku. Prevzemanje kosovnih odpadkov na poziv
uporabnika ni redna storitev javne službe in se opravlja proti
plačilu po ceniku izvajalca.
9. člen
(odpadki za kompostiranje)
Prevzemanje drugih odpadkov primernih za kompostiranje (20 02 01) se iz gospodinjstev in vrtičkov zagotavlja vsaj
enkrat letno v terminih, ki jih določi in javno objavi izvajalec
na prevzemnih mestih za mešane komunalne odpadke. Na
območjih, kjer izvajalec zagotovi kompostiranje v malih kompostarnah, je prevzemanje teh odpadkov zagotovljeno v času
obratovanja male kompostarne.
Storitve javne službe niso obvezne za odpadke iz prejšnjega odstavka, če jih povzročitelj kompostira sam v hišnem
kompostniku.
10. člen
(prevzemna mesta)
Na prevzemnih mestih se redno, nemoteno in po vnaprej
določenem urniku zagotavlja prevzem ločeno zbranih odpadkov v posodah za naslednji frakciji:
– organske kuhinjske odpadke iz gospodinjstev (20 01 08)
v posodah rjave barve s prostornino 40 l, 80 l, 120 l, 240 l ali
550 l (v nadaljevanju: kuhinjski odpadki);
– mešane komunalne odpadke (20 03 01) v posodah črne
barve s prostornino 80 l, 120 l, 240 l, 500 l, 770 l ali 1100 l.
Tipizirane vrečke za mešane komunalne odpadke prostornin 50 in 100 litrov so praviloma namenjene za zbiranje in
prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov, ki se občasno
pojavijo v večjih količinah pri povzročiteljih.
Če pristojni organ za posamezno območje poselitve
odloči, da imajo uporabniki storitev javne službe možnost pre-
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puščanja mešanih komunalnih odpadkov v vrečkah, je takšen
način obvezen za vse uporabnike na tem območju.
Prepuščanje kuhinjskih odpadkov v prevzem izvajalcu
na prevzemnih mestih ni obvezno, če jih povzročitelji kompostirajo sami v hišnem kompostniku ali prepuščajo v male
kompostarne.
Izvajanje storitev se po posameznih prostorsko in funkcionalno oziroma geografsko zaokroženih območjih opravlja za
vse uporabnike na enakem nivoju storitve.
Izvajalec mora zagotoviti pogostnost prevzemov mešanih
komunalnih odpadkov iz druge alinee prvega odstavka tega
člena na območju Občine Škofljica:
– v predelih pretežno individualne gradnje najmanj enkrat
tedensko.
Na območjih iz prejšnjega odstavka se zaradi prostorske stiske pogostnost prevzemov lahko poveča, če je to območje dovolj
veliko in homogeno za ekonomičen prevzem, kar odloči izvajalec.
Izvajalec mora zagotoviti prevzem kuhinjskih odpadkov
iz prve alinee prvega odstavka tega člena na območju Občine
Škofljica:
– v predelih pretežno individualne gradnje najmanj enkrat
tedensko.
Prevzem kuhinjskih odpadkov se v zimskih mesecih lahko
podaljša naenkrat na vsakih štirinajst dni. Izvajalec mora zagotoviti pranje posod najmanj enkrat na vsake tri mesece.
Izvajalec mora zagotoviti pogostnost prevzemov mešanih
komunalnih odpadkov iz druge alinee prvega odstavka tega
člena na območju naselij:
– z več kot 500 prebivalci, kjer zagotavlja kompostiranje
v malih komunalnih kompostarnah, najmanj na vsakih štirinajst
dni (4. kategorija uporabnikov);
– z manj kot 500 prebivalci, kjer morajo povzročitelji sami
zagotoviti kompostiranje svojih kuhinjskih odpadkov v hišnem
kompostniku, najmanj na vsakih štirinajst dni (5. kategorija
uporabnikov).
Izvajalec mora zagotoviti pranje posod za mešane komunalne odpadke najmanj enkrat letno.
Prevzemno mesto je lahko oddaljeno največ 15 metrov od
roba prometne površine dane v javno uporabo. Pristojni organ
določi prevzemno mesto tako, da uporabniki s postavitvijo posod ali vrečk na prevzemno mesto ne ovirajo ali ogrožajo tretjih
oseb. Prevzemno mesto je lahko oddaljeno od roba zemljišča
ali stavbe uporabnika največ 150 metrov.
Dostop po javnih površinah, na katerih se določa prevzemna mesta mora biti najmanj 3 metre svetle širine in 3,60
metra svetle višine. Dostopi do prevzemnih mest se morajo
vedno nahajati v prometno varnem stanju in biti prosti ovir. Če
je dostop slepa cesta in hkrati daljša od 50 metrov, mora imeti
na koncu urejeno obračališče za smetarska vozila izvajalca. V
nasprotnem primeru Pristojni organ določi prevzemno mesto,
ki je oddaljeno največ 15 m od pričetka slepe ulice.
11. člen
(zbirno-prevzemna mesta)
Na zbirno-prevzemnih mestih se stalno, redno in nemoteno zagotavlja zbiranje in redni prevzem ločeno zbranih
odpadkov na način iz prejšnjega člena.
Kadar na prostorsko zaokroženem območju z najmanj 300 prebivalci ni prostorskih in tehničnih pogojev za zagotovitev prevzemnih ali zbirno-prevzemnih mest oziroma za
namestitev zadostnega števila posod, ali se tako odločijo vsi
uporabniki takega območja, se zbiranje mešanih komunalnih
odpadkov (20 03 01) stalno, redno in nemoteno zagotavlja z
zbirnimi stiskalnicami (6. kategorija uporabnikov). Zbirna stiskalnica šteje za zbirno-prevzemno mesto in je praviloma na
lokaciji zbiralnice.
V primeru iz prejšnjega odstavka se na lokaciji zbiralnice namestijo tudi posode za zbiranje kuhinjskih odpadkov
(20 01 08).
12. člen
(prireditve in aktivnosti na javnih površinah)
Za čas trajanja javne kulturne, športne in druge prireditve
ali aktivnosti na prostem, na kateri se pričakuje več kot 1000
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udeležencev, je treba na kraju prireditve zagotoviti ustrezno
začasno zbiralnico ločenih frakcij, posode za zbiranje mešanih
komunalnih odpadkov in v primeru prireditve z gostinsko ponudbo, tudi posode za zbiranje kuhinjskih odpadkov. Vrsto in
obseg storitve dogovorita izvajalec in uporabnik s pogodbo.
Uporabniki (organizatorji) so dolžni akcije priglasiti izvajalcu
najmanj 14 dni pred datumom izvedbe.
13. člen
(ravnanje s komunalnimi odpadki drugih javnih služb in velikih
uporabnikov)
Izvajalec trajno, začasno in občasno prevzema odpadke
od drugih izvajalcev javnih služb iz tretjega odstavka 2. člena
tega odloka in drugih velikih uporabnikov ter jih prevaža na
osnovi sklenjene pogodbe na za to določenih in označenih
prevzemnih mestih.
14. člen
(ukrepanje v primeru nepravilno odloženih odpadkov)
Kadar komunalni odpadki niso oskrbljeni po določilih od 5.
do 13. člena tega odloka in so začasno ali trajno odloženi na
zasebnih ali javnih površinah, jih mora na osnovi odločbe pristojnega inšpektorata prevzeti izvajalec.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV
JAVNE SLUŽBE
15. člen
(pogoji obratovanja)
Izvajalec mora pri izvajanju storitev zagotoviti:
– opremo za izvajanje vseh vrst storitev javne službe po
določilih od 5. do 13. člena tega odloka, vključno s tipiziranimi
vrečkami, njeno vzdrževanje in zamenjavo;
– redni prevzem frakcij komunalnih odpadkov brez
povzročanja emisije prahu, čezmernega hrupa in raztresanja
odpadkov;
– redno higiensko vzdrževanje naprav in opreme, vključno z rednim in predpisanim pranjem;
– vodenje obratovalnih evidenc, določenih s predpisi, ki
urejajo ravnanja z odpadki (vključno z odpadno embalažo);
– vodenje obratovalnih evidenc za storitve predpisane s
tem odlokom ter drugih evidenc, potrebnih za spremljanje ravnanja s komunalnimi odpadki, ki jih določi organ pristojni organ;
– evidentiranje števila prevzemov posod za vsako posamezno prevzemno ali zbirno-prevzemno mesto po posameznem uporabniku;
– evidentiranje mase prepuščenih mešanih komunalnih
odpadkov po posameznem uporabniku, kadar se le-ti prepuščajo v zbirnih stiskalnicah.
16. člen
(register prevzemnih mest)
Izvajalec mora voditi register prevzemnih mest s podatki:
– o lokaciji prevzemnega oziroma zbirno prevzemnega
mesta za mešane komunalne odpadke in kuhinjske odpadke;
– o identifikacijski oznaki iz katastra stavb za vsako posamezno stavbo, v kateri nastajajo mešani komunalni odpadki
in kuhinjski odpadki;
– o ulici in hišni številki stavbe.
V registru prevzemnih mest se vodijo tudi za določitev
cene in obračun storitev potrebni podatki:
– o imenu oziroma družbi ter bivališču oziroma sedežu
uporabnika storitev;
– o številu prebivalcev v stavbi;
– o načinu prepuščanja komunalnih odpadkov (v posodah
ali zbirnih stiskalnicah),
– o velikosti, številu ali deležu posod za prepuščanje komunalnih odpadkov oziroma izdanih elekromagnetnih kartic po
posameznem uporabniku;
– o količini prevzetih mešanih komunalnih in kuhinjskih
odpadkov po posameznem uporabniku na način prostornine
ali mase;
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17. člen
(ažuriranje registra prevzemnih mest)
Podatki iz prejšnjega člena tega odloka se redno ažurirajo
najmanj enkrat letno na podlagi:
– sprememb podatkov iz centralnega registra prebivalstva
o številu prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbi, podatke
iz registra stanovanj in registra najemnih pogodb;
– sprememb evidenc o številu zaposlenih v posamezni
dejavnosti;
– ugotovitev izvajalca o trajnejših spremembah dejanskih
količin nastajanja mešanih komunalnih odpadkov pri uporabniku;i
– pisne vloge uporabnika za spremembo prostornine posod na prevzemnih mestih;
– prijave novega ali odjave dotedanjega uporabnika.
Če uporabnik ne posreduje potrebnih podatkov za vpis v
register ali v prijavi iz 21. člena tega odloka navede napačne
podatke, izvajalec za vpis lahko uporabi uradne podatke iz
prejšnjega odstavka.
Izvajalec potrdi uporabniku vpis sprememb in uskladitev
s podatki registra prevzemnih mest v roku 30 dni od dokončne
odločitve.
18. člen
(program za obvladovanje kakovosti poslovanja)
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, katerega sestavni
del je tudi program ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami in
program oskrbe kuhinjskih odpadkov (v nadaljevanju: program
ravnanja).
Program ravnanja, v katerem se določita obseg in vsebina storitev oziroma oskrbe ter način zagotavljanja storitev,
mora biti pripravljen skladno predpisani vsebini po predpisih
o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki in o ravnanju z kuhinjskimi odpadki.
Predlog programa ravnanja izdela izvajalec, sprejme pa
ga ustanovitelj.
19. člen
(javna obvestila in naznanila)
Izvajalec mora najmanj enkrat letno obveščati povzročitelje z obvestilom v sredstvih javnega obveščanja in na drug
krajevno običajen način o:
– lokacijah zbirnih centrov, zbiralnic, zbiralnic nevarnih
frakcij, malih kompostarn in drugih objektov in naprav potrebnih
za izvajanje javne službe;
– času obratovanja zbirnih centrov, zbiralnic nevarnih
frakcij in malih kompostarn ter drugih objektov in naprav;
– posameznih frakcijah, ki se prepuščajo ali oddajajo;
– časovnemu razporedu in načinu ter pogojih prepuščanja
kosovnih odpadkov, drugih odpadkov primernih za kompostiranje in nevarnih frakcij,
– načinu predvidene obdelave, predelave in odstranjevanja prevzetih frakcij;
– pogojih, ki jih je treba izpolnjevati pri lastni oskrbi kuhinjskih odpadkov in drugih odpadkov primernih za kompostiranje
s predelavo v hišnem kompostniku;
– drugih pogojih za prepuščanje posameznih frakcij,
njihovo oddajo oziroma lastno oskrbo, določenih s predpisi, ki
urejajo ravnanje z odpadki oziroma posameznimi frakcijami.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE
20. člen
(pravice uporabnikov)
Uporabniki imajo pravico:
– do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja
storitev izvajalca, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju Občine Škofljica po posameznih kategorijah uporabnikov;

