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VLADA
2376.

Uredba o spremembah Uredbe o načinu,
predmetu in pogojih opravljanja gospodarske
javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi
vozili

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO)
in drugega odstavka 25. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US,
56/99 – ZON, 22/00 – ZJS in 67/02 – ZV-1) v povezavi s
tretjim odstavkom 193. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o načinu, predmetu
in pogojih opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
1. člen
V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/03, 135/03, 32/04, 41/04 – ZVO-1,
106/05 in 32/06) se druga alinea 7. točke 4. člena spremeni
tako, da se glasi:
»– pri kateri zaradi izvajanja dejavnosti, lastnega delovanja ali opravljanja storitev drugim stalno ali občasno
nastajajo izrabljena motorna vozila ali kot odpadki sestavni
deli motornih vozil.«.
2. člen
V 5. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Uporabniki storitev javne službe so povzročitelji izrabljenih motornih vozil.«.
3. člen
V 15. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

Črta se 19. člen.

4. člen

5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00719-28/2006/6
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2006-2511-0120
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

2377.

Odločba o imenovanju Mateje Resnik Bahčič
za pomočnico okrožnega državnega tožilca na
Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem

Na podlagi petega odstavka 13. člena in prvega odstavka 17. ter 18. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni
list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) je
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje,
številka 110-22/2006 z dne 9. 5. 2006, na 74. seji dne 18. 5.
2006 sprejela naslednjo

ODLOČBO
Mateja Resnik Bahčič, roj. 11. 6. 1970, višja pravosodna svetovalka na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem,
se imenuje za pomočnico okrožnega državnega tožilca na
Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem.
Št. 70101-8/2006/6
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2006-2011-0067
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Odločba o imenovanju Katje Kunej za
pomočnico okrožnega državnega tožilca na
Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

Na podlagi petega odstavka 13. člena in prvega odstavka 17. ter 18. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni
list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo), je
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje,
številka 110-22/2006 z dne 9. 5. 2006, na 74. seji dne 18. 5.
2006 sprejela naslednjo

ODLOČBO
Katja Kunej, roj. 23. 12. 1975, višja pravosodna svetovalka na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, se imenuje
za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Celju.
Št. 70101-9/2006/6
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2006-2011-0068
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

2379.

Odločba o imenovanju Gabrijele Omerzu za
pomočnico okrožnega državnega tožilca na
Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

Na podlagi petega odstavka 13. člena in prvega odstavka 17. ter 18. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni
list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo), je
Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje,
številka 110-22/2006 z dne 9. 5. 2006, na 74. seji dne 18. 5.
2006 sprejela naslednjo

ODLOČBO
Gabrijela Omerzu, roj. 26. 3. 1975, višja pravosodna
svetovalka na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, se
imenuje za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju.
Št. 70101-10/2006/6
Ljubljana, dne 18. maja 2006
EVA 2006-2011-0069
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2380.