Uradni list Republike Slovenije
– do uporabe skupne posode za mešane komunalne
odpadke in/ali kuhinjske odpadke ob predložitvi izpolnjenega
s strani izvajalca predpisanega obrazca in predložitvi soglasij
vseh uporabnikov skupne posode;
– do uskladitve prostornine ali števila posod skladno z
evidentiranim številom opravljenih prevzemov, vendar ne več
kot enkrat letno;
– do dodatne storitve na poziv proti posebnem plačilu po
ceniku izvajalca;
– kadar oddajajo v najem stanovanjske, poslovne ali
druge stalne oziroma začasne objekte, njihove dele ali funkcionalna zemljišča za zavezanca za plačilo storitev javne službe
določiti najemnika s prijavo, na posebnem obrazcu, ki ga zagotovi izvajalec.
21. člen
(obveznosti uporabnikov)
Uporabniki imajo obveznost:
– prijaviti in odjaviti se in sporočiti vse druge spremembe,
ki vplivajo na obračun storitev javne službe, izvajalcu na posebnem obrazcu najkasneje 14 dni po nastali spremembi;
– plačevati storitve javne službe skladno z določili tega
odloka ne glede na to ali jih dejansko koristijo ali ne;
– redno pripravljati komunalne odpadke za prepuščanje in
jih razvrščati skladno z izbrano storitvijo javne službe;
– zagotoviti, da v posodah ali vrečkah niso odložene tekočine, kužni materiali, tleče, lahko vnetljive in eksplozivne snovi,
gume, kamenje, gradbeni ter drugi odpadki, ki po določilih tega
odloka niso komunalni odpadek;
– zagotoviti, da so posode ali vrečke na dan prevzema
dostavljene na prevzemno mesto, in jih po prevzemu vrniti na
zbirno mesto;
– zagotoviti, da so pokrovi posod zaprti, ne glede na to ali
se nahajajo na prevzemnem, zbirno-prevzemnem ali zbirnem
mestu;
– zagotoviti, da so vrečke na prevzemnem ali zbirno-prevzemnem mestu zaprte in zložene ob posodah;
– vzdrževati čistočo na prevzemnih in zbirnih mestih in
zagotoviti izvajalcu dostop do prevzemnih mest;
– zadostiti drugim zahtevam izvajalca v zadevah, za
katere ima izvajalec pravice oziroma pooblastila po zakonu
in tem odloku;
– kosovne odpadke dostaviti na prevzemno mesto do 6:
00 ure na dan prevzema, vendar ne prej kot 24 ur pred dnevom
prevzema;
– rednega plačila opravljenih storitev.
Uporabniki storitev iz prve alinee prejšnjega odstavka
tega člena, ki so lastniki več samostojnih objektov, samostojnih bivalnih enot, drugih prostorov ali funkcionalnih zemljišč
na območju Občine Škofljica, so za vsako posamezno enoto
dolžni na podlagi tega odloka, uporabljati storitve javne službe
in vsako enoto posebej registrirati.
Storitve javne službe so obvezne tudi za lastnike ali
upravljavce stavbe, ki je na območju Občine Škofljica in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče, ali je počitniška hiša, ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo
komunalni odpadki.
22. člen
(prepovedi)
Prepovedano je:
– prepuščanje odpadkov v posode za ločeno zbiranje
frakcij in v posode za kuhinjske odpadke, ki niso namenjene
tem odpadkom;
– brskanje po posodah in vrečkah ter razmetavanje odpadkov oziroma drugo onesnaževanje na prevzemnih mestih,
zbiralnicah in drugih nenadzorovanih označenih mest za prevzem;
– poškodovanje naprav in opreme izvajalca, pisanje ter
lepljenje plakatov nanje;
– opustiti uporabo storitev javne službe.
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VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN
NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
23. člen
(viri financiranja storitev)
Izvajalec pridobiva sredstva za izvajanje storitev javne
službe:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– od prodaje frakcij sposobnih ponovne snovne ali energetske uporabe,
– iz proračuna Občine Škofljica,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– in drugih virov.
24. člen
(viri financiranja infrastrukture)
Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna Občine Škofljica,
– iz sredstev razvojnih skladov,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz dolgoročnega kreditiranja,
– iz taks in drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom
Občine Škofljica.
25. člen
(oblikovanje cen)
Cena storitve, ki jo plača uporabnik storitve prevzema
frakcije mešanih komunalnih odpadkov iz 10. in 11. člena (v
nadaljevanju: cena), vsebuje vse stroške storitev javne službe
po določilih 5. do vključno 13. člena tega odloka razporejene
po uporabnikih storitve prevzema frakcije mešanih komunalnih
odpadkov in zagotavlja izvajanje določil tega odloka in programa ravnanja za doseganje predpisane kakovosti, predpisanega
načina oskrbe in predpisanega načina ravnanja pri izvajanju
javne službe za vse frakcije po tem odloku.
Cena se oblikuje kalkulativno za letno ali dvoletno proračunsko obdobje na osnovi vsote neposrednih, posrednih
proizvajalnih in splošnih stroškov vseh storitev javne službe
ter s strani ustanovitelja pripoznanega dobička, zmanjšanih
za prihodke:
– od prodaje frakcij sposobnih ponovne snovne ali energetske uporabe,
– iz dotacij, donacij in subvencij za storitve javne službe
in infrastrukture,
– iz proračuna Občine Škofljica,
– iz nepovratnih sredstev razvojnih skladov,
– in drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom Občine Škofljica.
Cena je v obliki diferencirane tarife določene po kategorijah uporabnikov, pogostnosti rednega prevzema in količini
nudenih storitev. Cena je določena za 120 litrsko posodo za
mešane komunalne odpadke za prvo kategorijo uporabnika za
mesečno obdobje. Ustanovitelj sprejema enoto cene s sklepom
za letno ali dvoletno proračunsko obdobje.
30 odstotkov cene je nespremenljivih (fiksni del cene).
Ustanovitelj lahko ob sprejemanju cen določi tudi drugačni odstotni delež fiksnega dela cene.
Tarifnik je priloga tega odloka. Izvajalec objavi cenik
storitev na osnovi sprejete cena in tarifnika v štirinajstih dneh
po sprejetju. Cenik stopi v veljavo z začetkom naslednjega
meseca po objavi.
26. člen
(obračun storitev)
Del neposrednih stroškov, ki so stroški storitev predelave,
obdelave in odstranjevanja odpadkov, izvajalec v kalkulacijo
prevzame in plačuje na osnovi potrjenih cen izvajalcev teh
služb.
Obračun plačila uporabnika iz prvega odstavka 25. člena
tega odloka izvaja izvajalec trimesečno. Plačilo zapade 15. februarja, 15. maja, 15. avgusta in 15. novembra.
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Plačilo uporabnika je plačilo po ceniku iz zadnjega odstavka prejšnjega člena, zmanjšano upoštevaje število dejanskih
prevzemov mešanih komunalnih odpadkov iz 10. in 11. člena
tega odloka. Uporabniki plačujejo ob plačilu tudi predpisane
takse ali druge pristojbine sorazmerno višini plačila. Obračun
zmanjšanega števila dejanskih prevzemov mešanih komunalnih odpadkov se opravi v naslednjem četrtletju.
Spremembo v registru se upošteva pri obračunu za storitve javne službe v naslednjem mesecu od dneva vpisa sprememb v registru prevzemnih mest. Izvajalec lahko za pravilno
ugotovitev dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka določi tudi
izvedenca. Stroški v zvezi s pridobivanjem podatkov in stroški
izvedenskega mnenja bremenijo uporabnika.
Če izvajalec v času potrditve spremembe prostornine
posod ali števila posod zaradi pomanjkanja posameznih posod ne more zagotoviti ustrezne zamenjave, se do takrat, ko
so posode na razpolago, obračunava storitev javne službe
na podlagi spremenjene prostornine posod oziroma spremenjenega števila posod za prevzem mešanih komunalnih
odpadkov.
Za stanovanje, ki ni vseljeno ali je izpraznjeno, in za
stavbe ali poslovne prostore v stavbah, v katerih se ne izvaja
poslovna dejavnost, je lastnik stanovanja oziroma poslovnih
prostorov ali njihov uporabnik oproščen variabilnega dela
plačila storitev javne službe, ko mu izvajalec potrdi vpis spremembe v register uporabnikov storitev javne službe. Oprostitev
plačila velja samo za stanovanja oziroma poslovne prostore,
ki so prazna 90 ali več dni. Izvajalec mora o oprostitvi plačila
odločiti v roku 30 dni od njegovega prejema.
VII. VRSTE OBJEKTOV, NAPRAV IN OPREME ZA
IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
27. člen
(infrastruktura lokalnega pomena)
Infrastrukturni objekti in naprave lokalnega pomena, ki so
solastnina Občine Škofljica, so:
– zemljišča, objekti in vgrajene ali nevgrajene naprave
zbirnih centrov za prevzemanje, zbiranje, razvrščanje in skladiščenje;
– zemljišča in objekti za razvrščanje;
– zemljišča in objekti zbiralnic;
– zemljišča, objekti in naprave malih kompostarn;
– zemljišča in objekti prevzemnih mest;
– zemljišča in objekti zbirno-prevzemnih mest,;
– zemljišča in objekti prevzemnih mest odpadkov za
kompostiranje;
– zemljišča, objekti in naprave prevzemnih mest odpadkov drugih javnih služb.
Varstvo javnega dobra oziroma javnih površin zagotavlja
Občina Škofljica pri določanju uporabe zemljišč za infrastrukturne objekte in naprave iz prejšnjega odstavka.
Izvajalec mora voditi register objektov in naprav, ki so
mestna lastnina in za prevzemna mesta tudi v kombinaciji z
registrom prevzemnih mest.
28. člen
(oprema)
Oprema potrebna za izvajanje javne službe v lasti izvajalca je:
– vozila za prevoz vseh vrst odpadkov;
– delovni stroji;
– premične zbiralnice nevarnih frakcij;
– zbirne stiskalnice;
– posode in zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij v
zbiralnicah in začasnih zbiralnicah ob javnih prireditvah;
– posode in zabojniki za prepuščanje mešanih komunalnih in kuhinjskih odpadkov na prevzemnih in zbirno.prevzemnih
mestih;
– oprema za občasno prevzemanje kosovnih odpadkov;
– oprema in vozila za pranje in vzdrževanje posod za prepuščanje komunalnih odpadkov.
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VIII. NADZOR
29. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tistih določb tega odloka, za
katere so v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisane
kazenske sankcije, opravlja organ Občinske uprave Občine
Škofljica, pristojen za nadzor.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
30. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna
oseba-izvajalec, če:
– ne zagotovi izvajanje javne službe po vrstah in v obsegu
določene v 5. do 13. členu tega odloka;
– ne zagotovi pogojev navedenih iz 15. člena tega odloka;
– ne vodi registra prevzemnih mest kot je to določeno v
1. členu tega odloka;
– ne zagotavlja ažuriranja registra prevzemnih mest iz 17.
člena tega odloka;
– ne pripravi programa za obvladovanje kakovosti poslovanja iz 18. člena tega odloka;
– ne obvešča povzročiteljev komunalnih odpadkov na
način predpisan s 1. členom tega odloka
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba
pravne osebe-izvajalca za prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
31. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna
oseba-uporabnik, če ravna v nasprotju z drugim odstavkom
21. člena tega odloka.
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe – upravnik.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena posameznik -povzročitelj.
32. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba za prekrške iz 22. člena tega odloka.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekrške iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik-povzročitelj.
33. člen
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz 22. člena tega odloka, posameznik – povzročitelj.
34. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba – upravnik, ki ravna v nasprotju z 21. in 22. členom tega odloka.
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik – upravnik.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba
pravne osebe upravnika, ki ravna v nasprotju iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje posameznik – lastnik
stavbe, ki ravna v nasprotju iz prvega odstavka tega člena.
35. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba – organizator, ki ravna v nasprotju iz 12. člena tega odloka.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe – organizator.
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Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik
posameznik – organizator, ki ravna v nasprotju iz 12. člena
tega odloka.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Zbirni center na območju Barja se uredi za izvajanje storitev iz 5. člena tega odloka do 1. januarja 2005, drugi zbirni
centri iz petega odstavka 5. člena tega odloka pa morajo biti
zgrajeni do 31. decembra 2007.
Prostorska razporeditev zbiralnic iz 6. člena tega odloka
se zagotovi najkasneje do 31. decembra 2005.
Izvajanje storitev iz 6. do 13. člena tega odloka se po posameznem prostorsko in funkcionalno oziroma ekonomsko zaokroženem območju zagotavlja postopoma. Izvajanje storitev
iz tega odstavka mora biti zagotovljeno na celotnem območju
občine Škofljica najkasneje do 31. decembra 2005.
Za uporabnike, ki uporabljajo storitve javne službe na dan
uveljavitve tega odloka, se uporabljajo posode velikosti 360,
550, 660, 700, 900 in 1.000 litrov, najkasneje do 31. 12. 2007.
37. člen
Lastniki stavb oziroma lastniki stanovanjskih, poslovnih in
drugih prostorov morajo v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega
odloka prijaviti izvajalcu vpis stavb oziroma etažnih enot in
njihove uporabnike ter druge podatke iz tega odloka v register
prevzemnih mest.
Za obstoječe uporabnike storitev javne službe se do vpisa
sprememb v register prevzemnih mest uporabljajo podatki iz
registra prevzemnih mest, ki ga je za izvajanje storitev javne
službe do uveljavitve tega odloka vodil izvajalec.
38. člen
Oblikovanje cen in obračun storitev iz 25. in 26. člena
tega odloka začnejo veljati za uporabnike na posameznem
prostorsko in funkcionalno oziroma ekonomsko zaokroženem
območju, katerim je že zagotovljeno izvajanje storitev iz 6. do
13. člena tega odloka. Določbe tega odloka, ki se nanašajo na
način in postopke za oblikovanje cen, se začnejo uporabljati
za vse uporabnike na celotnem območju Občine Škofljica najkasneje 1. januarja 2008.
Do roka iz prejšnjega odstavka se za oblikovanje cen in
obračun storitev uporablja veljavni Sklep o določitvi povprečne
cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z
odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov v delu, ki
se nanaša na način oblikovanja cen in obračun storitev obvezne
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
39. člen
Objekti gospodarske infrastrukture, ki so bili s Sklepom
o preoblikovanju Javnega podjetja Snaga, d.o.o. (Uradni list
RS, št. 75/94 in 80/94) kot osnovni kapital dani izvajalcu v
last, se prenesejo v last občine z uveljavitvijo Zakona o javnih
podjetjih.
40. člen
Globe, določene s tem odlokom, se uporabljajo od dneva,
ko se začnejo uporabljati določbe Zakona o prekrških (Uradni
list RS, št. 7/02), do tedaj se izrekajo denarne kazni v višini,
in sicer za:
– prekrške iz 30. člena tega odloka za pravno osebo – izvajalca 200.000 tolarjev, za odgovorno osebo pravne osebe
– izvajalca 60.000 tolarjev,
– prekrške iz 31. člena tega odloka za pravno osebo
– uporabnika 200.000 tolarjev, samostojnega podjetnika
posameznika 150.000 tolarjev, odgovorno osebo pravne
osebe 60.000 tolarjev, posameznika – povzročitelja 60.000 tolarjev,
– prekrške iz 32. člena tega odloka za pravno
osebo 200.000 tolarjev, samostojnega podjetnika posameznika 150.000 tolarjev, odgovorno osebo pravne osebe 60.000 tolarjev,
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– prekrške iz 33. člena tega odloka za posameznika
– povzročitelja 60.000 tolarjev,
– prekrške iz 34. člena tega odloka za pravno osebo
– upravnika 200.000 tolarjev, samostojnega podjetnika posameznika – upravnika 150.000 tolarjev, odgovorno osebo pravne osebe – upravnika 60.000 tolarjev, posameznik – lastnik
stavbe 60.000 tolarjev
– prekrške iz 35. člena tega odloka za pravno osebo
– organizatorja 200.000 tolarjev, samostojnega podjetnika posameznika – organizator 150.000 tolarjev, odgovorno osebo
pravne osebe – organizatorja 60.000 tolarjev.
41. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok
o obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti in odpadkov
na območju Občine Škofljica (Uradno glasilo Občine Škofljica,
29. 5. 1996) in Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
obveznem zbiranju, odlaganju in odvozu smeti in odpadkov na
območju Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 35/01).
42. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00207/12/04
Škofljica, dne 18. junija 2004.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l. r.

VITANJE
3520.

Odlok o zaključnem računu proračunu Občine
Vitanje za leto 2003

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/ in 124/00), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list št.
72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96,
9/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in statuta
Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Vitanje na 13. redni seji dne 18. 6. 2004 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje
za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Vitanje za leto 2003.
2. člen
Proračun Občine Vitanje je za leto 2003 realiziran v naslednjih zneskih:
A)
I.
70

71

Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupaj prihodki (70+71+72+74)
Tekoči prihodki (70+71)
Davčni prihodki
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
Nedavčni prihodki
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

v tisoč SIT
259.999
96.121
92.217
71.077
12.496
8.644
3.904
1.243
919
1.742
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Kapitalski prihodki
722 Prihodki od prodaje zemljišč
730 Prejete donacije
Transferni prihodki
740 Transferni prihodki

74
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Uradni list Republike Slovenije
86
86
632
163.160
163.160

v tisoč SIT
Skupaj odhodki
255.426
Tekoči odhodki
111.651
400 Plače in drugi izdatki
25.302
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
3.605
402 Izdatki za blago in storitve
81.311
409 Rezerve
1.433
41 Tekoči transferi
98.837
410 Subvencije
7.402
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
64.757
412 Transferi neprofitnim organizacijam
10.788
413 Drugi tekoči domači transferi
15.890
42 Investicijski odhodki
44.938
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
44.938
II.
40

III. Presežek prihodkov nad odhodki
B)
IV.
75

Račun finančnih terjatev in naložb
Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil

V.
44

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
441 Povečanje kapitalskih deležev

VI.

Prejeta minus dana posojila
(IV-V)

C)
VII.

Račun financiranja
Zadolževanje

VIII. Odplačilo dolga
550 Odplačilo domačega dolga
IX/2 Neto odplačilo dolga
(VIII-VII)
IX. Sprememba stanja sredstev na računih
(I+IV+VII-II-V-VII)

4.573

1.374
1.374
1.374

1.374

3.442
3.442
3.442
2.505

3. člen
Podrobnejša realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih
prejemkov in izdatkov proračuna Občine Vitanje je izkazana v
bilanci prihodkov in izdatkov proračuna, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem
delu zaključnega računa proračuna.
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vitanje po uporabnikih je prikazana v posebnem delu
zaključnega računa proračuna
4. člen
Stanje sredstev na računih Občine Vitanje konec leta
2003 zanaša 5.376 tisoč SIT in se vključi v proračun Občine
Vitanje za leto 2004 za kritje obveznosti iz leta 2003.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 062-02-06/04
Vitanje, dne 18. junija 2004.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

3521.

Odlok o predkupni pravici Občine Vitanje na
nepremičninah

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03) in 25. člena Statuta občine Vitanje
(Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je Občinski svet občine Vitanje na 12. seji dne 26. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o predkupni pravici Občine Vitanje na
nepremičninah
1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice Občine
Vitanje (v nadaljevanju: občine) na nepremičninah in način
uveljavljanja predkupne pravice na teh območjih.
2. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na območjih
poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali na
delu teh območij, ki so določena s prostorskim aktom občine.
Kot območja poselitve se štejejo ureditvena območja naselij in območja predvidena za njihovo širitev.
Za območja poselitve in območja obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij ali deli teh območij v prehodnem obdobju, se do sprejetja
Prostorske strategije Občine Vitanje in Prostorskega reda Občine Vitanje štejejo območja, ki so opredeljena v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen
1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske
Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 – za območje Občine Vitanje – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 21/03).
3. člen
Predkupna pravica za območja zavarovanih naravnih
vrednot se določa skladno z Zakonom o ohranjanju narave
(Uradni list RS, št. 59/99, 30/00 in 116/02), predkupna pravica na območju priobalnega in vodnega zemljišča se določa
skladno z Zakonom o vodah (Uradni list RS, 67/02), predkupna
pravica etažnih lastnikov in solastnikov pa se določa skladno s
Stvarnopravnim zakonikom (Uradni list RS, št. 87/02).
4. člen
Območja naselij iz prejšnjih odstavkov so vrisana v kartah
v merilu 1:5000 do parcele natančno tako, da je mogoče mejo
območja prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi
in so sestavni del tega odloka.
5. člen
Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta;
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture
in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva,
šolstva, kulture, znanosti in športa;
– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih
stanovanj;
– za potrebe prenove območij;
– za druge potrebe predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
6. člen
Kartografsko gradivo za območja predkupne pravice je na
vpogled pri pristojnem organu Občine Vitanje.
7. člen
Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja
občinska uprava. Občinska uprava se pred tem posvetuje z Odborom za premoženje, finance in gospodarska vprašanja.

Uradni list Republike Slovenije

listu.

8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
Št. 062-02-011/04
Vitanje, dne 26. marca 2004.
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zazidalnega načrta Pod Kompošem
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4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-012/04
Vitanje, dne 18. junija 2004.

Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.
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Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

3523.

Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Vitanje

Na podlagi 12., 23., 31., 77. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter na podlagi
16., 17., 25., 125. in 128. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni
list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je Občinski svet občine Vitanje na 13. redni seji dne 18. 6. 2004 sprejel

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni
list RS, št. 62/94, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta Občine
Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01, 106/02) je Občinski
svet občine Vitanje na 12. redni seji dne 26. 3. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta Pod Kompošem

SKLEP
o financiranju političnih strank v
Občini Vitanje

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje
1986–2000, dopolnjen v letu 1993 in 1994 (Uradni list SRS,
št. 23/87 in Uradni list RS, št. 50/98) in družbenega plana
razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje
1986–1990, dopolnjen v letu 1994 (Uradni list SRS, št., 23/87
in Uradni list RS, št. 50/98 in 21/03) sprejmejo spremembe
in dopolnitve zazidalnega načrta Pod Kompošem (Uradni list
SRS, št. 31/84 in Uradni list RS, št. 36/00).

I
Političnim strankam oziroma listam kandidatov katere so
na volitvah v Občinski svet občine Vitanje v letu 2002 dobile
najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, pripadajo denarna sredstva s proračuna Občine
Vitanje v višini 30 SIT za vsak dobljen glas mesečno.

2. člen
V odlokih zazidalnega načrta (v nadaljevanju: ZN) iz prejšnjega člena se za 1. členom doda nov 1.a člen z naslednjim
besedilom:
»1.a člen
Kot tolerance so dovoljene spremembe parcelnih mej,
kot možnosti združevanja parcel v večje gradbene parcele in
sicer:
– parcele 186/4, 186/5, 179/4 in 179/5, vse k.o. Vitanje,
– parcele 186/7, 186/8, 179/7 in 179/8, vse k.o. Vitanje,
– parceli 184/7 in 184/8, obe k.o. Vitanje,
– parceli184/9 in 184/10, obe k.o. Vitanje.
Tolerance morajo biti obdelane na podlagi predhodne
prostorske preveritve, obdelane v posebnem delu projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja, ter pod pogojem, da ne
vplivajo na spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov opredeljenih v zazidalnem načrtu v skladu s predpisi, zakoni, navodili
in pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor ter varovanje
okolja.
Območje urejanja je enako kot v veljavnem zazidalnem
načrtu Pod Kompošem, s tem da se meja ZN spremeni tako, da
se iz območja ZN izloči parc. št. 380 in 381 k.o. Brezen.
Z uporabo toleranc se ne smejo poslabšati bivalne in
delovne razmere načrtovanega območja.
Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem
in energetskem urejanju prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije, če to pogojujejo primernejši
obratovalni parameter, ekonomsko primernejša investicijska
vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta zazidalnega načrta.«
3. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

II
Pri opredelitvi višine sredstev namenjenih za financiranje
političnih strank se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati
0,6% sredstev primerne porabe Občine Vitanje za to leto.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2004.
Št. 062-02-06/04
Vitanje, dne 26. marca 2004.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

3524.

Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vitanje

Na podlagi 25. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list
RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je Občinski svet občine Vitanje
na 13. redni seji dne 18. 6. 2004 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju finančnih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji, načini, kriteriji, nameni za dodelitev finančnih sredstev, namenjenih za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Vitanje (v nadaljevanju: sredstva
za ohranjanje in razvoj).

Stran
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2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Vitanje:
– iz namenskih sredstev – prispevki od spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov,
– iz drugih virov.
3. člen
Višino sredstev za program ohranjanja in razvoja kmetijstva določi Občinski svet občine Vitanje z odlokom o proračunu
za tekoče leto.
4. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva v
Občini Vitanje se finančna sredstva usmerijo v:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu,
– za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot
– družinske kmetije,
– večanje kakovostnih pridelkov in okolju prijaznejših
dejavnosti ter ekološke pridelave hrane,
– uvajanje novih tehnologij in dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah,
– ohranitev in varstvo, razumno in optimalno izrabo kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega
izpopolnjevanja,
– celovit razvoj kmetijstva z osebnim upoštevanjem območij s težavnejšimi pridelovalnimi razmerami za kmetijstvo.
Prednost pri izvajanju ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in usmerjanje sredstev za ohranjanje in razvoj določi
Odbor za kmetijstvo občine Vitanje.
5. člen
Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj so:
– pravne in fizične osebe – državljani Republike Slovenije,
ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo in imajo stalno prebivališče v Občini Vitanje ter bodo sredstva investirali na območju
Občine Vitanje;
– društva, krožki in združenja, ki delujejo v Občini Vitanje
na področju kmetijstva in so registrirani najmanj eno leto;
– Kmetijsko svetovalna služba Slovenske Konjice za
spodbujanje aktivnosti in interesa kmetov za različne oblike
izobraževanja in sodelovanja z društvi na področju Občine
Vitanje;
– Veterinarska postaja Slovenske Konjice za delo na področju Občine Vitanje.
6. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodelijo kot sofinanciranje.
7. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj se dodelijo upravičencem na podlagi:
– javnega razpisa (subvencioniranje realne obrestne
mere namenskih kreditov) v skladu s sprejetim pravilnikom;
– javne objave za sofinanciranje v občilih;
– potrjenega plana akcij kmetijske svetovalne službe;
– sklepov Odbora za kmetijstvo Občine Vitanje;
– obravnave posameznih vlog v skladu s tem pravilnikom.
Javna objava mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– višina razpisanih sredstev,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– pogoji za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije,
ki mora biti priložena vlogi.
8. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja pristojna
služba Občinske uprave občine Vitanje ter Odbor za kmetijstvo
občine Vitanje.

Uradni list Republike Slovenije
V primeru nenamenske porabe sredstev je koristnik sredstev dolžan takoj vrniti sredstva z obrestmi po najvišji bančni
obrestni meri za naložbe za tekoče poslovanje, povečana za
50%.
II. UKREPI
9. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj so namenjena za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vitanje, in sicer za:
– plačila storitev,
– sofinanciranje v kmetijstvu,
– manjše investicije v kmetijstvu.
10. člen
1. Plačila storitev
Strokovne in izobraževalne naloge kmetijsko svetovalne
službe
Namen: sredstva so namenjena za izvajanje izobraževanja kmetov, kmečkih žena in podeželske mladine, organiziranje
strokovnih seminarjev, predavanj, demonstracij, raziskovalnih
nalog ter drugih razvojnih dejavnosti na področju kmetijstva, ki
jih izvaja kmetijska svetovalna služba.
Pogoji za pridobitev sredstev: Vloge pripravlja in vlaga
kmetijska svetovalna služba na sedež Občine Vitanje. K vlogi
mora biti priložen program za posamezno dejavnost in račun
stroškov za opravljene storitve po posameznih programih.
Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov
Sofinanciranje dejavnosti strokovnega društva
Namen: sofinanciranje programa in izvedenih aktivnosti
za izobraževanje, promocijske aktivnosti in publikacije.
Pogoj: potrdilo o registraciji društva in finančno ovrednoten letni program.
Sofinancira se do največ 50% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa.
2. Subvencije
Sofinanciranje osemenjevanja živine
Namen: namen ukrepa je zvišati kvalitetni nivo s selekcijo
pasem.
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevke predloži pooblaščena veterinarska služba z dokazilom o opravljenih osemenitvah.
Sofinancira se 1.500 SIT/kom. Višina pomoči ne sme presegati 50% upravičenih stroškov umetnega osemenjevanja.
Sofinanciranje mastitis programa
Namen: podpora pridobivanju kvalitetnega mleka.
Pogoji: zahtevke predloži pristojna veterinarska služba z
dokazilom o opravljenem mastitis programu.
Sofinancira se do 50% upravičenih stroškov.
Sofinanciranje paše na Pohorju
Namen: ohranjanje tradicionalne paše na Rogli in preprečevanje zaraščenosti površin.
Pogoji: zahtevke predloži pristojna kmetijska svetovalna
služba s seznamom koristnikov organizirane paše in programom upravičenih stroškov.
Sofinancira se do največ 2.000 SIT po glavi pašne živine.
Višina pomoči ne sme presegati 50% upravičenih stroškov
organizacije paše na Pohorju.
Sofinanciranje zavarovanja in reje plemenskega žrebca
Namen: ohranjanje in širjenje dobrih genetskih lastnosti
konj.
Pogoj: sklenitev zavarovanja in vodenje stroškov reje
plemenskega žrebca.
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Sofinancira se največ 50% upravičenih stroškov zavarovanja in reje.
Sofinanciranje zavarovanja živine
Namen ukrepa: podpora ohranjanju zdrave črede.
Pogoji: zahtevke uveljavljajo pooblaščene zavarovalnice,
ki zahtevku priložijo kopije zavarovalnih polic.
Sofinancira se 3.000 SIT/kom letne premije za zavarovanje goveje živine. Višina pomoči ne sme presegati 50%
upravičenih stroškov premij zavarovanja.
Sofinanciranje dežurne veterinarske službe
Namen: zagotavljanje nujne veterinarske pomoči v vsakem trenutku.
Pogoji: zahtevek predloži pristojna veterinarska služba.
Sofinancira se največ 300.000 SIT/leto.
Sofinanciranje ekološke pridelave živil in reje živine
Namen: pospeševanje razvoja ekološko usmerjenih kmetijskih gospodarstev
Pogoji: vključenost v sistem kontrole ekološkega pridelovanja pri Kmetijsko pospeševalni službi
Sofinancira se največ 50% upravičenih stroškov zagotavljanja kontrole ekološke pridelave.
3. Investicije
Urejanje kmetijskih zemljišč (male agromelioracije)
Namen: razširiti kmetijsko proizvodnjo, izboljšati rodovitnost tal, olajšati spravilo krme, urediti kmečko polje, preprečiti
zaraščanje kmetijskih zemljišč in s tem vplivati na urejen videz
okolja, krčenje drevesnih zrasti in grmičevja na zemljišču,
ureditev poti za dostop na kmetijsko zemljišče in zatravljanje
zemljišč.
Pogoji za pridobitev sredstev: prosilec vloži prošnjo na
sedežu Občine Vitanje. Dokumentacijo predloži Kmetijsko
svetovalni službi Slov. Konjice, ki opravi ogled na terenu in na
podlagi tega izdela mnenje.
Subvencija se izplača na podlagi dostavljenega originalnega računa za opravljena dela in nabavo materiala ter
pozitivnega mnenja kmetijske svetovalne službe. Maksimalna
priznana višina stroškov tega urejanja je 300.000,00 SIT, subvencionira se do 50% vrednosti računa od maksimalne višine
priznanih stroškov.
Sofinanciranje izgradnje gnojnih jam in gnojišč
Namen te postavke je zagotoviti dovolj prostora za ekološko nesporno shranjevanje živalskih iztrebkov ter vplivati na
urejenost kmetij in varstvo okolja.
Pogoji: prosilec vloži prošnjo na sedežu Občine Vitanje.
Dokumentacijo predloži Kmetijsko svetovalni službi Slov. Konjice, ki opravi ogled na terenu in na podlagi tega izdela mnenje.
Subvencija se izplača na podlagi dostavljenega originalnega
računa za opravljena dela in nabavo materiala ter pozitivnega
mnenja kmetijske svetovalne službe. Maksimalna priznana
višina stroškov za sofinanciranje je 300.000 SIT.
Sofinancira se do 50% priznanih stroškov.
Prednost pri sofinanciranju imajo investitorji, ki so vključeni v organizirano oddajo mleka in tisti, ki izvajajo sonaravno
rejo. Do sredstev iz tega naslova niso upravičeni investitorji, ki
koristijo nepovratna sredstva za tovrstno investicijo iz drugih
naslovov.
11. člen
Pomoč za investicije se lahko dodeli le kmetijskemu
gospodarstvu, katerega sposobnost se lahko dokaže z oceno
možnosti obstoja gospodarstva in v primeru ustrezne poklicne
sposobnosti kmeta. Najvišja stopnja pomoči je v tem primeru
do 50% upravičenih stroškov na manj razvitih področjih. V primeru, da investicijo izvaja mlad kmet v roku 5 let od prevzema
kmetije se najvišja stopnja pomoči zviša na 55%. S strani
Kmetijske svetovalne službe mora biti podana ocena možnosti
obstoja oziroma preživetja kmetije.
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Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije,
začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del
potrebno pričeti že prej.
12. člen
Odbor za kmetijstvo Občine Vitanje po sprejetju proračuna Občine Vitanje za proračunsko leto na podlagi le-tega
sprejme sklep o javnem razpisu. Na osnovi tega sklepa objavi
župan Občine Vitanje razpis v javnih občilih v skladu s 7. členom tega pravilnika, s katerim se določi vrsta sofinanciranja in
višina razpoložljivih sredstev za posamezno sofinanciranje za
posamezno leto.
13. člen
V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva za posamezno vrsto subvencije
ali investicije se le-ta namenijo v druge namene, določene v
skladu z določbami tega pravilnika, o čemer odloča Odbor za
kmetijstvo.
14. člen
Organizacija ali kmet, ki je pridobil sredstva za programe
iz tega pravilnika iz drugih virov, ne more uveljavljati te pravice
za programe iz tega pravilnika. Ravno tako ne sme organizacija
ali kmet, ki so mu bila odobrena sredstva za programe iz tega
pravilnika, kandidirati z istimi programi na druga sredstva iz
proračuna Občine Vitanje.
III. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 062-02-10/04
Vitanje, dne 18. junija 2004.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

3525.

Program priprave lokacijskega načrta Obrtna
cona Vitanje

Župan Občine Vitanje je na podlagi 12., 27. in 72. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03)
in 57. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99,
46/01 in 106/02) dne 15. 7. 2004 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
lokacijskega načrta Obrtna cona Vitanje
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
lokacijskega načrta Obrtna cona Vitanje (v nadaljevanju: LN);
– predmet in programska izhodišča ter okvirno ureditveno
območje LN;
– nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi LN;
– seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve;
– način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag;
– obveznosti v zvezi s financiranjem LN;
– roki za pripravo in sprejemanje LN.
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Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
2. člen
Občina Vitanje s tem programom začenja postopek priprave in sprejema LN Obrtna cona Vitanje z namenom, da
se zagotovi realizacija gradnje obrtno proizvodnih objektov
ter ustrezna infrastrukturna ureditev na tem območju, kot je
določeno v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za
obdobje 1986-2000-dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega
plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1086-1990 za območje Občine Vitanje – dopolnjen 1998
(Uradni list RS, št. 21/03) – v nadaljevanju: Odlok o prostorskih
sestavinah planskih aktov Občine Vitanje, ki je pravna podlaga
za pripravo LN.
Ureditveno območje in programska izhodišča
3. člen
Ureditveno območje LN je določeno na osnovi v 2. členu
navedenega odloka o prostorskih sestavinah planskih aktov
Občine Vitanje in predstavlja območje z evid. št. 5, pod imenom
Vitanje – Dolič, s pretežno namembnostjo proizvodno industrijsko območje.
Pri izdelavi LN je potrebno upoštevati programska izhodišča, kot so opredeljena v Strokovnih podlagah za področje
poselitve v občini Vitanje, ki so sestavni del v 2. členu navedenega odloka o prostorskih sestavinah planskih aktov Občine
Vitanje.
Lokacijski načrt se pripravi v tekstualni in grafični obliki
tako, da bodo pri tem upoštevane zahteve:
– Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in
8/03) in Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02
in 62/04);
– predloga pravilnika o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih
podlag (MOPE);
– Navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85);
– vse druge zakonodaje in predpisov v zvezi s prostorom;
– Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za
obdobje 1986-2000-dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega
plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1086-1990 za območje Občine Vitanje – dopolnjen 1998
(Uradni list RS, št. 21/03);
– odlokov, ki so sprejeti na občinskem nivoju.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo
sodelovali pri pripravi LN
4. člen
Pri pripravi LN sodelujejo naslednji udeleženci: Občina
Vitanje kot pripravljalec in koordinator ter bodoči investitorji kot
pobudniki.
Pripravljalec in koordinator poskrbi, da izdelovalec LN:
– izdela tekstualni in grafični del lokacijskega načrta v
skladu z zakoni in sprejetim programom priprave;
– pridobi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
– sodeluje na organizirani javni obravnavi ter v vseh postopkih sprejemanja lokacijskega načrta;
– pripravi strokovno mnenje o zbranih pripombah, ki bo
osnova za odločanje in sprejemanje LN.
5. člen
Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice v fazi izdelave osnutka LN, mnenja pa k predlogu LN (osnutek LN, ki
je usklajen s stališči župana do pripomb in predlogov iz javne
razgrnitve).
Nosilci urejanja prostora so:
– upravljalec komunalne infrastrukture – vodovod, kanalizacija (Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o.);
– Telekom Slovenije, PE Celje;
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– Elektro Celje;
– DRSC, PE Celje;
– RS, MOPE, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno
gospodarstvo, OP Celje;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje;
– Občina Vitanje.
Kolikor se v postopku priprave LN ugotovi, da je potrebno
pridobiti smernice oziroma pogoje ter mnenja tudi od drugih
organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le ta pridobijo
v postopku priprave LN.
6. člen
Nosilci urejanja prostora morajo skladno z 31. členom
Zakona o urejanju prostora v 30 dneh od prejema vloge in dokumentacije za pridobitev smernic posredovati svoje smernice
pisno, sicer se šteje, da smernic oziroma pogojev nimajo in zato
njihovo sodelovanje in mnenje k predlogu LN ni potrebno.
Nosilci urejanja prostora morajo skladno z 31. členom
Zakona o urejanju prostora v 30 dneh od prejema vloge in
dokumentacije za pridobitev mnenj posredovati svoje mnenje
pisno, sicer se šteje, da se strinjajo s predlogom LN.
Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje
predvidene prostorske ureditve
7. člen
Kot strokovna podlaga za izdelavo LN se uporabijo:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000-dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana
razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje
1086-1990 za območje Občine Vitanje – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 21/03);
– Strokovne podlage za področje poselitve v občini Vitanje (Oktober 2001) – izhodišča za izjemni poseg 27;
– v primeru, da bodo za območje izdelani idejni projekti
za komunalno gospodarsko infrastrukturo, se le ti uporabijo kot
osnova za rešitve v LN.
Morebitne dodatne strokovne podlage se lahko določijo
tudi med postopkom priprave LN.
Način pridobitve strokovnih rešitev in pridobitve
geodetskih podlag
8. člen
Strokovne rešitve prostorske ureditve za ureditveno območje LN izdela skladno s 158. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) izdelovalec, ki izpolnjuje
pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi
določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 110/02 in 62/04).
Izdelovalca LN izbere Občina Vitanje kot pripravljalec na
osnovi zbiranja ponudb skladno z Zakonom o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 36/04).
Geodetske podlage za ureditveno območje priskrbi pripravljalec LN.
Obveznosti v zvezi s financiranjem LN
9. člen
Finančna sredstva za pripravo in sprejemanje lokacijskega načrta zagotovi Občina Vitanje kot pripravljalec LN.
Roki za pripravo in sprejemanje LN
10. člen
Postopek priprave in sprejemanja LN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– izdelava strokovnih podlag: julij – avgust 2004;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in izdelava
osnutka LN: avgust – september 2004;
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– javna razgrnitev in javna razprava o osnutku LN: september – oktober 2004;
– izdelava predloga LN in pridobitev mnenj: oktober – november 2004;
– sprejem predloga na občinskem svetu: december
2004.
11. člen
Ta program priprave in sprejemanja lokacijskega načrta
Obrtne cone Vitanje začne veljati z dnevom objave v Uradnem
listu RS.
Št. 313-02/03
Vitanje, dne 15. julija 2004.
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l. r.