Pravilnik o potrjevanju učbenikov

Na podlagi 21. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo in šport

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o potrjevanju učbenikov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja način in postopek potrjevanja učbenikov, ki so namenjeni učencem, dijakom, vajencem
in udeležencem izobraževanja odraslih (v nadaljnjem besedilu: udeleženci izobraževanja).
2. člen
Učbenik je osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja, opredeljenih
v učnem načrtu oziroma katalogu znanja. Z didaktično-metodično organizacijo vsebin in prirejeno likovno ter grafično
opremo podpira poučevanje in učenje. Vsebina in struktura
učbenika omogočata samostojno učenje udeležencev izobraževanja in pridobivanje različnih ravni ter vrst znanja. Učbenik za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev ne zahteva
neposrednega vpisovanja in vrisovanja rešitev ter odgovorov
na vprašanja. Učbenik je vezan na šolski predmet oziroma
vsebinsko-didaktični sklop, razred in določeno stopnjo izobraževanja. Učbenik je tudi berilo kot zbirka besedil, izbranih
skladno s cilji učnega načrta.
3. člen
Pristojni strokovni svet potrdi učbenik:
– ki je skladen s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v
Republiki Sloveniji, določenimi v 2. členu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
– ki je po ciljih, standardih znanja in vsebinah usklajen z
veljavnim učnim načrtom oziroma s katalogi znanja,
– ki je skladen s sodobnimi spoznanji stroke oziroma
strok, ki opredeljujejo predmet ali poklicno področje,
– ki je metodično-didaktično ustrezen,
– ki v skladu z normativi in merili, ki jih sprejme Zavod
Republike Slovenije za šolstvo, prispeva k znižanju teže
šolskih torbic,
– ki je primeren razvojni stopnji in starosti udeležencev
izobraževanja.
Strokovni svet potrdi učbenik, ki je jezikovno pravilen
in ustrezen ter tehnično ustrezen ter estetsko in vizualno
ustrezno oblikovan.
Za učbenike prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja
je obvezna tudi ocena razvojno psihološke ustreznosti. Predlagatelj lahko doda oceno razvojno psihološke ustreznosti
tudi za učbenike do konca obveznega izobraževanja.
Za predmet, pri katerem poteka pouk v 8. in 9. razredu
osnovne šole na zahtevnostnih ravneh in so zahtevnostne
ravni opredeljene v učnem načrtu, pristojni strokovni svet
potrdi le učbenik, ki vsebuje cilje, standarde znanja in vsebine na vseh ravneh, kot so opredeljene v učnem načrtu.
Zahtevnostne ravni morajo biti v učbeniku posebej označene. V uvoženih učbenikih mora predlagatelj zahtevnostne
ravni označiti najmanj v posebni prilogi, ki je sestavni del
učbenika.
Strokovni svet lahko potrdi isti učbenik za določen predmet, ki je vključen v različne programe in stopnje poklicnega
in strokovnega izobraževanja. V takšnem primeru morajo biti
vsebine za posamezne programe in stopnje posebej označene in didaktično prilagojene.
4. člen
Učbeniki ne smejo vsebovati reklamnih sporočil in oglasov. Izjemoma lahko pristojni strokovni svet dovoli objavo
reklamnih sporočil in oglasov le v učbenikih za strokovno
teoretične predmete in praktični pouk v poklicnem in strokovnem izobraževanju, kadar fizične ali pravne osebe, ki
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nastopajo v pravnem prometu in ki so vsebinsko povezane
s strokovnim področjem, na katerem nastaja nek učbenik,
prispevajo sredstva za nastanek posameznih učbenikov. Te
fizične ali pravne osebe smejo biti navedene v kolofonu,
logotip ter kratka predstavitev podjetja pa le na zadnjih dveh
notranjih straneh učbenika.
5. člen
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike
Slovenije za poklicno izobraževanje in Andragoški center
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: javni zavodi)
vsako leto najpozneje v mesecu aprilu izdajo katalog potrjenih učbenikov. V katalogu objavijo naslov učbenika, razred ali
letnike, predmete, vsebinsko-didaktične sklope in programe,
katerim je namenjen, priimek in ime avtorja oziroma prevajalca ter založnika.
6. člen
Strokovni svet imenuje komisijo za učbenike (v nadaljnjem besedilu: komisija). Člani komisije, ki obravnavajo
posamezni učbenik, ne smejo biti avtorji, soavtorji ali recenzenti učbenikov oziroma svetovalci pri pripravi učbenikov,
ki jih obravnavajo. V primeru učbenika, pri katerem je član
komisije avtor, soavtor, recenzent ali svetovalec, komisija to
uradno zabeleži na začetku postopka in člana komisije, ki je
tako sodeloval pri predmetnem učbeniku, izloči iz nadaljnjega
postopka obravnave tega učbenika.
7. člen
Komisija vodi postopek potrjevanja učbenikov, določenih v 2. členu tega pravilnika. Komisija opravlja naslednje
naloge:
– pripravi predloge obrazcev, ki omogočajo pridobitev
vseh ocen v skladu s 3. členom tega pravilnika:
1. obrazec za prijavo predloga učbenika,
2. obrazec za ocene recenzentov,
3. obrazec ocene razvojno psihološke ustreznosti za
učbenike prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja,
4. obrazec za oceno javnega zavoda o usklajenosti učbenika s cilji, standardi znanja in vsebinami, opredeljenimi v
učnem načrtu oziroma katalogu znanja, oceno o metodičnodidaktični ustreznosti in primernosti učbenika razvojni stopnji
in starosti udeležencev izobraževanja,
5. obrazec za pripravo predloga sklepa o potrditvi učbenika,
– ugotavlja, ali predlog za potrditev učbenika vključuje
vse elemente vloge iz 10. člena tega pravilnika,
– za vsak obravnavan učbenik pripravi za strokovni svet