VOJNIK
3526.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986–2000
in srednjeročnega družbenega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986–1990 za
območje Občine Vojnik–prostorski plan
Občine Vojnik 1999, dopolnjen 2004

Na podlagi 21., 23., 171., 173. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) in 18. člena
Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02) je
Občinski svet občine Vojnik na 2. izredni seji dne 15. julija
2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986–1990 za območje Občine Vojnik
– prostorski plan Občine Vojnik 1999, dopolnjen
2004
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88, Uradni list RS, št.
18/91, 54/94 in 25/98; v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan)
in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986–1990 (Uradni list SRS, št.
40/86, Uradni list RS, št. 25/98; v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan), ki se nanašajo na spremembe in dopolnitve prostorskega dela obeh planskih aktov za področje Občine Vojnik in
Občine Dobrna in je bil že dopolnjen v letu 1999 (Uradni list RS,
št. 99/99). Obravnavane spremembe in dopolnitve se nanašajo
le na območje Občine Vojnik.
2. člen
Prostorske sestavine plana Občine Vojnik vsebujejo tekstualni in prostorski del – kartografski del v merilu 1:25000 in
kartografsko dokumentacijo v merilu 1:5000, strokovne podlage za območje urbanistične zasnove naselja Vojnik, strokovne
podlage za poselitvena območja naselij Nova Cerkev, Socka,
Frankolovo, Lemberg ter strokovne podlage za razpršeno gradnjo I. in II. kmetijskega območja (izdelovalec AR Projekt d.o.o.,
Planinska cesta 5, Sevnica, številka projekta V – 5/2004)
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II. DOLGOROČNI PLAN
3. člen
Tekstualni del dolgoročnega plana bivše občine Celje
(Uradni list SRS, št. 4/88) in tekstualni del prostorskega plana
občine Vojnik iz odloka Uradni list RS, št. 99/99, se spremeni v
tistih delih, ki se nanašajo na Občino Vojnik in glasi:
Poglavje 1 »Ocene dosedanjega razvoja na prehodu v obravnavano obdobje« se dopolni tako, da se na koncu poglavja
doda nov odstavek, ki glasi:
Občina Vojnik: Od ustanovitve Občine Vojnik je le-ta dosegla pomemben razvoj na področju trgovine, drobnega gospodarstva, turizma – turističnih kmetij, podjetništva, šolstva,
stanovanjske gradnje ter izgradnje prometne in komunalne
infrastrukture.
Poglavje 2 » Izhodišča, cilji in materialni okviri« se dopolni
z naslednjim tekstom:
Osnovni pogoj za skladnejši socio-gospodarski razvoj v
občini je izoblikovati in izvajati strategijo razvoja poselitve, ki
bo omogočila na eni strani učinkovito in ekonomsko upravičeno
omrežje naselij, humanejše pogoje bivanja v upravnem središču mesta Vojnik, kot tudi v lokalnih središčih Novi Cerkvi, Socki
in Frankolovem ter na podeželju; na drugi strani pa racionalno
rabo naravnih virov, izboljšanje in varovanje okolja ter naravnih
in ustvarjenih vrednot. Za zagotovitev skladnega dolgoročnega
razvoja poselitve bo potrebno upoštevati naslednje usmeritve:
Naselje Vojnik je potrebno razvijati kot izrazito centralno
naselje mestnega tipa, kot središče občinskega pomena, glavni
oskrbno storitveni ter poslovni in zaposlitveni center v občini. V
okviru naselja je potrebno poskrbeti za dodatne površine za dopolnilno stanovanjsko gradnjo – tako individualno kot blokovno,
površine za gradnjo poslovno servisnih in obrtnih dejavnosti, ki
bodo omogočile podjetnikom realizacijo svojih razvojnih programov in zagotovile nova delovna mesta. Istočasno bo potrebno
poskrbeti za razširitev osnovne šole ob prehodu na devetletni
program, po potrebi pridobiti nove površine za varstvo predšolskih otrok, zgraditi naselje varovanih stanovanj ter omogočiti
širitev centralnih dejavnosti.
V naselju Nova Cerkev je potrebno poskrbeti za dodatne
površine za individualno stanovanjsko gradnjo ter spremljajoče,
predvsem storitvene in manjše poslovne dejavnosti ter trgovski
center v okviru možnosti obstoječega naselja oziroma ureditvenega območja naselja. V naselju Socka je potrebno v okviru
meje ureditvenega območja naselja zgostiti obstoječo pozidavo
in omogočiti dodatno stanovanjsko gradnjo ter dejavnosti za
potrebe kmetijstva.
V naselju Frankolovo je v okviru ureditvenega območja
naselja potrebno poskrbeti za nove površine za individualno
ter blokovno gradnjo, omogočiti površine za gradnjo objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter razvojne možnosti za
športne in turistične dejavnosti ob bazenu Frankolovo.
V naseljih Socka in Lemberg je potrebno v smislu zapolnitve naselij poskrbeti za možnosti gradnje stanovanjske
gradnje ob upoštevanju kulturno varstvenih pogojev.
Na celotnem območju občine je potrebno naravne in
kulturne vrednote vpeti v razvojni program, s katerimi se bo
zagotavljala ohranitev dediščine ter ustrezen razvoj krajine.
Gospodarski razvoj in raba prostora morata biti tesno
povezana z usmerjanjem politike poselitve, gradnjo infrastrukture, razvoja družbenih dejavnosti in medobčinskih oziroma
regijskih povezovanj. Stanovanjska gradnja bo skladna z razvojem delovnih mest in naložbami v gospodarsko in komunalno
infrastrukturo.
Boljšo oskrbo vseh območij pri sedanji razpršeni poselitvi
bo potrebno zagotoviti z nadaljnjo rastjo lokalnih centrov (Nova
Cerkev in Frankolovo), ki morajo biti predvsem dobro dostopni
zaledju in nuditi dnevno oskrbo prebivalcem.
Učinkovito komunalno in stanovanjsko gospodarstvo bo
mogoče zagotoviti z večjo koncentracijo dejavnosti z organiziranim urejanjem tistih naselij in njihovih delov, ki so komunalno
opremljena.
Zagotovitev poseljenosti v hribovitih območjih bomo
dosegli z dobro prometno povezanostjo, možnostjo dodatne
zaposlitve za kmete v smislu kmečkega turizma, pridelave
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zdrave prehrane, povrtnine, sadja in zelenjave za oskrbo občine in regije.
Poglavje 2.2. »Ekonomski razvoj« se dopolni z naslednjim
tekstom:
Glede na to, da je bil Vojnik v preteklih letih ko je bil del
bivše Občine Celje predvsem spalno naselje, je prioritetna naloga Občine Vojnik pridobiti prostor za poslovne in gospodarske
dejavnosti ter s tem omogočiti svojim občanom gradnjo v domači občini.
V ta namen si bomo prizadevali urediti in razširiti predvsem gospodarsko cono v Arclinu ter ob glavni cesti Celje–Maribor in zagotoviti vsem lokalnim centrom možnosti razširitve
oskrbnih centrov.
Cilji občine pa so predvsem zagotoviti dodatna delovna
mesta, ki bodo omogočila mladim družinam, da ostanejo v občini in da si na tem področju rešujejo svojo stanovanjsko eksistenco ali z individualno gradnjo ali s pridobitvijo stanovanj v
blokih. Blokovna gradnja je predvidena vzhodno od cerkve Sv.
Jerneja v Vojniku ter ob glavni cesti Višnja vas–Frankolovo.
Zaradi kmetijske in turistične naravnanosti občine, se na
območju občine ne predvideva razvoj v smislu izgradnje industrije, ki bi negativno vplivala na okolje.
Namembnost graščine Tabor je potrebno vključiti v razvojne programe občine in gradbeno parcelo razširiti tako, da bo
le ta omogočila realizacijo turističnega programa.
V naselju Socka je potrebno določiti namembnost objektu
graščine, hkrati pa omogočiti dodatno individualno gradnjo stanovanjskih hiš, predvsem za potrebe kraja in okolice.
Poglavje 2.2.2. »Investicije« se dopolni z naslednjim
besedilom:
Na območju občine se v kratkoročnem obdobju predvideva kar nekaj investicij. Investicije na šolskem in socialnem
področju so predvsem:
– zagotoviti pogoje za začetek izvajanja devetletke na
osnovnih šolah v Vojniku in na Frankolovem,
– izgradnja telovadnice in prizidka h gasilnemu domu za
potrebe kulturnih dejavnosti v Novi Cerkvi.
V gospodarstvu in komunali:
– izgradnja trgovsko-poslovnega centra na Frankolovem
– nadaljevali z izgradnjo komunalnega sistema Vojnik–
Arclin–Škofja vas z navezavo na obnovljeno čistilno napravo
v Škofji vasi.
– pripraviti dokumentacijo za manjše čistilne naprave in
kanalizacijsko omrežje za oskrbne centre Frankolovo, Nova
Cerkev, Socka in Lemberg ter v nadaljnji fazi za vsa manjša
naselja,
– obnovili in izgrajevali vodovodno omrežje na celotnem
območju občine,
– pridobivali zemljišča ter jih komunalno opremljali za potrebe novih stanovanjskih ter con za gospodarske dejavnosti.
Poglavje 2.4. “Prostorski in ekološki okvir“ se dopolni z
naslednjim besedilom:
Občina Vojnik bo prioriteta skrbela za izgradnjo komunalne infrastrukture, ki bo zmanjševala onesnaženost okolja.
Obstoječi kanalizacijski sistem Vojnik–Škofja vas se bo širil in
navezoval na prenovljeno čistilno napravo v Škofji vasi oziroma
na centralno čistilno napravo Celje.
Pristopila bo k pripravi projektne dokumentacije in izgradnji čistilnih naprav lokalnih središč Lemberg, Socka in Frankolovo. Za naselja Konjsko, Ivenca, Čreškova, Lemberg, Landek,
Bezenškovo Bukovje, Podgorje, Rove, Jankova, Razgor in Pristava so predvidene manjše čistilne naprave. Za ta naselja bo
potrebno pristopiti k ustreznim strokovnim podlagam, ki bodo
podlaga za projektne rešitve glede na to, da je teren v večini
naselij hribovit in razgiban.
Prav tako bo potreba za ustrezno razmestitev proizvodnih
in drugih dejavnosti v prostoru v smislu varovanja okolja, postopoma pa bomo izboljševali tudi negativne vplive dosedanjega
razvoja: onesnaževanje voda, zraka tal, negativne vplive hrupa
v bivalnih okoljih, neprimerno preobrazbo kmetijskih in gozdnih
površin. Istočasno bomo v največji možni meri varovali vodne
vire in širša območja vodnih virov pitne vode ter pripravili programe v okviru medobčinskega sodelovanja za daljinski način
ogrevanja z zemeljskim plinom.

Uradni list Republike Slovenije
Poglavje 3.1.2.2. »Kmetijstvo« se dopolni:
Kmetijska zemljišča so skladna z veljavno agro karto, ki
je bila izdelana leta 1982 in razdeljena na I. in II. kmetijska
zemljišča ter gozdove.
Gospodarjenje z zemljišči bo povezano z naslednjimi razvojnimi usmeritvami:
– varovanje kmetijskih zemljišč pred neupravičeno spremembo namembnosti,
– skrb za povezovanje kmetij z isto panogo v kmetijstvu,
da bodo na trgu bolj konkurenčne,
– skrb za boljšo izrabo obstoječih zemljišč in povečanje
hektarskega donosa,
– osveščanje pridelovalcev hrane z novimi metodami pridelovanja zdrave (čimbolj naravne) hrane, kot je ekološko in
bio-dinamično kmetovanje,
– skrb za razvijanje živinoreje in sadjarstva,
– spodbujali bomo predvsem tiste panoge v kmetijstvu,
ki imajo skladno z evropskimi usmeritvami večje možnosti za
obstoj na trgu,
– skrb pred zaraščanjem kmetijskih površin,
– sodelovanje kmetijstva s turizmom v smislu turističnih
kmetij,
– širiti dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu in ribogojstvu.
Pri agromelioracijah bomo dali prednost naravnim sistemom rešitve pred izrazito tehnološko usmerjenimi rešitvami,
ki morajo biti usklajene z Zakonom o varstvu okolja. Težnja ob
teh delih bo v celotni rekonstrukciji podeželja in njegovih naselij
ob sodelovanju vseh zainteresiranih krajanov, da se istočasno
uredi tudi ostala infrastruktura na vasi. Vse agromelioracije
bodo izvedene v skladu z ekološkimi zahtevami pri razvoju
kmetijstva.
V sklopu agromelioracij je potrebno preprečevati zaraščanje obdelovalnih zemljišč, oziroma sanirati že zaraščena zemljišča. Na območjih, ki jim grozi zaraščanje, bomo poskušali z
raznimi vzpodbudami preprečevati ta pojav in lastnike zemljišč
spodbuditi k spremembam načina obdelave in s tem zmanjšati
površine, ki se zaraščajo.
Istočasno je potrebno razvijati tudi sekundarne dejavnosti, ki se dopolnjujejo s kmetijskimi dejavnostmi na posamezni
kmetiji. Te dejavnosti bodo v skladu z ekološkimi usmeritvami
v kmetijstvu in se bodo razvijale v skladu z možnostmi, ki jih
omogoča stanje kmetijstva na območju Občine Vojnik.
Enako velja za objekte za vzrejo rib, za katere morajo biti
izdelane predhodne strokovne podlage, ki morajo biti usklajene
z vsemi nosilci planiranja v prostoru.
Vinogradništvo, ki je razvito na določenih področjih občine, je potrebno povezati v sklopu turističnih kmetij in skupnega
trženja. Težišče pridelave in predelave grozdja bo na dovoljenih in priporočenih sortah okoliša s težnjo zmanjšanja števila
samorodnic.
Gozdovi:
Ohranjati je potrebno funkcijo varovalnih gozdov; območja
v gozdnem prostoru, ki so namenjena rekreaciji, turizmu, oziroma je na njih izjemno poudarjena zaščitna, poučna in estetska
funkcija, naj se v skladu z zakonom o gozdovih razglasijo za
območja s posebnim namenom lokalnega pomena. Vsi posegi
v gozdove morajo biti v skladu z mnenjem Zavoda za gozdove
Slovenije, O.E. Celje št. 281-17/2002, z dne 5. 5. 2004.
Površina posameznih območij:
ha
a
m2
I. območje kmet. zemljišč
II. območje kmetijskih zemljišč
Lesno proizvodni gozd
Varovalni gozd
Gozdovi s posebnim namenom
Peskokop-apnenec
Kamnolom-sanacija
Območja poselitve
Območja zidanic