obrazec s predlogom sklepa o potrditvi ali nepotrditvi učbenika in ga pošlje pristojnemu strokovnemu svetu,
– ugotavlja, ali obstajajo razlogi za izdajo učbenika v
več delih,
– opravlja druge naloge v zvezi s potrjevanjem učbenikov.
Predloge obrazcev iz prve alinee prejšnjega odstavka
komisija predloži v potrditev strokovnemu svetu.
8. člen
Pristojni javni zavodi za potrebe potrjevanja učbenikov
opravljajo naslednje naloge:
– presojajo, ali je učbenik za posamezen predmet oziroma vsebinsko-didaktični sklop skladen s cilji, standardi
znanja in vsebinami, opredeljenimi v učnem načrtu oziroma
katalogu znanja,
– presojajo, ali je učbenik metodično-didaktično ustrezen,
– presojajo, ali je učbenik primeren razvojni stopnji in
starosti udeležencev izobraževanja,
– presojajo, ali je učbenik jezikovno pravilen in ustrezen,
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– presojajo, ali je učbenik glede na določilo 3. člena
tega pravilnika o zmanjševanju teže šolskih torbic ustrezen,
– oblikujejo pisno oceno o učbeniku, ki jo posredujejo
komisiji, in v primeru negativne ocene navedejo konkretne
neustreznosti,
– pripravijo pisno oceno utemeljenosti izdaje učbenika
v več delih in
– opravljajo druge naloge, potrebne za delo komisije in
za odločanje na pristojnem strokovnem svetu.
Pristojni javni zavod izdela oceno o skladnosti učbenikov s cilji, standardi znanja in vsebinami, opredeljenimi v
učnem načrtu oziroma katalogih znanja, in vse pisne ocene
ter presoje, določene v prejšnjem odstavku, najpozneje v
roku 45 dni od dne, ko ga je komisija k temu pisno pozvala.
Oceno skupaj s celotno dokumentacijo posreduje komisiji. Če
komisija v tem roku ne prejme ocene, tajnik komisije pisno
obvesti ministrstvo, pristojno za šolstvo.
Delavec javnega zavoda oziroma oseba, ki jo zavod
pozove, da obravnava posamezni učbenik, ne sme biti avtor, soavtor ali recenzent učbenikov oziroma svetovalec pri
pripravi učbenika, ki ga obravnava.
II. POSTOPEK POTRDITVE UČBENIKA
9. člen
Učbenik iz 2. člena tega pravilnika lahko predloži v potrditev avtor, prevajalec, podjetje, zavod oziroma druga pravna
ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj).
Predlagatelj predloži v potrditev delovni predlog učbenika, ki vsebuje:
– predlog celotnega učbenika v dokončnem 1:1 formatu
s podpisi recenzentov, ki so opravili pregled,
– jezikovno urejen besedilni del,
– naslovno stran učbenika, ki vsebuje jasno naveden
tudi predmet oziroma vsebinsko-didaktični sklop, razred, letnik, šolo in program, za katerega je učbenik pripravljen.
Ne glede na določbo tretje alinee prejšnjega odstavka
mora predlagatelj pri uvoženih učbenikih za tuje jezike predložiti besedilo za naslovno stran v slovenščini, ki bo objavljeno
na prvi notranji strani učbenika ali na čelni naslovni strani
posebne priloge o zahtevnostnih ravneh, ki je sestavni del
učbenika. Dosledno mora biti naveden predmet, za katerega
je učbenik pripravljen, hkrati pa se mora na predmet nanašati
tudi podnaslov učbenika. Jasno mora biti naveden tudi razred,
letnik, šola in program, za katerega je učbenik pripravljen.
Za učbenike s področja šolstva narodnosti lahko predlagatelj predloži tudi prevode na pristojnem strokovnem svetu
že potrjenih in veljavnih slovenskih učbenikov v italijanski ali
madžarski jezik. Če gre samo za prevod in se učbenik po
vsebini in obliki ne spremeni, predlagatelj poleg izdelanega
učbenika predloži le:
– izjavo lektorja o jezikovni pravilnosti in ustreznosti
ter
– izjavo strokovnjaka o strokovni ustreznosti prevoda.
Če se prevod dopolni z novimi vsebinami ali spremeni,
velja enak postopek kot za vse ostale učbenike.
Predlagatelj predloži učbenik, za katerega želi potrditev,
komisiji za učbenike pri pristojnem strokovnem svetu.
Za objavo v tiskanem katalogu učbenikov za prihodnje
šolsko leto mora predlagatelj delovni predlog učbenika predložiti v potrditev komisiji skupaj z obrazci iz 7. člena tega
pravilnika najpozneje do konca koledarskega leta za prihodnje šolsko leto.
10. člen
Predlagatelj mora oddati vsaj tri izvode predloga učbenika s podpisi recenzentov; vsaj en izvod učbenika mora biti
v barvah. Če je učbenik za razred ali letnik sestavljen iz več
delov (npr. v dveh delih), mora predlagatelj hkrati predložiti
vse dele.
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Učbeniku morajo biti ob predložitvi priloženi še:
1. obrazec za prijavo predloga učbenika v potrditev, ki
vsebuje tudi izjavo o ustreznosti iz drugega odstavka 3. člena
tega pravilnika ter dokazilo – izjavo založnika in avtorja ali
avtorjev o materialnih avtorskih pravicah do učbenika. Če
gre za uvožene učbenike, predlagatelj priloži izjavo tujega
založnika ali ekskluzivnega uvoznika, če je znan slovenski
zastopnik, pa njegovo izjavo.
2. recenzentske ocene s pripadajočimi obrazci o učbeniku, in sicer:
– oceno z obrazložitvijo o skladnosti s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet oziroma
področje,
– oceno z obrazložitvijo o metodično-didaktični ustreznosti,
– oceno z obrazložitvijo o razvojno psihološki ustreznosti (obvezno za učbenike prvega vzgojno-izobraževalnega
obdobja).
Predloženi učbenik mora biti smiselno dopolnjen in popravljen v skladu s pripombami in priporočili recenzentov, ki
jih je izbral založnik.
11. člen
Recenzent, ki poda oceno o skladnosti učbenika s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet oziroma poklicno področje ustrezne smeri, in ga izbere
predlagatelj oziroma ga določi komisija, mora biti strokovnjak
z znanstvenim naslovom za določen predmet, predmetno ali
strokovno področje oziroma z najvišjo možno stopnjo izobrazbe, ki jo je v Republiki Sloveniji na določenem področju
možno pridobiti.
Recenzent, ki poda oceno o metodično-didaktični ustreznosti, mora biti vzgojitelj, učitelj, predavatelj višje strokovne
šole, učitelj praktičnega pouka ali strokovnjak z znanstvenim
naslovom za področje metodike in didaktike.
Recenzent, ki poda oceno o razvojno psihološki ustreznosti, mora biti strokovnjak s področja razvojne psiho
logije.
Recenzent, ki obravnava posamezni učbenik, ne sme
biti avtor ali soavtor učbenika oziroma svetovalec pri pripravi
učbenika, ki ga recenzira.
Stroške recenzij krije predlagatelj. Ob izdaji potrjenega
učbenika predlagatelj istočasno objavi vsaj eno recenzijo
učbenika na svoji spletni strani oziroma na platnicah učbenika.
12. člen
Če predlagatelj ne predloži vse dokumentacije, določene v 10. členu tega pravilnika, ga tajnik komisije v petih
delovnih dneh po prejemu gradiva pisno pozove, da predloži
manjkajočo dokumentacijo. Postopek potrjevanja se začne
šele z dnem, ko je predložena vsa potrebna dokumentacija.
13. člen
Tajnik komisije najpozneje v petnajstih dneh po prejemu
celotne dokumentacije iz 10. člena tega pravilnika pošlje
predložen delovni predlog učbenika na pristojni javni zavod
in ga pisno pozove za izdelavo ocene v skladu z 8. členom
tega pravilnika.
Komisija lahko pridobi dodatno oceno strokovnjaka ter
ponovno preuči celotno dokumentacijo.
14. člen
Na podlagi vseh recenzentskih ocen, določenih v 3. členu tega pravilnika, in ocene pristojnega javnega zavoda
komisija pripravi predlog sklepa o potrditvi oziroma nepotrditvi.
Strokovni svet mora izdati sklep najpozneje v 90 dneh
od dne, ko je bila na sedež komisije oddana vsa dokumentacija, določena v 9. in 10. členu tega pravilnika.
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Če strokovni svet ne potrdi učbenika, mora predlagatelju posredovati tudi pisno utemeljitev svoje odločitve.
15. člen
Strokovni svet v sklepu o potrditvi učbenika navede:
– naslov učbenika,
– razred ali letnike, predmete oziroma vsebinsko-didaktične sklope in programe, za katere je učbenik potrjen,
– ime in priimek avtorja ali avtorjev,
– ime in priimek urednika ali urednikov,
– ime in priimek ilustratorja ali ilustratorjev,
– ime in priimek prevajalca,
– ime in priimek recenzentov,
– ime in priimek lektorja,
– leto izdaje ter
– ime in naslov založnika.
Sklep o potrditvi mora biti objavljen v učbeniku v taki
vsebini, kot ga je sprejel pristojni strokovni svet.
Uvoženi učbeniki morajo imeti na notranji naslovni strani učbenika ali najmanj na čelni naslovni strani posebne priloge, ki je sestavni del učbenika, navedbo sklepa o potrditvi
učbenika.
Založnik je dolžan izdati učbenik v taki vsebini in obliki,
kot je bila potrjena na pristojnem strokovnem svetu.
16. člen
Potrditev učbenika velja še 2 leti od objave spremembe
učnega načrta oziroma katalogov znanja.
Če želi predlagatelj spremeniti potrjen učbenik pred
spremembo učnega načrta oziroma katalogov znanja, ga
mora ponovno predložiti v potrditev.
17. člen
V 14 dneh po izidu učbenika mora predlagatelj tri izvode
učbenika predložiti komisiji na naslov sedeža pristojnega
strokovnega sveta. Komisija pošlje en izvod učbenika pristojnemu javnemu zavodu.
III. RAZVELJAVITEV POTRDITVE UČBENIKA
18. člen
Če komisija po izidu učbenika ugotovi, da je ta izdelan
drugače, kot je bilo navedeno v dokončni vlogi za potrditev,
oziroma drugače, kot je bilo navedeno v sklepu pristojnega
strokovnega sveta, in zato ne izpolnjuje pogojev, določenih
s tem pravilnikom, obvesti predlagatelja, da v roku, ki ga
določi komisija, popravi učbenik. O tem komisija obvesti
tudi pristojni javni zavod. Če učbenika ni mogoče popraviti
oziroma ga predlagatelj ne popravi v roku, predlaga komisija
strokovnemu svetu, da potrditev učbenika razveljavi s sklepom o razveljavitvi.
IV. VARSTVO PRAVIC PREDLAGATELJA
19. člen
Zoper sklep strokovnega sveta se lahko predlagatelj
pritoži, če meni, da je bil kršen za potrditev določeni postopek
in je kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev.
Predlagatelj vloži pritožbo v petnajstih dneh po prejemu
sklepa na ministrstvo, pristojno za šolstvo.
O pritožbi odloči minister, pristojen za šolstvo.
V. NADZOR
20. člen
Izvajanje tega pravilnika nadzoruje Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Učbeniki, delovni zvezki, zbirke nalog oziroma vaj in
atlasi (v nadaljnjem besedilu: učna gradiva), ki so bili potrjeni
pred začetkom uporabe tega pravilnika, se uporabljajo do
izteka veljavnosti.
22. člen
Potrditev učnih gradiv, ki so bila predložena v potrditev
pred začetkom uporabe tega pravilnika, se opravi v skladu
z določbami Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list
RS, št. 81/02 in 5/03).
23. člen
Zavod Republike Slovenije za šolstvo sprejme normative in merila iz 3. člena tega pravilnika do 31. julija 2006.
24. člen
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike
Slovenije za poklicno izobraževanje in Andragoški center
Republike Slovenije po letu 2006 vsako leto objavijo katalog
veljavnih učbenikov ter katalog drugih veljavnih učnih gradiv
na svoji spletni strani.
25. člen
Z dnem uporabe tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 81/02 in 5/03).
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. avgusta 2006.
Št. 6034-41/2006
Ljubljana, dne 26. maja 2006
EVA 2006-3311-0055
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo
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Pravilnik o vrstah in obsegu nalog obveznih
državnih gospodarskih javnih služb urejanja
voda