2.263
986
3.236
388
30
6
1
501
102

83
81
93
38
87
61
50
19
73

00
00
00
80
80
02
20
50
50

Skupaj

7518

88

00
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Poglavje 3.1.2.5. »Ribištvo« se dopolni:
V prihodnjih letih bo Občina Vojnik, hkrati s prizadevanji
za izboljšanje kvalitete voda, bogatila vode z vodnim življenjem.
Na območju Šmartinskega jezera pa bo Občina Vojnik v sodelovanju z Mestno občino Celje pripravila skupne programe za
gospodarjenje z življem v jezeru.
Vse žive vodotoke je potrebno zaščititi pred onesnaževanjem. To je potrebno narediti z obveščanjem ljudi pri zaščiti ter
pri ostrejšem nadzoru in kaznovanju kršiteljev. Ribištvo se lahko nadalje razvija v sodelovanju s kmetijstvom in turizmom.
Poglavje 3.1.2.6. » Rudni in mineralni potenciali«:
Na območju Občine Vojnik bomo uredili kamnolom v Pristavi, za potrebe izkoriščanja tehničnega kamna – apnenca v
skladu z veljavno zakonodajo.
Oba opuščena kamnoloma a in b pri Frankolovem ob
glavni cesti Celje–Frankolovo, oziroma pri zaselku beli Potok,
sta opuščena in jih je obvezno sanirati in zavarovati.
Občasno aktivni kamnolom v Črešnjicah se predvidi kot
potencialni kamnolom za izkoriščanje apnenca in dolomita.
Manjša kamnoloma tehničnega kamna – dolomita v Lindeku a in b sta predvidena kot potencialna kamnoloma.
Za vse potencialne kamnolome bodo predhodno izdelane strokovne podlage vključno s celotno presojo vplivov na
okolje.
Za vse manjše nelegalne kamnolome in peskokope bo
občina postopoma pripravila sanacijske programe. Z vidika
ohranjanja biotske raznovrstnosti so opuščeni kamnolomi
pomembni, ker se pogosto razvijejo sekundarni habitati, kjer
se naseljujejo ogrožene rastlinske in živalske vrste. Ti so zelo
pomembni zlasti na območjih, kjer so izginili podobni naravni
življenjski prostori. Zato se opuščeni kamnolom apnenca, na
zemljišču s parc. št. 974/1. k.o. Verpete, opusti, v primeru pristopa k sanaciji, je potrebno pridobiti naravovarstvene smernice, kjer bodo podane podrobnejše usmeritve in priporočila za
izvedbo sanacije kamnoloma (ob ustrezni ureditvi, je prostor
primeren za izdelavo učne poti in obisk javnosti).
Poglavje 3.1.4. »Terciarni sektor« se dopolni:
V Občini Vojnik bomo razvijali predvsem kmečki in rekreacijski turizem. Podpirali bomo razvoj kmečkega turizma, ki bo
gostu poleg domače prehrane ponudil tudi možnost rekreacije
v naravnem okolju, konjeniški turizem, ogled domačij, ki so zavarovane kot kulturni spomenik (Polže).
Ob Šmatinskem jezeru v skrajnem severovzhodnem delu,
ki pripada Občini Vojnik, bomo razvijali ribiški turizem, športne
dejavnosti s trim stezami in varovali naravno okolje jezerske
okolice v skladu s Krajinsko zasnovo Šmartinsko jezero.
Za zagotavljanje novih površin za gradnjo objektov za
drobno gospodarstvo, obrt in ostale poslovne dejavnosti bo
občina zagotovila kompleks južno od psihiatrične bolnice v
Vojniku na zahodni strani glavne ceste Celje–Maribor v Arclinu,
kjer sta že zgrajena bencinski servis in avtohiša Alfa–Romeo
ter Čepin ter v Višnji vasi.
Poglavje 3.2. »Vodno gospodarstvo, komunalno gospodarstvo in energetika« se dopolni:
Vodno gospodarstvo:
Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti
in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv
na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno
ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda (86. člen, ZV-1, Uradni list
RS, št. 67/02).
Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati
v prostor, razen za posebne namene, ki so izrecno opredeljeni
v zakonu (37. člen, ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02). Vodno zemljišče je zemljišče, kjer je voda trajno ali občasno prisotna. Za
vodno zemljišče se poleg osnovne struge in brežin do izrazite
geološke spremembe štejejo tudi opuščene struge in prodišča,
ki jih voda občasno poplavlja, močvirja in zemljišča, ki ga je
poplavila voda zaradi posega v prostor (11. člen, ZV-1, Uradni
list RS, št. 67/02). Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče pa je priobalno zemljišče, katerega zunanja meja sega na
vodah 1. reda 15 m od meje vodnega zemljišča, na vodah 2.
reda pa 5 m od meje vodnega zemljišča (14. člen, ZV-1, Uradni
list RS, št. 67/02). v občini Vojnik ni vodotokov 1. reda, zaradi
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tega je pri načrtovanju dejavnosti v prostoru potrebno upoštevati, odmik najmanj 5m od meje vodnega zemljišča.
V skladu z 84. členom ZV-1 so na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedane dejavnosti in posegi v prostor,
ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč,
zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali
normalen pretok vode, plavin in plavja, ter onemogočili obstoj
in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
Pri odvajanju padavinskih vod z ureditvenih območij
naselij je potrebno upoštevati, da je lokalna skupnost dolžna
poskrbeti za varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih
voda z teh območij (92. člen, ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02).
Varstvo pred škodljivim delovanjem voda obsega zlasti ukrepe
za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z utrjenih površin in
ukrepe za omejevanje izlitja komunalnih in padavinskih voda.
Ukrepi, prepovedi in omejitve z namenom zavarovanja količine in kakovosti vodnega telesa, ki je namenjeno javni oskrbi
s pitno vodo, se urejajo skladno z veljavnimi prostorskimi akti
območja (74. člen ZV-1).
Na erozijah, plazljivih in plazovitih območjih se pri načrtovanjih posegov v prostor upoštevajo omejitve skladno z
Zakonom o vodah (87., 88. in 89. člen, ZV-1, Uradni list RS,
št. 67/02).
Pri načrtovanju odvajanja odpadnih voda je potrebno
upoštevati tudi Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02).
Vsak poseg v prostor. ki bi lahko trajno ali začasno vplival
na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na podlagi
vodnega soglasja (150., 151., 152. in 153. člen, ZV-1, Uradni
list RS, št. 67/02).
V kartografskem delu so v skladu s strokovnimi podlagami, katere je izdela Hidrosvet, d.o.o. Celje upoštevane
vse poplavne površine, eventuelno predvideni in izvedeni
protipoplavni ukrepi, prav tako pa so na poplavnih območjih,
kjer ni izvedenih protipoplavnih ukrepov izvzete vse predvidene
poselitve ali drugi posegi v prostor.
Komunalno gospodarstvo:
Na področju komunalnega gospodarstva bo Občina
Vojnik poskrbela, da se bo čimveč gospodinjstev priključilo
na obstoječe sisteme kanalizacije in izgrajevala nove fekalne
kolektorje.
Občina Vojnik je že izgradila čistilno napravo Nova Cerkev
in postopoma priključevala nanjo najprej območje ureditvenega
naselja Nova Cerkev, ki ima v večji meri tudi že zgrajeno kanalizacijsko omrežje, kasneje pa še okoliška naselja.
V naslednji fazi bo pristopila še k izgradnji čistilnih naprave Socka, Frankolovo in Lemberg, kasneje pa še k izgradnji
čistilnih naprav manjših naselij.
Vodilno naselje Vojnik ima večji del že zgrajeno kanalizacijsko omrežje, ki se navezuje na čistilno napravo v Škofji
vasi in čistilno napravo Celja, prioriteta pa je dograditev manjkajočih vej kanalizacije. Na območjih, kjer ne bo zgrajene javne
kanalizacije, bo potrebno komunalne odpadne vode odvajati v
individualne čistilne naprave.
Oskrba z vodo:
Občina Vojnik bo skrbela za sanacijo centralnega sistema
vodooskrbe in vodovarstvenih območij. Sanirala in razširjala
bo tudi vse sekundarne vodovode ter postopoma predala vse
vodovodne sisteme v upravljanje pristojni službi JP Vodovod–
kanalizacija Celje. V skladu z izhodišči plana Republike Slovenije je predvidena izgradnja glavnega cevovoda Vitanje–Nova
Cerkev–Vojnik–Celje, ki bi prišel v poštev za regijsko pokrivanje
potreb po pitni vodi.
Zaščita vodnega vira vrtina Toplica na Frankolovem se
izvaja na podlagi Odloka o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje virov pitne vode na območju občine Celje (Uradni list
SRS, št. 17/88). Zaščita vodovarstvenih območij vodnih virov
zajetja in kaptažne vrtine Stenice, zajetja Modrasovo in Gadovo
na območju Občine Vojnik pa se izvaja skladno z Odlokom o
varovanju vitanjskih vodnih virov (Uradni list RS, št. 56/00).
Načrtuje se povezava krajevnega vodovoda Frankolovo
z osrednjim vodovodnim sistemom. Frankolovski sistem za
oskrbo s pitno vodo se oskrbuje iz vira Nad kapelco (pri Čretniku), izvira Šibanc ter izvira Špeglič in Burček na Rakovi stezi.
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Predvidena je izdelava strokovnih podlag in sprejem Odloka
o zaščiti vodnega vira Nad kapelco (pri Čretniku) in vodnega
vira Šibanc.
V neposredni bližini že obstoječe vrtine VF-2 (vrtina Toplica), je bila v letu 2002 izvedena globoko raziskovalno-kaptažna
vrtina, z namenom povečanja varnosti vodooskrbe oziroma pridobitve dodatnih količin zdravstveno ustrezne pitne vode.
Za izboljšanje vodooskrbe na območju krajevnega vodovoda Frankolovo, je predvidena izdelava dveh raziskovalno
– kaptažnih vrtin, in sicer vrtine pri zajetju za Frankolovo ter
vrtine v dolini Belega potoka, oziroma izdelava dodatnih vrtin
na ustreznejših hidrogeoloških lokacijah.
Prav tako je predvidena izdelava treh raziskovalno – kaptažnih vrtin v dolini Hudinje, severno od Socke, ter ene vrtine
južno od že obstoječe vrtine Kozji greben.
V primeru kasnejše vključitve posameznih vrtin v obratovanje je predvidena izdelava strokovnih podlag in sprejem
odlokov za varovanje, izgradnja črpališč z ustrezno pripravo
vode ter izgradnja potrebnih cevovodov za povezavo na obstoječi vodovodni sistem.
Oskrba z električno energijo:
Preko Občine Vojnik potekajo koridorji v nadaljevanju
navedenih daljnovodov, ki so v pristojnosti ELES d.o.o., GJS
Prenos električne energije, kot izvajalca obvezne gospodarske
javne službe prenosa električne energije preko visokonapetostnega elektroenergetskega omrežja v Republiki Sloveniji
kot sledi:
– DV 1x400 kV Mihovec – Podlog, obstoječi z oznako
D-427,
– DV 2x400 kV Maribor – Mihovec, predvideni z oznako
D-428,
– DV 1x220 kV Cirkovce – Podlog, obstoječi z oznako
D-211,
– DV 2x110 kV Maribor – Selce, obstoječi z oznako
D-1035,
– DV 2x400 kV vzankanje Celje, odsek Frankolovo-Celje,
predvideni z oznako D-423,
– DV 2x400 kV Podlog – Celje (varianta) vzankanje Celje,
predvideni z oznako D-422.
Pri obstoječih in predvidenih daljnovodih glede na napetostni nivo so predvidene naslednje urbanistične širine
daljnovodov:
– za 110 kV 2x15 = 30 m,
– za 220 kV 2x20 = 40 m,
– za 400 kV 2x25 = 50 m.
Za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje izvajalca »Gospodarske javne službe – Prenos električne energije«.
Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, legalizacije,
dozidave objektov namenjenih za stalno oziroma občasno
prebivanje, za pomožne objekte ter objekte namenjene za
rekreacijo), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov predložiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti
veličin elektromagnetnega polja kot to določa veljavna Uredba
o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 70/96).
Pokopališča:
Obstoječe pokopališče v Vojniku ima v planskih dokumentih možnost prostorske širitve proti severu. V smislu racionalnosti izrabe prostora bo občina težila v čim večji meri k ureditvi
žarnih grobišč. Kolikor bi prišlo do interesa izgradnje manjšega
krematorija, je le-ta mogoč v sklopu obstoječe mrliške vežice in
ob pogoju vseh pozitivnih študij glede vplivov na okolje.
Možnost razširitve obstoječega pokopališča je s planskimi
dokumenti predvidena tudi v naseljih Nova Cerkev in Črešnjice,
kjer je predvidena tudi izgradnja manjše mrliške vežice.
Ravnanje z odpadki:
Občina Vojnik nima predvidenih lastnih odlagališč za
komunalne in gradbene odpadke, pač pa ima dogovor o odvažanju le-teh na centralno odlagališče v Bukovžlaku v Mestni
občini Celje, katera pristopa k izgradnji sodobnega komunalnega
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odlagališča za ločeno zbiranje odpadkov. Vsi povzročitelji odpadkov morajo biti vključeni v redni, obvezni sistem ravnanja z odpadki. Občina Vojnik bo zagotovila število primerno razporejenih
zbiralnic za ločeno odlaganje sekundarnih surovin ter možnost
ločenega oddajanja odpadkov v urejenem zbirnem centru.
Poglavje 3.2.2.5. »Urejanje zelenih površin« se dopolni:
Občina Vojnik bo poskrbela za ohranitev vseh zelenih
površin in ob vsaki novogradnji javnega značaja ali poslovnih
dejavnosti poskrbela tudi za zasaditev novih dreves in zelenic.
Prav tako bo poskrbela za rekreacijske in ostale športne potrebe prebivalstva in za ureditev parkovnih površin v sklopu
objektov KD.
Na območju Šmartinskega jezera bo v skladu s krajinsko
zasnovo Šmartinsko jezero Občina Vojnik uredila zelene in
rekreacijske površine v naravnem okolju.
Poglavje 3.2.3. »Energetika« se dopolni:
Občina Vojnik bo poskrbela, da bodo predvsem kraj
Vojnik ter vodilna naselja Nova Cerkev, Frankolovo in Socka
čimprej priključena na sistem daljinskega ogrevanja z zemeljskim plinom in tako omogočila ekološko sprejemljivejši način
ogrevanja. Večji del Vojnika in naselja Arclin imata že izgrajen
plinovodni sistem predvsem za oskrbo gospodinjstva.
Poglavje 3.3. »Promet in zveze – cestni promet« se dopolni:
V skladu z razdelitvijo cest na občinsko in državno pristojnost bo občina vzdrževala po svoji pristojnosti lokalne ter
krajevne in državne ceste.
Glavni cesti Celje–Višnja vas–Dobrna in Celje–Višnja
vas–Frankolovo sta na posameznih odsekih predvideni za rekonstrukcijo in v skladu z obveznimi izhodišči plana Republike
Slovenije ureditev kolesarskih stez in pločnikov.
Za določitev koridorja obvoznice v smeri državne ceste
R2-430 Frankolovo–Celje, kakor tudi predlagane prekategorizacije lokalne ceste od priključka Ljubečna do Arclina bo izdelana primerjalna študija variant, ki bo podala optimalne trase
teh obvoznic. Šele po tej izbiri bo možno te koridorje unesti v
dolgoročne občinske in državne plane za področje cestnega
prometa.
Regionalna cesta Nova Cerkev–Vitanje je v naselju Nova
Cerkev pri pokopališču predvidena za spremembo trase zaradi
sedanje prevelike bližine pokopališča. Z odmikom ceste bi se
med cesto in pokopališčem pridobilo parkirišče in zagotovilo
varnejši promet oziroma zagotovilo varnost pešcev.
Poglavje 3.6. »Prostorski razvoj« se dopolni:
Poselitev se bo širila predvsem v ureditvena območja
naselja Vojnik. V ta namen bo Občina Vojnik izdelala ustrezne
strokovne podlage ter prostorsko izvedbene akte za naselje
Vojnik z zaledjem in pristopila k izdelavi urbanistične zasnove,
ki bo detajlneje opredelila razvojni program širitve naselja Vojnik in naselja Arclin.
Meja urbanistične zasnove naselja Vojnik se je smiselno
razširila proti jugu in zajela tudi naselje Arclin, kjer je ob glavni
cesti od leta 1999 dalje nastala vrsta poslovnih objektov in obe
naselji praktično povezala.
Naselje Vojnik:
V naselju Vojnik bo na podlagi planskih izhodišč potrebno
izdelati ustrezne prostorsko izvedbene akte za poslovno in gospodarsko gradnjo na novih površinah vzdolž zahodne strani
glavne ceste od avto centra Stepančič v smeri proti Vojniku in
v naselju Arclin kot nadaljevanje že obstoječih poslovnih dejavnosti ob lokalni cesti Arclin–Ljubečna. Za namen poslovnih in
gospodarskih dejavnosti je namenjeno tudi območje zahodno
od že realizirane poslovne cone v Višnji vasi (Ravnjak, Kuntarič) ob glavni cesti Vojnik–Višnja vas–Dobrna.
Za potrebe upravnega centra so na razpolago površine
med glavno cesto in Hudinjo severno od mestnega pokopališča.
Za potrebe stanovanjske gradnje bodo zagotovljene nove
površine ob sedanjem zazidalnem načrtu Konjsko, na pobočju
med glavno cesto v Višnji vasi, na vzhodni strani naselja Arclin
kot zaokrožitev naselja ter zahodno od cerkve Sv. Jerneja.
Za potrebe blokovne gradnje je predvideno območje
vzhodno od cerkve Sv. Jerneja.
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Št.

Območje graščine Tabor bo namenjeno turističnemu
programu.
Za potrebe različnih športnih dejavnosti v travnati izvedbi
je namenjeno območje v vzhodnem delu Arclina.
Frankolovo:
V ureditvenem območju naselja Frankolovo je potrebno
izdelati prostorsko izvedbene akte za individualno stanovanjsko gradnjo zahodno od graščine Frankolovo, zahodno od
pokopališča (Pejhov hrib), vzhodno od potoka Tesnica nad
predvidenim trgovsko-poslovnim centrom.
Za potrebe poslovne gradnje se razširi že obstoječ trgovsko–poslovni center ob vzhodni strani glavne ceste Vojnik
– Višnja vas–Slovenske Konjice–Maribor.
Za stanovanjsko blokovno gradnjo se razširi sedanje stanovanjsko območje na zahodni in za usmerjeno individualno
stanovanjsko gradnjo na vzhodni strani glavne ceste južno od
naselja Frankolovo.
Ob bazenu Frankolovo se zagotovi možnost izgradnje
športnih in spremljajočih dejavnosti, ki bodo dogradile turistično ponudbo kraja.
Cona zidanic v Bezenškovem Bukovju se razširi ob pogoju, da se neobdelana zemljišča namenijo za intenzivno obdelavo različnih kultur, ki so značilne za to področje – predvsem
vinogradništvo ob pogoju gručaste pozidave z nizkimi gabariti
objektov prilagojenim krajinski arhitekturi.
Socka:
V ureditvenem območju naselja Socka se predvidi
razširitev obstoječe stanovanjske pozidave kot smiselna zaokrožitev naselja in z ustreznim prostorsko izvedbenim aktom
določi namembnost graščine predvsem za turistične in podobne dejavnosti. Južni del naselja Socka ob regionalni cesti je
predvideno za ureditev kmetijskega aukcijskega zemljišča za
konje in govedo s pripadajočimi objekti.
Lemberg:
Naselju Lemberg je predvidena zaokrožitev naselja za potrebe razvoja kraja v stanovanjske namene ob pogoju gručaste
gradnje nizkih gabaritov objektov.
Nova Cerkev:
Znotraj ureditvenega območja naselja Nova Cerkev bo
občina pristopila k izdelavi prostorsko izvedbenih aktov za
razširitev obstoječega stanovanjskega območja na vzhodno in
zahodno stran za potrebe stanovanjske gradnje.
Za potrebe razširitve trgovskih in poslovnih dejavnosti je
predviden nepozidani kare južno od osnovne šole.
Za širitev vseh navedenih naselij oziroma pridobitve novih
površin za graditev je na podlagi predhodnih strokovnih predlog
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potrebno izdelati ustrezne prostorsko izvedbene akte, ki bodo
detajlneje opredelili prostorske možnosti ter potrebno komunalno in prometno infrastrukturo.
V kmetijskem zaledju občine je potrebno omogočiti širitve vaških zaselkov za potrebe osnovnih predvsem kmetijskih
dejavnosti, razpršeno gradnjo pa le tam, kjer gre za sanacijo
le-te oziroma smiselne zapolnitve obstoječih stavbišč in tam,
kjer gre za potrebe kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti in tam,
kjer bi sicer prišlo do opuščanja obdelave zemljišč.
Pri tem je potrebno upoštevati značilnosti kulturne krajine
ter upoštevati varstveni režim za področje kulturne dediščine
v skladu s strokovnimi podlagami pristojne službe za varstvo
naravne in kulturne dediščine.
Poglavje 3.6.6.2. »Narava in kulturna dediščina« se spremeni in dopolni »Ohranjanje narave in kulturne dediščine«:
Občina Vojnik bo aktivno vključevala ohranjanje narave
in kulturno dediščino v razvojne programe urejanje prostora
z ukrepi, ki bodo zagotovili ohranitev dediščine in njeno vzdrževanje ter vključevala in načrtovala posege ter dejavnosti v
prostoru.
Pri kakršnihkoli posegih v prostor je potrebno obvezno
upoštevati strokovne podlage kulturne dediščine (Zavod za
varstvo kulturne dediščine št. NC 469/99 – 03).
Gradivo je sestavni del odloka in sta s svojimi strokovnimi
sestavinami sestavni del projekta prostorskega plana.
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot, območij
predvidenih za zavarovanje, območja pričakovanih naravnih
ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, ekološko pomembno
območje in območja habitatnih tipov, ki so navedeni v naravovarstvenih smernicah št.: 01-III-469/7-o-02/03, Zavod RS za
varstvo narave, Območna enota Celje in so priloga temu odloku
ter se hranijo na sedežu Občine Vojnik
Za pripravo podrobnejših prostorskih izvedbenih aktov
je potrebno pridobiti podrobnejše naravovarstvene smernice,
v katerih bodo določene konkretne varstvene usmeritve in
pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij
ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Pred začetkom izdelovanja projekta za izdajo gradbenega dovoljenja je treba pridobiti naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi
naravovarstveno soglasje, in sicer za tista območja oziroma
za tiste vrste posegov, za katere je to v naravovarstvenih
smernicah določeno (105. člen ZON). Naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje izda Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo.
Evidentiranih je 13 naravnih vrednot. Za šest objektov se
predvideva zavarovanje kot naravni spomenik, za ostale naravne vrednote pa so predvideni drugi ukrepi varstva – pogodba o
varstvu, pogodba o skrbništvu.

Kot obvezno izhodišče dolgoročnega plana Republike
Slovenije je opredeljeno območje predlaganega naravnega
spomenika: Socka – soteska Hudinje (št. OR1 244) in Vojnik
– medvedja leska (št. ORI 1843).
Ev. št.

Stran

Zvrst
geomorf, geol, ekos

5553
5555
5540
5542
5562
5575

Socka – soteska
Hudinje
Huda luknja pri sv. Tomažu
Lindeška jama
Verpete – termalni izvir
Lindeški slap
Tesnica – slap
Beli potok

1843

Vojnik – medvedja leska

Drev

5546
5906
6027
6045
6069

Lindek – lipa
Slemenškova lipa
Tomaž nad Vojnikom – črni gaber
Tomaž nad Vojnikom – lipa
Polže – robinija

Drev
Drev
Drev
Drev
Drev

Geomorf
Geomorf
hidr, geol
hidr, geomorf
hidr, geomorf
hidr, geomorf, ekos

Status
pNVDP – pNS
ORI
pNVLP – pNS
PNVLP
pNVLP – pNS
pNVLP – pNS
PNVLP
pNVLP
pNVDP – pNS
ORI
pNVLP
PNVLP
pNVDP – pNS
PNVLP
PNVLP

Stran
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Novo evidentirane naravne vrednote s temi spremembami in dopolnitvami prostorskega plana občine Vojnik so:
Številka
16
17
18
19

Ime
Bezovičica s pritoki
Ravnakov kostanj
Grilčev hrast
Sejkova lipa

Zvrst

Status

hidr, geomorf, ekos
Drev
Drev
Drev

neNV
neNV
neNV
neNV

Pojasnilo k tabelam:
– ev. št. – evidenčna številka naravne vrednote iz predloga Registra naravnih vrednot in evidence zavoda;
– ime – ime naravne vrednote;
– status:
– pNVDP – naravna vrednota državnega pomena (predlog),
– pNVLP – naravna vrednota lokalnega pomena (predlog),
– neNV – novo evidentirana naravna vrednota,
– pNS – predlog za zavarovanje (naravni spomenik),
– ORI – obvezno republiško izhodišče.
Z vidika biotske raznovrstnosti se ohranja ekološko pomembno območje – EPO 15 Paški Kozjak – Stenica – Konjiška
gora in habitatne tipe, za katera so v naravovarstvenih smernicah podane varstvene in razvojne usmeritve.
Poglavje 3.7 »Obramba in varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami«
Za obrambo je perspektivno naslednje območje:
– Zadobrova, območje izključne rabe.

Občine Dobrna Odlok o prostorskem planu Občine Dobrna
dopolnjen v letu 1999 s kartografskim delom in kartografska
dokumentacija (Uradni list RS, št. 99/99).

III. SREDNJEROČNI DRUŽBENI PLAN TER DOLGOROČNI
PLAN

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta
SOCKA I

4. člen
Prostorski plan občine Vojnik za obdobje od leta 1996 do
leta 2000 (Uradni list RS, št. 99/99) se spremeni v prostorskem
delu s projektom »Spremembe in dopolnitve prostorskega plana Občine Vojnik (AR projekt d.o.o., Planinska cesta 5, Sevnica, projekt št. V-5/2004), ki vsebuje:
Katastrski del, ki vsebuje naslednje tematske karte v
merilu 1:25000:
– Karta 1 – zasnova namenske rabe prostora,
– Karta 2 – zasnova kmetijstva in gozdarstva,
– Karta 3 – zasnova vodnega gospodarstva – 1,
– Karta 4 – zasnova ohranjanja narave – 1,
– Karta 5 – zasnova ohranjanja narave – 2,
– Karta 6 – zasnova ohranjanja kulturne dediščine,
– Karta 7 – zasnova rudnin,
– Karta 8 – zasnova rekreacije,
– Karta 9 – zasnova sanacije zraka,
– Karta 100 – zasnova prometnega omrežja,
– Karta 11 – zasnova omrežja zvez,
– Karta 12 – zasnova energetskega omrežja,
– Karta 13 – zasnova načinov urejanja prostora,
– Karta 14 – zasnova območij za potrebe obrambe,
– Karta 15 – zasnova območij za potrebe varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
Kartografsko dokumentacijo, ki vsebuje 19 kart v merilu
1:5000.
Vso navedeno gradivo nadomešča za območje občine
Vojnik dosedanje sestavine prostorskega plana Občine Vojnik
in Občine Dobrna (št. proj. 311/96, avgust 99 sprejete z odlokom Uradni list RS, št. 99/99), ki veljajo nadalje le za območje
Oobčine Dobrna.
IV. PRIČETEK VELJAVNOSTI
5. člen
Ta odlok začne za območje Občine Vojnik veljati z dnem
objave v Uradnem listu RS, še nadalje pa veljata za območje

Št. 350-04-436/2004-15
Vojnik, dne: 15. julija 2004.
Župan
Občine Vojnik:
Benedikt Podergajs l. r.

3527.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega
načrta SOCKA I

Na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 102/02 in 8/03 ter 12. in 45. člena Statuta
Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02), je župan Občine Vojnik dne 5. 7. 2004 sprejel

I
Župan občine Vojnik odreja javno razgrnitev Lokacijskega
načrta SOCKA I, ki ga je izdelalo podjetje ARPROJEKT d.o.o.
Sevnica pod številko LN 2/04, junija 2004.
II
Osnutek Lokacijskega načrta SOCKA I se nanaša na
območje, ki vključuje zemljišča v k.o. Čreškova, parcelne
številke 679/2, 679/8, 680/2, 680/3, 680/4, 680/5, 680/7.
Meja območja lokacijskega načrta poteka na severni strani
z občinsko cesto, na južni, vzhodni in zahodni strani pa s
kmetijskimi površinami. Velikost območja lokacijskega načrta
znaša ca. 1.861 m2.
III
Javna razgrnitev osnutka Lokacijskega načrta SOCKA I
se začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS na
sedežu KS Nova Cerkev, Nova Cerkev 22, 3203 Nova Cerkev
in v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ter traja
15 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko
podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava, ki jo organizira Občina Vojnik. V
času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v Krajevni
skupnosti Nova Cerkev.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve, lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu
Občine Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS
strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe,
se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih
stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu občine Vojnik.
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V
Ta sklep začne veljati naslednji dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04-420/2004-15
Vojnik, dne 5. julija 2004.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

3528.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega
načrta URŠT II

Na podlagi 31. in 34. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 102/02 in 8/03 ter 12. in 45. člena Statuta
Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02), je župan Občine Vojnik dne 5. 7. 2004 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta
URŠT II
I
Župan občine Vojnik odreja javno razgrnitev Lokacijskega
načrta URŠT II, ki ga je izdelalo podjetje ARPROJEKT d.o.o.
Sevnica pod številko LN 1/04, junija 2004.
II
Osnutek Lokacijskega načrta URŠT II se nanaša na območje, ki vključuje zemljišča v k.o. Strmec pri Vojniku, parcelne
številke 667, 668, 669. Meja območja lokacijskega načrta meji
na severni in na južni strani s kmetijskimi površinami, na zahodni strani je območje za stanovanjsko gradnjo po veljavnem
Zn Uršt I, na vzhodni strani je dovozna cesta. Velikost območja
lokacijskega načrta znaša cca 4.518 m2.
III
Javna razgrnitev osnutka Lokacijskega načrta URŠT II se
začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS na
sedežu KS Nova Cerkev, Nova Cerkev 22, 3203 Nova Cerkev
in v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ter traja
15 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko
podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava, ki jo organizira Občina Vojnik. V
času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v Krajevni
skupnosti Nova Cerkev.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve, lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu
Občine Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS
strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se
pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih stališče,
ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu Občine Vojnik.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04-419/2004-15
Vojnik, dne 5. julija 2004.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

Št.
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ZAGORJE OB SAVI
3529.

Odlok o lokacijskem načrtu za območje
»Ašičevega travnika« v Zagorju

Na podlagi 27. do 34. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 08/03) in 16. člena Statuta občine
Zagorje ob Savi – prečiščeno besedilo (Uradni vestnik Zasavja,
št. 13/03) je Občinski svet Zagorje ob Savi dne 28. 6. 2004
sprejel