Na podlagi četrtega odstavka 81. člena, drugega odstavka 93. člena, četrtega odstavka 95. člena, tretjega odstavka 98. člena ter za izvajanje 97. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A in
41/04 – ZVO-1) izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih
gospodarskih javnih služb urejanja voda
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik podrobneje določa vrste in obseg nalog
obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda
(v nadaljnjem besedilu: javne službe).
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(2) Ta pravilnik podrobneje določa tudi:
– vrste izrednih ukrepov, način njihovega izvajanja in
delovanje javne službe v času povečane stopnje ogroženosti
zaradi škodljivega delovanja voda in
– pogoje za nastanek in prenehanje povečane stopnje
ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda ter način njune objave.
2. člen
(uporaba določb)
(1) Določbe tega pravilnika se uporabljajo pri pripravi
programov dela in izvajanju naslednjih javnih služb:
– obratovanja in vzdrževanja vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin ter varstvu
pred škodljivim delovanjem voda,
– spremljanja stanja vodne infrastrukture, namenjene
ohranjanju in uravnavanju vodnih količin ter varstvu pred
škodljivim delovanjem voda,
– izvajanja izrednih ukrepov v času povečane stopnje
ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda in
– vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč celinskih
voda in morja.
(2) Ta pravilnik ne ureja ukrepov, načina izvajanja in
delovanja javne službe v zvezi z izvajanjem intervencij v primeru naravnih nesreč zaradi škodljivega delovanja voda.
3. člen
(pojmi)
Pojmi po tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. redke poplave so poplave, ki nastopijo z verjetnostjo
manj kot 1%, in tiste, ki nastopijo kot posledica poškodb
vodnih objektov;
2. dobro stanje vodnega režima pomeni stanje, pri
katerem na urejenih odsekih površinskih voda, določenih v načrtih ali podrobnejših načrtih upravljanja voda
po predpisih o vodah, ne prihaja do prekomerne erozije
brežin in dna;
3. povečana dinamika voda pomeni tisto dinamiko površinskih voda (količine in pogostosti pojavljanja), ki povzroča erozijo brežin in dna, ovira pretočnost in ima lahko
škodljive posledice na vodni infrastrukturi ali urejenih odsekih voda;
4. dobro stanje vodne infrastrukture pomeni stanje, ki
zagotavlja osnovno namembnost objekta in obratovanje v
skladu s projektom vzdrževanja in obratovanja;
5. povečana stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda pomeni stanje na posameznem območju, ki
na podlagi meteoroloških napovedi in hidroloških podatkov
predstavlja takojšnjo ali kasnejšo nevarnost za neposredno
ali posredno ogrožanje življenja ali zdravja ljudi, kakovost
okolja ali materialno škodo;
6. program delovanja v primeru povečane stopnje ogroženosti je program, ki ga za posamezna območja pripravi
izvajalec javne službe in obsega evidenco posameznih kritičnih objektov in točk, kjer je mogoče s preventivnimi ukrepi
vplivati na zmanjšanje potencialne škode zaradi škodljivega
delovanja voda;
7. povečana stopnja ogroženosti ob nenadnem onesnaženju pomeni stanje, ki je nastalo zaradi nenadnega
onesnaženja in ima lahko takoj ali kasneje za posledico
neposredno ali posredno ogrožanje življenja ali zdravja ljudi
ali kakovosti okolja;
8. projekt vzdrževanja in obratovanja je projekt, določen
s predpisi o graditvi objektov;
9. nedovoljeni viri onesnaženj pomenijo tiste vrste izpustov odpadnih snovi, ki se nedovoljeno izpuščajo v vode,
ter tiste vrste odpadnih materialov in snovi, ki so nedovoljeno odložene na priobalnih ali vodnih zemljiščih in s tem
lahko škodljivo vplivajo na odtok voda ter onesnažujejo
okolje.
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II. VRSTE NALOG JAVNIH SLUŽB
1. Obratovanje, vzdrževanje in spremljanje stanja
vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in
uravnavanju vodnih količin ter varstvu pred škodljivim
delovanjem voda
1.1 Obratovanje vodne infrastrukture
4. člen
(izvajanje)
Naloge javne službe obratovanja vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin ter
varstvu pred škodljivim delovanjem voda, se morajo izvajati
tako, da se:
– v razmerah nizkih pretokov ohranja najboljše možno
stanje voda ter obstoj vodnih in obvodnih ekosistemov, oskrba s pitno vodo ter izvajanje vodnih pravic, pri čemer ima
oskrba s pitno vodo prednost;
– v razmerah velikih pretokov zagotavlja najboljše možno varstvo pred škodljivim delovanjem voda, predvsem na
območjih poselitve ter pomembnejših objektih gospodarske
infrastrukture;
– v razmerah povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda in naravne nesreče zagotovi spremljanje in nadzor kontrolnih parametrov stabilnosti objektov
in delovanja naprav na način in v obsegu, ki zagotavlja
varnost objektov in naprav;
– zagotovi usklajeno obratovanje z drugimi vodnimi
objekti na porečju oziroma širšem povodju z namenom doseganja večjega učinka in varnosti obratovanja posameznih
objektov in
– v primeru nenadnega onesnaženja zagotovi najboljša
možna zaščita voda in pomembnih vodnih ekosistemov oziroma preprečitev onesnaženja.
5. člen
(vrste nalog obratovanja vodne infrastrukture)
(1) Vrste nalog obratovanja vodne infrastrukture se nanašajo predvsem na obratovanje naprav kot sestavnih delov
vodne infrastrukture in so za posamezne objekte določene s
projektom vzdrževanja in obratovanja.
(2) Vrste nalog javne službe iz prejšnjega odstavka so
predvsem:
– zadrževanje in uravnavanje odtoka in dotoka voda in
pri tem uravnavanje zapornic, prelivov, zasunov, vtočnih in
iztočnih objektov ter naprav,
– prevajanje vodnih količin po transportnih cevovodih,
rovih, kanalih in podobno,
– ravnanje z napravami in sistemi za umetno bogatenje
ali napajanje vodnih teles ter
– strokovne in druge podobne naloge.
1.2 Vzdrževanje vodne infrastrukture
6. člen
(vzdrževanje vodne infrastrukture)
Vzdrževanje vodne infrastrukture obsega izvajanje rednih vzdrževalnih del in investicijskih vzdrževalnih del skladno s predpisi o graditvi objektov.
7. člen
(izvajanje nalog vzdrževanja vodne infrastrukture)
(1) Naloge javne službe vzdrževanja vodne infrastrukture se morajo izvajati tako, da se pri tem objekti in naprave
ohranjajo v dobrem stanju in zagotavlja njihovo delovanje v
skladu z njihovo namembnostjo.
(2) Vzdrževanje se izvaja na celotnem objektu ali na posameznih delih objekta ter pripadajočih zavarovanjih objekta,
na njihovih napravah in opremi ter na pripadajoči opremi in
napravah na gradbeni parceli vodne infrastrukture.
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8. člen
(redna vzdrževalna dela)
(1) Redna vzdrževalna dela obsegajo izvajanje manjših
popravil in del, s katerim se ne spreminja zmogljivosti objekta
in naprav, ne posega v konstrukcijo in ne spreminja velikosti,
namembnosti ali zunanjega videza objekta in naprav.
(2) Vrste rednih vzdrževalnih del so predvsem:
– redna popravila manjših poškodb kamnitih, lesenih in
betonskih delov objektov, zemeljskih pregrad, visokovodnih
nasipov ter vseh vrst jezov in pragov,
– redno pleskanje, mazanje kovinskih delov objektov,
– odstranjevanje škodljive zarasti na zemeljskih nasipih
in utrjenih brežinah ter
– strojno in ročno utrjevanje utrjenih brežin.
9. člen
(investicijska vzdrževalna dela)
(1) Investicijska vzdrževalna dela obsegajo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del, s katerimi se
ne posega v konstrukcijo objekta, ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti namembnosti in zunanjega videza, lahko
pa se posodobijo in izboljšajo pripadajoče naprave, oprema,
inštalacije in podobno.
(2) Vrste investicijskih vzdrževalnih del so predvsem:
– popravila in zamenjava opreme in naprav (npr.: zapornic, dvižnih mehanizmov jezovnih naprav, zasunov, cevovodov in podobno) ter
– manjša gradbena dela v zvezi s popravilom objekta
(npr.: popravila poškodb, gradbena del v povezavi z investicijskim vzdrževanjem pripadajočih naprav in podobno).
1.3 Spremljanje stanja vodne infrastrukture
10. člen
(izvajanje spremljanja stanja vodne infrastrukture)
Spremljanje stanja vodne infrastrukture se izvaja tako,
da se zagotovi:
– redno spremljanje stanja vodne infrastrukture skladno
s projektom vzdrževanja in obratovanja,
– preveritev stanja ob in po nastopu visokih vodostajev
in povečane dinamike voda ter z njimi povezanih plavin in
plazov,
– spremljanje stanja v povezavi z izvajanjem vodnih
pravic,
– preveritev stanja po izvedbi gradenj in izrednih dogodkih (npr.: potresi, plazovi, nenadna onesnaženja in drugo).
11. člen
(vrste nalog spremljanja stanja vodne infrastrukture)
Spremljanje stanja vodne infrastrukture obsega predvsem naslednje vrste nalog:
– redno kontrolno opazovanje in evidentiranje stanja
vodne infrastrukture,
– izvajanje kontrolnih testov in meritev naprav ter opreme v skladu s tehničnimi standardi,
– beleženje izrednih hidroloških stanj na objektih vodne
infrastrukture ali drugih objektih v neposredni bližini in
– beleženje pomembnih sprememb, poškodb in drugih
znakov vpliva hidroloških ali morfoloških stanj vodnega režima na vodno infrastrukturo.
2. Izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje
ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda
2.1 Izredni ukrepi v času povečane stopnje ogroženosti
zaradi škodljivega delovanja voda
12. člen
(pogoji za nastanek in prenehanje povečane stopnje
ogroženosti)
(1) Stanje povečane stopnje ogroženosti je odvisno od
meteoroloških in hidroloških razmer, količine in trajanja padavin, in se ugotavlja na podlagi:
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– historičnih, arhivskih ali ekspertnih podatkov o hidrološkem stanju,
– kriterijev, določenih s predpisom, ki določa ogroženo
območje,
– kriterijev, določenih v programu delovanja v primeru
povečane stopnje ogroženosti oziroma v načrtu obrambe
pred poplavami, po predpisih o varstvu pred naravnimi nesrečami.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka je za nastanek in prenehanje povečane stopnje ogroženosti potrebno upoštevati tudi podrobnejše načrte upravljanja voda ter
podatke drugih pristojnih služb za spremljanje pojavov, ki
se nanašajo na škodljivo delovanje voda, med njimi zlasti
uprave za zaščito in reševanje in centrov za obveščanje,
ustanovljenih po predpisih o naravnih nesrečah, upravljavcev
drugih vodnih objektov, predvsem hidroenergetskih objektov
ter pristojnih organov sosednjih držav in mednarodnih centrov, posredovanih na podlagi meddržavnih pogodb.
13. člen
(obvestilo o nastanku in prenehanju povečane stopnje
ogroženosti)
(1) Izvajalec javne službe ugotovi nastanek povečane
stopnje ogroženosti na podlagi podatkov iz prejšnjega člena
in ocene stanja na posameznem porečju, povodju ali njegovem delu.
(2) O začetku izvajanja izrednih ukrepov v zvezi s povečano stopnjo ogroženosti mora izvajalec javne službe nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno za vode (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo), in ministrstvo, pristojno za naravne
nesreče, ter lokalne skupnosti na območju povečane stopnje
ogroženosti.
14. člen
(vsebina obvestila o nastanku in prenehanju povečane
stopnje ogroženosti)
(1) V obvestilu o nastanku povečane stopnje ogroženosti mora izvajalec javne službe opisati predvsem vrsto
ogroženosti, območje ogroženosti, značilnosti povečane
stopnje ogroženosti, razloge za nastanek in druge z vrsto
ogroženosti in nujno potrebnimi ukrepi povezane podatke
in opozorila.
(2) Obvestilo o nastanku povečane stopnje ogroženosti
mora vsebovati tudi predlog delovanja in izvajanja nalog
javne službe.
(3) Obvestilo iz prejšnjih dveh odstavkov lahko vsebuje
tudi pogoje za prenehanje povečane stopnje ogroženosti ter
pogoje o nastopu razmer, ki se štejejo za naravno nesrečo,
skladno s predpisi s področja varstva pred naravnimi nesrečami.
15. člen
(poročilo o izvedenih izrednih ukrepih)
(1) Po končanju izvajanja izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti mora izvajalec javne službe,
najkasneje v enem tednu po zaključku ukrepov, pripraviti
pisno poročilo in ga posredovati ministrstvu.
(2) Poročilo o izvedenih izrednih ukrepih mora vsebovati
predvsem:
– mejne parametre hidroloških in meteoroloških razmer, ki so pogojevali začetek in konec povečane stopnje