ODLOK
o lokacijskem načrtu za območje »Ašičevega
travnika« v Zagorju
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Sprejme se Lokacijski načrt za območje »Ašičevega Travnika« v Zagorju (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt), ki ga
je pod številko projekta 03/03, izdelalo podjetje AKA, d.o.o.
Trbovlje v marcu 2004.
2. člen
Lokacijski načrt za območje »Ašičevega travnika« v Zagorju vsebujejo tekstualni del, grafične priloge ter smernice in
mnenja nosilcev urejanja prostora.
II. UREDITVENO OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA Z
MEJO LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
Obravnavani lokacijski načrt ureja spodnje jugovzhodno območje Ašičevega travnika v Zagorju, to je pobočje ob
levi strani Pečarjevi cesti. Površina ureditvenega območja je
3500 m2.
Ureditveno območje lokacijskega načrta se v celoti nahaja
v k.o. Zagorje - mesto in vključuje zemljišča par.št. 1138, 1139,
1140/1, 1140/2, 1141/1, 1141/2. Meja območja je razvidna iz
grafičnih prilog.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
S PRIKAZOM VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKE
UREDITVE S SOSEDNJIMI OBMOČJI
4. člen
V skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih
sestavin družbenega plana Občine Zagorje ob Savi je širše
območje Ašičevega travnika v Urbanističnih zasnovah naselja
Zagorje ob Savi opredeljeno kot območje za širitev oskrbnih,
storitvenih in družbenih dejavnosti ter za stanovanja z načrtovano širitvijo naselja v drugi fazi.
Obravnavani lokacijski načrt ureja spodnje jugovzhodno
območje Ašičevega travnika, kot prvo fazo ureditve območja,
za stanovanjsko ali poslovno-stanovanjsko pozidavo kot nadaljevanje obstoječe obcestne pozidave.
5. člen
Zazidalna zasnova temelji na nadaljevanju obstoječe
obcestne pozidave.
Znotraj območja lokacijskega načrta je dovoljena gradnja
objektov, ki so v osnovni funkciji stanovanjske dejavnosti oziroma poslovno-stanovanjske brez kvarnih vplivov na okolje.
Načrtovane ureditve z obstoječo pozidavo na desni strani Pečarjeve ceste tvorijo zaključeno ureditev spodnjega dela ulice
in širše nimajo vplivov na sosednja območja.
Na obravnavanem območju je načrtovana ena novogradnja, dozidava, nadzidava in rekonstrukcija drugega objekta in
možnost rekonstrukcije obstoječega objekta ter druge ureditve,
ki so potrebne za realizacijo načrtovanih posegov.
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Pri gradnji objektov se mora obvezno upoštevati:
– odstraniti je potrebno pomožni gospodarski objekt in
druge provizorije na parc. št. 1138 k.o. Zagorje–mesto,
– upoštevati gradbeno linijo in lego objekta kot nadaljevanje obstoječe obcestne pozidave,
– tlorisni gabarit novogradnje je 14.60 x 13.30 + 7.50 x
3.30 z maksimalnim višinskim gabaritom vkopana klet+pritličje+mansarda ter tolerancami ± 10%, streha je lahko razgibana
večkapnica z glavno smerjo slemena vzporedno s plastnicami
z naklonom okoli 40° in kritino temne barve,
– tlorisni gabarit objekta, ki se dozida, nadzida in rekonstruira, je 12 x 8 + 2 m z maksimalnim višinskim gabaritom
vkopana klet+pritličje+mansarda ter tolerancami ± 10%, streha je lahko razgibana večkapnica z glavno smerjo slemena
vzporedno s plastnicami z naklonom okoli 40° in kritino temne
barve,
– elementi fasad naj bodo: svetel omet in les ; balkoni naj
bodo na vzdolžni fasadi,
– odmiki novogradnje od dovozne ceste je 5 m, od parcelne meje pa 3 m,
– oporni zidovi naj se zazelenijo,
– dvorišče in okolica objekta naj se poploči ali drugače
protiprašno uredi,
– v največji mer naj se ohranijo zelene površine na zahodni strani objektov v sedanji ureditvi – sadovnjak z visokodebelnimi avtohtonimi sadnimi drevesi in travnik oziroma pašnik.
IV. ZASNOVA REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE,
KOMUNALNE IN DRUGE INFRASTRUKTURE
6. člen
1. Promet
Obravnavano območje je prometno navezano na Pečarjevo cesto.
Nova priključka morata biti izvedena tako, da bo preprečeno odtekanje meteorne vode iz občinske ceste na priključka
in obratno.
V bližini priključka ni dovoljeno saditi dreves in grmovnic
ali namestiti kar koli drugega kar bi oviralo preglednost priključka (pregledni trikotnik).
Zaradi nepreglednosti pri vključevanju je potrebno namestiti cestno ogledalo.
2. Vodni viri
Za sanitarni odjem se izvede priključek na javni vodovod,
ki poteka po Pečarjevi cesti, iz PE 3 cevi ∅ 110 mm z izvedbo
hišnega priključka iz PE 2 cevi ∅ 32 mm z vodomernim jaškom
dim. DN 50 cm z vgrajenim vodomerom DN 15 mm s povratnim
ventilom.
Vodomerni jašek mora biti lociran na lahko dostopnem
ter varnem prostoru, na tisti strani objekta, ki meji na javno
vodovodno omrežje.
Povprečni oskrbovalni tlak znaša 40 m/vs.
Požarna varnost je zagotovljena, saj je najbližji hidrant
lociran na desni strani Pečarjeve ceste nasproti načrtovanega
dovoza do novogradnje.
3. Kanalizacija
Po Pečarjevi cesti poteka obstoječa kanalizacija.
Priključek na javno kanalizacijo se izvede iz vodotesnih
cevi ∅ 30 cm ter internim razvodom iz vodotesnih cevi ∅ 15 cm
do ustrezne greznice.
Za načrtovano novogradnjo se priključek izvede na jašek
z absolutno koto vtoka 244 m.
Meteorne vode iz strešin bodo preko peskolovov in vtočnih jaškov speljane v kanalizacijo. Prav tako bodo v kanalizacijo
speljane tudi vode s povoznih površin. Le-te se bodo zbirale v
vtočnih jaških z rešetkami in s peskolovi, ter očiščene preko
Iovilcev olj odtekale v kanalizacijo.
4. Elektro omrežje
Preko območja poteka visokonapetostni priključni daljnovod 20 kV. Odmik predvidenega objekta mora biti v skladu z
veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. Varnostna višina od
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slemena mora biti najmanj 3 m. V križni razpetini mora biti izvedena mehanska in električno ojačana izolacija.
Območje se napaja iz TP Dolenja vas 2. Za priklop objekta je potrebno zgraditi nizkonapetostni zemeljski kabelski
priključek iz obstoječega betonskega droga K-10 v nn omrežju.
Priključna omarica se vzida na fasado objekta.
5. Plinsko omrežje
Na obravnavanem območju je izvedeno plinovodno
omrežje.
Tu poteka nizkotlačni plinovod PE 90, 250 mbar, VEJA
21, ki je v rednem obratovanju, na katerega se izvede priklop
objektov. Ogrevanje objektov se rešuje individualno (centralna
kurjava na plin).
Pri gradnji mora biti objekt ter ostali komunalni vodi odmaknjeni od obstoječega plinovoda pri vzporednem poteku
praviloma 1 m, vendar ne manj od 0, 5 m, pri križanju (višinski
odmik) pa praviloma 0, 5 m, vendar ne manj od 0, 2 m.
Dovoljeni kot križanja komunalnih vodov z obstoječim
plinovodom je od 30° do 90°.
6. PTT omrežje in kabelska kanalizacija (KKS mreža)
Vsi objekti bodo priključeni na telefonsko omrežje, ki se
mora izvesti v zemeljski izvedbi in pod pogoji upravljalca; upoštevati je treba zasnovo TK zemeljskega omrežja.
Primarna linija kabelske kanalizacije poteka po desni strani Pečarjeve ceste. Vsi objekti bodo priključeni na kabelsko
kanalizacijo z dograditvijo izvoda ∅ 110 mm do pomožnega
jaška pred novogradnjo in do objektov. Na fasadah objektov
se namesti podometna omarica.
7. Odpadki
Na območju Občine Zagorje poteka nov sistem ločenega
zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov. V naselju so določena mesta ekoloških otokov za ločenega zbiranja odpadkov,
za komunalne odpadke se ob objektih namesti posoda ustrezne kapacitete.
V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
7. člen
Ker je območje komunalno opremljeno, se načrtovane
prostorske ureditve lahko izvajajo istočasno ali v časovnem
zamiku.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
8. člen
Na obravnavanem območju ni evidentirane naravne in
kulturne dediščine.
Načrtovana gradnja ne bo kvarno vplivala na naravno in
bivalno okolje. Z infrastrukturnimi rešitvami so zagotovljeni vsi
zaščitni ukrepi za preprečitev onesnaženja zraka, vode, tal in
prekomernega hrupa.
Skladno s pogoji uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju obravnavano področje sodi med območje, kjer je
določena III. stopnja varstva pred hrupom.
Pri določanju horizontalnih in vertikalnih gabaritov objektov mora biti upoštevani medfasadni odmiki, ki zagotavljajo
minimalno osončenje po kriterijih svetlobno tehnične ocene.
Za gradnjo je pridobljeno geološko poročilo št. 506/04-12,
Ozzing d.o.o. Trbovlje, z možnostjo gradnje na parceli št. 1138,
k.o. Zagorje-mesto.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
9. člen
V lokacijskem načrtu so upoštevani in prikazani prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi varstva pred požarom, zlasti pa
so zagotovljeni:
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– pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja iz objektov, kar zagotavlja zadostno število ustrezno razmeščenih
izhodov, ki vodijo do zunanjih evakuacijskih poti in na predvidena zunanja zbirna mesta na prostih zelenih površinah, ki
niso v coni nevarnosti;
– potreben odmik med objekti ali potrebna protipožarna
ločitev, kar se pri požarnovarnostnih odmikih med objektoma,
ki se dozida, nadzida in rekonstruira in obstoječim objektom
rešuje z uporabo smernic SZPV 204 v projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja oz. v projektu za izvedbo,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
so zagotovljene z ustreznimi dostopi, zadostno nosilnostjo vozišč in ustreznim režimom prometa,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje se zagotovijo z že izvedenim hidrantnim omrežjem ob Pečarjevi cesti.
Povprečni oskrbovalni tlak znaša 40 m/vs. Hidrantno omrežje
zagotavlja min. 10 l/sek vode, skladno s Pravilnikom o tehničnih
normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Zagotovljena je maksimalna razdalja med hidranti, najbližji hidrant je
lociran na desni strani Pečarjeve ceste nasproti načrtovanega
dovoza do novogradnje.
Ukrepi in zahteve v zvezi s požarno zaščito se smiselno
uporabijo tudi v primeru obrambe ter drugih nesreč. Skladno s
3. členom uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni
list RS, št. 57/96) za naselja do 5000 prebivalcev, kamor sodi
tudi Zagorje, ni potrebno graditi zaklonišč.

VIII. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri Oddelku za okolje
in prostor Občine Zagorje ob Savi.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega lokacijskega načrta opravlja
pristojna služba občinske uprave.
12. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Številka: 352-3/2003
Zagorje ob Savi, dne 28. junija 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.

ŽELEZNIKI
3530.

Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Železniki za leto 2004

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02) in 17. člena statuta Občine Železniki
(Uradni Vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/9 in
21/99) je Občinski svet občine Železniki na 3. izredni seji dne
14. 7. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o proračunu Občine
Železniki za leto 2004
1. člen
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2004 (Uradni
list RS, št. 9/04) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
Proračun Občine Železniki za leto 2004 obsega:

Št.

79 / 19. 7. 2004 /

Skupina/Podskupina kontov
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodku
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nem. prem.
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnof. inst.
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencje
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organ. in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
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Leto 2004
868.770.936
608.880.267
500.034.516
392.776.000
69.864.000
37.394.516
108.845.751
34.628.058
3.830.000
67.000
40.677.144
29.643.549
7.200.000
7.200.000
2.800.000
2.800.000
249.890.669
249.890.669
948.506.599
221.602.533
50.932.444
7.904.793
147.123.732
2.610.000
13.031.564
297.735.108
21.125.648
158.341.461
39.338.726
78.929.273
385.858.507
385.858.507
43.310.451
43.310.451
– 79.735.663

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
26.000.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
10.000.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
16.000.000
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEK.LETA

–
–
–
16.571.130
16.571.130
16.571.130
– 80.306.793
– 16.571.130
80.306.793
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt
razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na
spletni strani Občine Železniki.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS,
uporablja pa se od 1. januarja 2004 dalje.

Uradni list Republike Slovenije
»– zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov in dograditev
čistilne naprave«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 080-09-4976
Železniki, dne 14. julija 2004.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

Št. 080-09-4977
Železniki, dne 14. julija 2004.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

3531.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Škofja Loka
za obdobje 1986–2000 za območje Občine
Železniki

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Železniki (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in 21/99),
171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1) ter v skladu s sklepom
Vlade RSm št. 350-00/2001-198 z dne 25. 5. 2004, je Občinski
svet občine Železniki na 3. izredni seji dne 14. 7. 2004 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za
območje Občine Železniki
1. člen
(uvodna določba in razlog za spremembe in dopolnitve)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja
Loka za obdobje 1986-2000 za območje Občine Železniki
(Uradni list RS, št. 75/98, 101/00), ki se nanašajo na:
– povečanje obstoječega območja, namenjenega komunalni dejavnosti za potrebe izgradnje zbirnega centra za ločeno
zbiranje odpadkov in dograditve čistilne naprave.
2. člen
(predmet sprememb in dopolnitev)
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskega plana je
razširitev območja poselitve na celotno parcelo št. 130/1 k.o.
Studeno.
3. člen
V 4. členu odloka se v točki 1.3. Urbanistična zasnova
Železniki, podtočki 1.3.4. Zasnova organizacije dejavnosti v
prostoru in namenska raba prostora, poglavju Odvajanje odpadnih voda v tretjem odstavkom za besedo »Železniki« doda
naslednje besedilo:
»Za potrebe povečanja kapacitet je predvidena dograditev čistilne naprave.«
4. člen
V 6. členu odloka se v točki 1.3. Naloge v zvezi z urejanjem prostora, podtočki 1.3.1. Izdelava prostorskih planskih in
izvedbenih aktov poglavje Izdelava PIN je predvidena za naslednja območja dopolni z naslednjo alineo:

3532.

Odlok o lokacijskem načrtu za zbirni center
za ločeno zbiranje odpadkov in dograditev
čistilne naprave Železniki

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Železniki (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in 21/99) ter
12. in 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1) je Občinski svet občine
Železniki na 3. izredni seji dne 14. 7. 2004 sprejel

ODLOK
o lokacijskem načrtu za zbirni center za ločeno
zbiranje odpadkov in dograditev čistilne naprave
Železniki
1. člen
(podlaga za lokacijski načrt)
S tem odlokom se, ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za
obdobje 1986–2000 za območje Občine Železniki, sprejme
lokacijski načrt za zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov in
dograditev čistilne naprave Železniki (v nadaljnjem besedilu:
lokacijski načrt). Lokacijski načrt je izdelalo podjetje Domplan,
d.d., Kranj pod številko projekta UD/368-63/04, v juniju 2004.
2. člen
(vsebina lokacijskega načrta)
Lokacijski načrt določa ureditveno območje lokacijskega načrta, umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovo
rešitve infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja,
ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno
rabo naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, načrt parcelacije ter
etapnost izvedbe.
3. člen
(sestava lokacijskega načrta)
Lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka vsebuje tekstualni
in grafični del.
Tekstualni del lokacijskega načrta vsebuje:
a) odlok o lokacijskem načrtu;
b) ureditveno območje lokacijskega načrta:
– opredelitev ureditvenega območja lokacijskega načrta,
– opis stanja v prostoru;
c) umestitev načrtovane ureditve v prostor:
– center za ločeno zbiranje odpadkov,
– dograditev čistilne naprave;
d) zasnova rešitve infsrastrukture:
– prometna ureditev,
– električni in vodovodni priključki;
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e) rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih
dobrin:
– varovanje okolja,
– ohranjanje narave,
– varstvo kulturne dediščine;
f) rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami:
– obramba,
– varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
g) načrt parcelacije;
h) etapnost izvedbe.
Grafični del lokacijskega načrta vsebuje:
– ureditveno območje lokacijskega načrta v M 1:1000,
– prikaz namenske rabe iz prostorskega plana v
M 1:5000,
– prikaz prostorske ureditve v M 1:500.
4. člen
(ureditveno območje)
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parcelo
št. 130/1 k.o. Studeno.
5. člen
(zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov)
Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov se uredi v severovzhodnem delu območja. Center se uredi kot asfaltirana
površina s prostori za sedemnajst zabojnikov in manipulacijsko
površino.
6. člen
(dograditev čistilne naprave)
Čistilna naprava Železniki se dogradi vzhodno od obstoječega objekta v širini obstoječega objekta in maksimalni dolžini 20
m. Višina dograjenega dela bo enaka višini obstoječega dela.
7. člen
(krajinsko oblikovanje)
Obstoječa obvodna vegetacija se v čimvečji možni meri
ohrani. Obstoječa zasaditev ob ograji območja se obnovi in
dopolni.
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8. člen
(rešitve infrastrukture)
Dovoz do območja ostane na mestu obstoječega dovoza
po javni poti Studeno–Čistilna naprava.
Elektro priključek čistilne naprave ostane nespremenjen.
Vodovodni priključek se obnovi oziroma prestavi.
Uredi se javna razsvetljava zbirnega centra.
9. člen
(varovanje okolja)
Meteorne in izcedne vode s površine zbirnega centra bodo
pred izpustom v vodotok ustrezno prečiščene v lovilcu olj.
10. člen
(ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine)
Vsi posegi so maksimalno odmaknjeni od vodotoka. Iztok
iz čistilne naprave ostane nespremenjen, iztok meteornih voda
z zbirnega centra se izvede sonaravno z vzpostavitvijo brežine
v prvotno stanje.
Obrežna vegetacija se ohrani, robni deli parcele se dodatno zasadijo z drevesno in grmovno vegetacijo.
11. člen
(varstvo pred požarom)
Obstoječi hidrant ob uvozu na parcelo se ohrani. Zgradi
se nov nadzemni hidrant v zelenici ob zbirnem centru s priključkom na obstoječi vodovod.
12. člen
(etapnost izvedbe)
V prvi etapi se zgradi zbirni center za ločeno zbiranje
odpadkov.
V drugi etapi se dogradi čistilna naprava.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 080-09-4975
Železniki, dne 14. julija 2004.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.
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POPRAVKI
Popravek pravilnika o postopku izdaje obrtnega
dovoljenja in o obrtnem registru
Popravek

V Pravilniku o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
51-2314/04 z dne 7. 5. 2004 se zamenja na koncu priloga, ki se glasi:

Uredništvo
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–
Popravek
preklicuObčine
objaveBled
Odloka o območju
predkupneopravice
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reber

Preklic

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 74/04 z dne 9. 7. 2004 preklicujemo objavo Odloka o območju predkupne pravice Občine Bled,
ki bo pravilno objavljen ponovno po 20. 7. 2004.

V Odloku o lokacijskem načrtu za vetrno elektrarno Volovja reber in 20 kV kabelske povezave in 110 kV povezovalni
daljnovod RTP Ilirska Bistrica–RTP Volovja reber (objavljen v
Uradnem listu RS, št. 46-2233/04 z dne 30. 4. 2004 in popravek
v Uradnem listu RS, št. 63/04 z dne 10. 6. 2004) se v II. poglavju Obseg ureditvenega območja, 4. člen pravilno glasi:

Uredništvo

–

Popravek
priprave
in
dopolnitveprograma
zazidalnega
načrtaspremembe
zazidalnega
načrta Šentlenart
–Šentlenart
kare D, E in

Popravek
V sklepu o Programu priprave spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta Šentlenart, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 24-1029/04 z dne 15. 3. 2004, se naslov sklepa pravilno
glasi:

PROGRAM PRIPRAVE
spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
Šentlenart in zazidalnega načrta Šentlenart
– kare D, E

V 1. členu se v naslovu in besedilu celotnega člena za
besedilom »ZN Šentlenart« doda besedilo: »in ZN Šentlenart
– kare D, E«
V 2. členu se v besedilu celotnega člena za besedilom
»ZN Šentlenart« doda besedilo:
»in ZN Šentlenart – kare D, E«
V 3. členu se naslov pravilno glasi:
»(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
sprememb in dopolnitev ZN Šentlenart in ZN Šentlenart – kare
D, E)«
V 3. členu se v prvem poglavju – Ocena stanja – za besedilom »ZN Šentlenart« doda besedilo:
»in ZN Šentlenart – kare D, E«
V 3. členu se naslov drugega poglavja pravilno glasi:
»Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN Šentlenart in ZN Šentlenart – kare D, E:
Sprememba ZN Šentlenart – kare D, E – kare D«
V 3. členu se v poglavju – Pravna podlaga – v prvi vrstici
za besedilom »ZN Šentlenart« doda besedilo:
»in ZN Šentlenart – kare D, E«
V 3. členu se na koncu poglavja – Pravna podlaga – dodajo naslednje alinee:
»– spremembe zazidalnega načrta Šentlenart (Uradni list
RS, št. 57/96, 99/01, 4/02, 106/03).«
»– spremembe zazidalnega načrta Šentlenart – kare D, E
(Uradni list SRS, št. 6/77 in Uradni list RS, št. 57/96, 4/02).«
Za zadnjo alineo 3. člena se briše besedilo »3. člen« in
se nadomesti z:
»3.a člen«
V 3.a členu in vseh nadaljnjih členih sklepa se v vseh
naslovih in besedilih za besedilom »ZN Šentlenart« doda
besedilo:
»in ZN Šentlenart – kare D, E«.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.

–

Popravek
sklepa
občinskega
sveta o
imenovanju
občinske
volilne komisije

Popravek
V sklepu občinskega sveta o imenovanju občinske volilne
komisije, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 71-3196/04 z dne
2. 7. 2004, se zadnji dve vrstici v I. točki pravilno glasita:
Član: Breznikar Zvonko, Matke 79, Prebold,
Namestnik člana: Pinter Ivan, Matke 5A, Prebold.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

–

Popravek
Odloka
o
lokacijskem
načrtu
vetrno elektrarno
Volovja
in
20Volovja
kVza
kabelske
povezave
in
110 reber
kV povezovalni
daljnovod
RTP Ilirska
Bistrica–RTP

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
4. člen
(ureditveno območje po parcelah)
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parcele
oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
a) Območje vetrnih turbin
3469/380, 3469/379, 3469/378, 3469/377, 3469/376,
3469/375, 3469/374, 3469/373, 3469/372, 3469/371, 3469/370,
3469/369, 3469/363, 3469/397, 3469/398, 3469/399, 3469/422,
3469/400, 3469/401, 3469/420, 3469/368, 3469/367, 3469/366,
3465, 3469/327 k.o. Knežak;
171/115, 171/114, 171/113, 171/112, 171/124, 171/100,
171/101, 171/102, 171/1, 171/111, 171/125, 171/110, 171/109,
171/103 k.o. Koritnice;
1767, 1768, 1770, 1778, 1784, 1785/2, 1785/1, 1788/1,
1788/2, 1789/1, 1789/2, 1790/1, 1790/2, 1791/1, 1791/2, 1792,
1793, 1794, 1795, 1797/1, 2253, 1797/2, 1798/2, 1799/1,
1802/1, 1801, 1802/4, 1802/5, 1800, 1829/2, 1827/1, 1796,
1830/2, 1827/2, 1828/1, 1787, 1799/2, 1828/3, 1855/4, 1855/5,
1786, 1824, 1830/1, 1834 k.o. Šembije;
1693/1, 1698, 1697, 1699, 1703/4, 1703/3*, 1701,1713,
1714, 1969/7, 1692/1 k.o. Trnovo;
(opomba * parcela št. 1703/3 je v katastru popravljena in
je v resnici 1703/5).
820/1, 823/4, 823/1, 823/2, 823/3, 819, 1110/1, 830/1,
831, 815, 830/2 k.o. Ilirska Bistrica;
1074/1, 1074/4, 1074/2, 1070/1, 1249, 1250/2, 1070/4,
1068/1, 1069/1, 1068/2, 1070/2, 1320, 1072, 1073/1 k.o. Vrbovo;
1326/2 k.o. Jablanica in
2790, 2789 k.o. Trpčane
b) Območje 110 kV povezovalnega daljnovoda RTP
Il. Bistrica-RTP Volovja reber in povezovalnih poti
390/11, 517/2, 518/2, 500, 501, 502, 503, 504, 513, 512,
511, 509, 508, 507, 931/1, 618/6, 617/3, 617/1, 618/3, 616/1,
616/2, 620/1, 621, 623, 622, 630/1, 629/2, 942/2 k.o. Dobropolje;
1141, 1144/1, 1144/2, 1144/3, 1143/2, 1146/1,
1131/21, 1131/24, 1146/2, 1131/22, 1131/18, 1131/20, 1131/19,
2047/4, 1131/17, 1131/16, 2047/1, 1117/35, 1117/36, 2047/3,
*60, 1117/34, 1124, 1122/2, 1122/1, 1121/1, 1121/2, 1117/33,
1117/31, 1119/2, 1120/1, 1117/30, 1119/1, 2051/1, 1143/1,
1117/27, 1117/49 k.o. Zarečje;
1681, 1678, 1676/2, 1676/1, 1674, 1682, 1683, 1684,
1685, 1673, 1671/2, 1686/1, 1686/2, 1686/3, 1686/4, 1671/1,
1670, 1687/2, 1687/1, 1669/2, 1668, 1667, 1699/2, 1666/1,
1647, 1648/2, 1648/1, 1646/1, 1646/2, 1649/1, 1620/5, 1620/1,
1619/1, 1617, 1618/1, 1588/2, 1588/1, 1587/2, 1587/1, 1586,
1584/2, 1577, 1578, 1701/1, 1207, 1208, 1226, 1227, 1221,
1225, 1233/2, 1234/1, 1220, 1234/2, 1241, 1246, 1247,
1250, 1240/2, 1257, 1259/1, 1251, 1252, 1254, 1256/4,
1287/2, 1285, 1279/1, 1290, 1289, 1294, 1291, 1296, 1295,
1287/1, 1287/3, 1297, 1298, 1703, 1300, 1299, 1302, 1303,
1304/1, 1304/2, 1305/2, 1305/1, 1307, 1022, 1019, 1025,
1024, 1026, 998, 997, 995, 994, 971, 1027/1, 1027/2, 1028,
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1030/1, 1030/2, 1030/3, 1031/1, 1031/2, 1113, 1033, 1034,
1035, 1037, 1038, 1118, 1043/1, 1044/1, 972, 985, 978, 991,
1045/1, 1046/1, 1048/1, 1049/1, 1051/1, 1052/1, 1043/2,
1044/2, 1047, 1048/2, 1048/3, 1050/2, 1051/2, 1052/2, 1054,
1055, 1056, 1057,1058, 1059, 1061, 1062, 1063, 878/2,
876/1, 1075/1, 875, 876/2, 1706/2, 1076, 1077, 1078, 1079,
1080, 874, 843, 842, 841, 838, 831, 830, 832, 828/1, 828/2,
1143/22, 824, 825, 822/1, 821, 820, 811, 817, 815, 802, 800,
1143/60, 1143/58, 1143/57, 1143/56, 1143/55, 1143/71,
1143/77, 1722, 1715/1, 1145/13, 1145/12, 1145/11, 1145/10,
1145/6, 1145/20, 1145/4, 1145/5, 1144/18, 1144/1, 1145/21,
1145/19, 1716/1, 1233/1, 1053, 877, *85, 1256/3, 1050/1,
990, 1081, 829, 1576, 844, 814/1, 1143/,23, 1144/6, 1144/5,
1706/1, 1719/1, 1143/70, 1046/2 k.o. Topolc;
1353/11, 1353/14, 1684/2, 1684/3, 1733/2, 1733/1,
1731, 1730, 1728/2, 1728/1, 1691/3, 1693/7, 1693/4, 2268,
1694/2, 1694/1, 1695/1, 1695/2, 1695/5, 1682/2, 1682/1,
1684/4, 1684/1, 2267, 1969/6, 1668/1 k.o. Trnovo;
1753/4, 1746/2, 1746/1, 1746/4, 1746/3, 1753/1, 1855/1,
1762/1, 1845/1, 1761, 1760, 1743/1 k.o. Šembije;
c) Območje RTP Volovja reber 20/110kV parc. št. 1696/1
k.o. Trnovo.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc, univ. dipl. ek. l. r.

–

Popravek
odloka
o prostorskih
ureditvenih
pogojih za
morfološko
celoto urbanistične
zasnove
mesta
Kranja

Popravek
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko
celoto urbanistične zasnove mesta Kranja, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 72-3224/04 z dne 2. 7. 2004 se v drugi alinei
2. člena besedilo »prostorske ureditve in gradnje« pravilno
glasi »posege v prostor«.
V 38. členu se v točki (4.13) Primskovo Pri–S1, Pri–D1
besedilo prvega odstavka, ki se glasi: »Za območje je predhodno potrebno izdelati variantne strokovne rešitve. Z izbrano
strokovno rešitvijo se PUP Kranj dopolni po skrajšanem postopku.«, črta.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

–

Popravek
Odloka
o spremembah
intaksah v
dopolnitvah
Odloka
o komunalnih
Mestni
občini
Slovenj
Gradec

Popravek
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 29-1284/04 z dne 26. 3. 2004, se v
3. členu v tabelaričnem prikazu tarife komunalnih taks v zadnjem stolpcu se besedilo "Št. točk Obm. I" pravilno glasi "Št.
točk, Obm. II".
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
3469. Poslovnik Komisije za nadzor obveščevalnih in
varnostnih služb (PoKNOVS)

9497

3478. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za
rekonstrukcijo plinovoda M2 na odseku Rogatec–Rogaška Slatina

9549

3479. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
metodologiji za ocenjevanje škode

9555

3470. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani
(OdPUL-1B)

9501

3471. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru
(OdPUM-1B)

9502

3480. Program priprave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper – Dragonja

9569

9502

3481. Program priprave državnega lokacijskega načrta za odsek avtoceste mednarodni mejni prehod
Gruškovje – meja z Republiko Hrvaško

9571

3482. Spremembe programa priprave državnega
lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca

9574

3483. Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike
Slovenije za javna plačila

9574

3484. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja
domnevo o skladnosti proizvoda s Pravilnikom
o varnosti dvigal

9576

3485. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil

9577

3472. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem
(OdUUP-A)

VLADA

MINISTRSTVA

3473. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Lendava–Pince z odcepom
hitre ceste na Dolgo vas

9504

3474. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje

9518

3475. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki
Muri od Cvena do Vučje vasi

9529

3476. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za cesto G1-2 (HC) Hajdina–Ptuj na območju Občine
Hajdina

9537

3486. Pravilnik o registru vojnih grobišč

9592

9541

3487. Pravilnik o pokopališkem redu na vojnih grobiščih

9593

3477. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod DV 2×110kV Toplarna–Polje–Beričevo
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Št.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
3488. Kolektivna pogodba o izplačilu plač za leto 2004
za dejavnosti kovinskih materialov, livarn in kovinske ter elektroindustrije Slovenije in dogovor
o pripravi nove kolektivne pogodbe

AJDOVŠČINA
3489. Program priprave za spremembo in dopolnitev
zazidalnega načrta Grivče II

9595

3490. Program priprave za spremembo in dopolnitev
zazidalnega načrta Ribnik Sb II

9596

3491. Program priprave lokacijskega načrta za Poslovno obrtno cono Gojače

9598

3492. Program priprave za spremembe in dopolnitve
prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Ajdovščina

9600

BLED
3493. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Bled za leto 2003

9601

3494. Odlok o lokacijskem načrtu za centralno čistilno
napravo Bled z zbirnim centrom in povezovalnim kanalom »M« do čistilne naprave Bled

9602

3495. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Bled

9608

3498. Sklep o javni obravnavi sprememb in dopolnitev
ZN Šentlenart, kare D, E v Brežicah na območju
kareja D
3499. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev ZN Šentlenart v Brežicah
na območju ob Cesti bratov Milavcev

9610

9611
9611
9612

ČRNOMELJ
3500. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 – dopolnjene 2002/2

9612

3501. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za razširitev deponije komunalnih
odpadkov (III. faza)

9616

3502. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
taborjenju v Občini Črnomelj

9620

9621

9651

3508. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za
obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje
Občine Krško
3509. Odlok o ugotovitvi, kateri prostorsko izvedbeni
akti so v skladu z odlokom o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta
1990, za območje Občine Krško

9652

9675

LJUBLJANA
3510. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec
Vodmat

9675

3511. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za
plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (za
območje urejanja VR 2/6 Ob Cesti dveh cesarjev)

9676

3512. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele
naselij Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji,
Ljubno, Luče in Gornji Grad za območje individualne stanovanjske gradnje

9677

MIRNA PEČ
3513. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Mestne občine Novo mesto za območje Občine
Mirna Peč v letu 2004

9679

PREVALJE
3514. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Prevalje

9683

3515. Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih načrtov, sprejetih na podlagi ZUN ter
zazidalnih načrtov, sprejetih na podlagi Zakona
o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št.
16/67, 27/72 in 8/78) s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje
od leta 1986 – 2000, dopolnjenega v letu 2004

9686

3516. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji

9688

SLOVENSKA BISTRICA
3517. Odlok o lokacijskem načrtu za poslovno trgovsko storitveni center AC izvoz Slovenska
Bistrica jug

9691

3518. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
– javno dobro

9693

3519. Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
9643

JESENICE
3505. Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice
za leto 2004

9649

3507. Pravilnik o metodah dela komisije za izbiro
kandidatov za priznanja Občine Jesenice

ŠKOFLJICA

GORENJA VAS – POLJANE
3504. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka za obdobje 1986 – 2000 za
območje Občine Gorenja vas – Poljane

3506. Odlok o priznanjih Občine Jesenice

RAVNE NA KOROŠKEM

DOBREPOLJE
3503. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Dobrepolje za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2001

9719

LUČE

BREŽICE

3497. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu
za uvedbo samoprispevka za rekonstrukcijo in
modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti
Velika Dolina, ki je bil 20. junija 2004

Stran

KRŠKO
9593

OBČINE

3496. Odlok o uvedbi samoprispevka za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Velika Dolina
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9645

9693

VITANJE
3520. Odlok o zaključnem računu proračunu Občine
Vitanje za leto 2003

9699

3521. Odlok o predkupni pravici Občine Vitanje na
nepremičninah

9700

Stran

9720 /

Št.
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3522. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Pod Kompošem

9701

3523. Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Vitanje

9701

3524. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vitanje

9701

3525. Program priprave lokacijskega načrta Obrtna
cona Vitanje

9703

VOJNIK
3526. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986–1990 za območje Občine Vojnik–
prostorski plan Občine Vojnik 1999, dopolnjen
2004

9705

3527. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega
načrta SOCKA I

9710

3528. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega
načrta URŠT II

9711

ZAGORJE OB SAVI
3529. Odlok o lokacijskem načrtu za območje »Ašičevega travnika« v Zagorju

9714

3532. Odlok o lokacijskem načrtu za zbirni center za
ločeno zbiranje odpadkov in dograditev čistilne
naprave Železniki

9714

POPRAVKI
–

Popravek pravilnika o postopku izdaje obrtnega
dovoljenja in o obrtnem registru

9716

–

Preklic objave Odloka o območju predkupne
pravice Občine Bled

9717

–

Popravek programa priprave spremembe in
dopolnitve zazidalnega načrta Šentlenart in
zazidalnega načrta Šentlenart – kare D, E

9717

–

Popravek sklepa občinskega sveta o imenovanju občinske volilne komisije

9717

–

Popravek Odloka o lokacijskem načrtu za vetrno elektrarno Volovja reber in 20 kV kabelske
povezave in 110 kV povezovalni daljnovod RTP
Ilirska Bistrica–RTP Volovja reber

9717

–

Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove
mesta Kranja

9718

–

Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini
Slovenj Gradec

9718

9711

ŽELEZNIKI
3530. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2004

3531. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za
območje Občine Železniki

9713
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