ogroženosti,
– podrobno navedbo časovnega začetka in zaključka
izvajanja izrednih ukrepov,
– podrobno navedbo izrednih ukrepov in ocene stroškov,
– poročilo o morebitnih poškodbah vodne ali druge infrastrukture ter drugih za urejanje vodnega režima pomembnih spremembah in
– druge, za dogodek pomembne, podatke.
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16. člen
(izvajanje izrednih ukrepov)
(1) V primeru povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda je treba upoštevati največjo možno
mero varstva strnjenih urbanih območij in gospodarske infrastrukture, varstvo vodnih objektov in naprav pred trajnimi poškodbami in v največji možni meri varstvo značilnosti vodnih
in obvodnih ekosistemov ter naravnih vrednot.
(2) V času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda je treba povečati nadzor nad obratovanjem vodne infrastrukture, preprečiti nastanek ali zmanjšati
posledice škodljivega delovanja voda, pri čemer imajo prednost urbana območja ter območja, kjer se nahaja gospodarska infrastruktura.
(3) Izhodišča za izvajanje javne službe so določena v
Programih delovanja v času povečane stopnje ogroženosti
ali načrtih obrambe pred poplavami v skladu s predpisi s
področja varstva pred naravnimi nesrečami.
17. člen
(vrste izrednih ukrepov)
(1) V času povečane stopnje ogroženosti se izvajajo
predvsem naslednji izredni ukrepi:
– izvajanje vzdrževalnih del v javno korist na vodnih, priobalnih in drugih zemljiščih ter vodni infrastrukturi, s katerimi
prepreči povečanje posledic škodljivega delovanja voda,
– dežurna služba za spremljanje meteoroloških in hidroloških napovedi in vodostajev rek,
– povečan nadzor nad vodno infrastrukturo, kopičenjem
plavja in plavin, zdrsi brežin, delovanjem vodnih objektov,
poškodbami vodnih in drugih objektov,
– izvajanje začasnih ukrepov za preprečevanja škodljivega delovanja voda, kot so utrjevanje obstoječih in začasnih
novih nasipov, preusmerjanje voda na območja z manjšim
škodnim potencialom, odstranjevanje plavin, zasipov, zajed,
odpiranje varnostnih prelivov in zasunov in podobno, ter
– izvajanje začasnih ukrepov za zagotavljanje največje možne pretočnosti, predvsem odstranjevanje plavja ob
prelivih jezov, mostnih odprtinah, prepustih ter na priobalnih
zemljiščih.
(2) Vzdrževalna dela v javno korist iz prve alinee prejšnjega odstavka se izvaja, ko poškodbe na vodni infrastrukturi predstavljajo takojšnjo nevarnost za neposredno ali posredno ogroženost življenja ali zdravja ljudi, večjo materialno
škodo ali škodo na okolju.
(3) Vzdrževalna dela v javno korist obsegajo izvedbo
gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del, s katerimi se lahko, zaradi stanja vodnega režima in vodne infrastrukture kot
posledice povečane dinamike voda in s tem v zvezi zaradi
zagotavljanja osnovne namembnosti infrastrukture, spremeni
velikost, struktura in videz objekta in s tem njegova zmogljivost.
2.2 Izredni ukrepi v času povečane stopnje ogroženosti
v primeru nenadnega onesnaženja voda
18. člen
(pogoji za nastanek in prenehanje povečane stopnje
ogroženosti v primeru nenadnega onesnaženja voda)
(1) Stanje povečane stopnje ogroženosti se ugotavlja
na podlagi podatkov pristojnih služb – centrov za obveščanje,
ustanovljenih po predpisih o naravnih nesrečah, gasilcev,
policije, lokalnih skupnosti ali posameznih občanov o:
– dogodku, kjer obstaja možnost nenadnega razlitja
nevarnih snovi, ali
– dogodku, pri katerem je že prišlo do razlitja nevarnih
snovi.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka je za nastanek in prenehanje povečane stopnje ogroženosti potrebno
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upoštevati podatke o vodah, varstvenih in zaščitenih območjih po predpisih o vodah, varstvu okolja in ohranjanju
narave, podatke iz načrtov upravljanja voda ter podatke nosilcev vodnih pravic, upravljavcev hidroenergetskih objektov,
pristojnih organov sosednjih držav in mednarodnih centrov,
posredovanih na podlagi meddržavnih pogodb.
(3) Povečana stopnja ogroženosti zaradi nenadnega
onesnaženja je odvisna od:
– verjetnosti tveganja za okolje,
– pomembnosti voda, še posebej vodnih virov, glede na
rabo, ki jo podpirajo, ter ekosistemov, vezanih na vode, ki so
predmet tveganja.
19. člen
(obvestilo o nastanku in prenehanju)
(1) Izvajalec javne službe mora o nastanku povečane
stopnje ogroženosti ter začetku izvajanja nalog in o prenehanju takoj obvestiti ministrstvo.
(2) Obvestilo temelji predvsem na:
– razpoložljivih podatkih o dogodku (lokacija, vrsta onesnaženja, povzročitelj),
– podatkih, pomembnih za izvajanje ustreznih izrednih
ukrepov, ter
– podatkih o vodah in varstvenih območjih, ki so lahko
predmet onesnaženja.
20. člen
(vsebina obvestila o nastanku povečane stopnje
ogroženosti v primeru nenadnega onesnaženja voda)
(1) V obvestilu o nastanku povečane stopnje ogroženosti iz prejšnjega člena se opiše razloge za nastanek in
povzročitelja, če je znan, predmet in območje ogroženosti
ter druge z vrsto ogroženosti in potrebnimi izrednimi ukrepi
povezane pomembnejše podatke in opozorila.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka lahko vsebuje tudi
predlog in strokovne usmeritve za izvajanje izrednih ukrepov
za preprečevanje nenadnega onesnaženja.
(3) Obvestilo lahko vsebuje tudi pogoje za prenehanje
povečane stopnje ogroženosti.
21. člen
(spremljanje nenadnega onesnaženja)
(1) Spremljanje nenadnega onesnaženja se izvaja z
namenom preprečevanja oziroma omejevanja onesnaženja
voda, še posebej vodnih virov za oskrbo prebivalcev s pitno
vodo, virov, pomembnih za izvajanje vodnih pravic, ter pomembnih vodnih ekosistemov.
(2) Stanje povečane ogroženosti se spremlja predvsem
na neposrednem območju onesnaženja, na celinskih in podzemnih vodah, ki imajo neposreden stik z onesnaženjem, ter
na celotnem delu porečja, na katero bi onesnaženje lahko
vplivalo.
22. člen
(vrste nalog spremljanja nenadnega onesnaženja)
V okviru spremljanja nenadnega onesnaženja se izvajajo predvsem naslednje vrste nalog:
– dežurstvo zaradi spremljanja in posredovanja sporočil
o dogodku ter zagotavljanja čim krajše odzivnosti,
– nadzor širjenja onesnaženja na vodnih in priobalnih
zemljiščih, varstvenih območjih ter drugih zemljiščih,
– izvedba preventivnih zaščitnih ukrepov,
– spremljanje izvajanja ukrepov drugih pristojnih služb,
predvsem policije, gasilcev in centrov za zaščito in reševanje,
– spremljanje učinkov izvedenih preventivnih ukrepov,
– pripravljenost na izvajanje izrednih ukrepov,
– izvajanje strokovnih in drugih nalog, kot so evidentiranje in analiza dogodka, ocena stopnje ogroženosti, priprava
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programa izrednih ukrepov, priprava poročil o vzrokih in
posledicah dogodkov ter učinkovitosti preventivnih ukrepov,
priprava in posodabljanje programov delovanja v času povečane stopnje ogroženosti.
3. Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč
3.1.1 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč
celinskih voda
23. člen
(vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč)
(1) Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč je namenjeno preprečevanju škodljivega delovanja voda na vodnih in
priobalnih zemljiščih, predvsem na odsekih, kjer bi lahko bili
ogroženi vodni objekti, poselitev in gospodarska infrastruktura ali oviran pretok visokih voda.
(2) Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč je potrebno izvajati tako, da je pri tem zagotovljena:
– pretočnost vodnih zemljišč na naravnih in urejenih
odsekih,
– stabilnost vodnega režima in hribin,
– varstvo vodnih ter priobalnih zemljišč pred onesnaženjem zaradi plavja, odpadkov in drugih odpadnih materialov
in snovi, kadar to določajo predpisi o vodah.
24. člen
(vrste nalog vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč)
Vrste nalog vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč
celinskih voda so predvsem:
– strojno in ročno utrjevanje bregov in dna površinskih
voda,
– uravnavanje prekomerno odloženih naplavin,
– košnja in odstranjevanje zarasti na urejenih odsekih,
– odstranjevanje zarasti na naravnih odsekih vodnih in
priobalnih zemljišč, ki bistveno zmanjšuje pretočnost struge
ali bi lahko povzročili večje poškodbe brežin, zdrse brežin
ali druge za vodni režim škodljive nestabilnosti vodnih in
priobalnih zemljišč,
– skrb za evidentiranje nedovoljenih virov onesnaženj,
– odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih
in odvrženih predmetov in snovi iz površinskih voda in
– največje možno varstvo naravnih vrednot, ohranitev
ugodnega stanja ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo
v ugodnem stanju, ter varovanih in zavarovanih območij po
predpisih o ohranjanju narave.
3.1.2 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč morja
25. člen
(izvajanje vzdrževanja vodnih in priobalnih
zemljišč morja)
(1) Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč morja je
namenjeno preprečevanju škodljivega delovanja valovanja
in plimovanja morja, ki bi lahko imelo škodljive posledice za
stabilnost priobalnih zemljišč, vodno in drugo gospodarsko
infrastrukturo ali območja poselitve.
(2) Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč morja je
potrebno izvajati tako, da je pri tem zagotovljeno:
– največje možno varstvo naravnih odsekov obale pred
erozijo in izgubo ekološke funkcije,
– največje možno varstvo morja, vodnih in priobalnih
zemljišč morja ter morskih ekosistemov pred nenadnim onesnaženjem in
– čiščenje gladine morja z odstranjevanjem plavja,
odpadkov in drugih opuščenih, odvrženih ali naplavljenih
predmetov in snovi ter odpadnih snovi naravnega izvora z
gladine, vodnih ter priobalnih zemljišč, kadar je to določeno
s predpisi o vodah.
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26. člen
(naloge vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč morja)
Naloge vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč morja
so predvsem:
– utrjevanje obale zaradi zaščite pred valovanjem in
plimovanjem,
– zbiranje in odstranjevanje plavin, odpadkov ter naravnih odpadnih snovi zaradi posledic naravnih procesov (npr.:
sluzenje, cvetenje) z gladine in priobalnih zemljišč izven
območij podeljenih vodnih pravic za rabo morskega dobra,
kadar je to določeno s predpisi o vodah, in
– največje možno varstvo naravnih vrednot, ohranitev
ugodnega stanja ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo
v ugodnem stanju, ter varovanih in zavarovanih območij po
predpisih o ohranjanju narave.
3.2 Čiščenje gladine površinskih voda in preprečevanje
onesnaženosti vodnih in priobalnih zemljišč
27. člen
(izvajanje čiščenja gladine površinskih voda in
preprečevanja onesnaženosti)
Čiščenje gladine in preprečevanje onesnaženosti zaradi
nenadnih onesnaženj površinskih voda je potrebno izvajati
tako, da se v največji možni meri preprečijo škodljive posledice na stanje voda in z njimi povezane ekosisteme, vire pitne
vode ter izvajanje vodnih pravic.
28. člen
(vrste nalog čiščenja gladine površinskih voda in
preprečevanje onesnaženosti voda)
(1) Vrste nalog čiščenja gladine površinskih voda in
preprečevanje onesnaženosti voda so predvsem:
– omejevanje širjenja in odstranjevanje nevarnih snovi
z gladine z uporabo opreme in snovi za omejevanje širjenja
onesnaženja,
– izvajanje ukrepov za preprečevanje onesnaževanja
vodnih in priobalnih zemljišč,
– skrb za odpadke iz postopkov izvajanja ukrepov čiščenja, preprečevanja in odpravljanja posledic onesnaženj,
– oddaja odpadkov iz prejšnje alinee v obdelavo zaradi
njihove predelave ali odstranjevanja,
– zagotavljanje namenskih sredstev in opreme, potrebne za zagotovitev izvedbe ukrepov čiščenja, preprečevanja
in odpravljanja posledic onesnaženj celinskih voda,
– izvajanje strokovnih nalog, potrebnih za ustrezno izvajanje čiščenja, in
– sodelovanje z organi državne uprave ter organi in
službami za zaščito in reševanje v skladu z državnim načrtom zaščite in reševanja ob nesrečah na morju.
(2) Ukrepi preprečevanja onesnaženosti vodnih in priobalnih zemljišč se izvajajo tudi na drugih zemljiščih, kolikor
obstaja nevarnost za onesnaženje voda.
III. OBSEG NALOG JAVNE SLUŽBE
29. člen
(program del)
(1) Obseg del javne službe po tem pravilniku se načrtuje
in programira s programom del.
(2) Program del vsebuje letni program vzdrževanja, ki
obsega naloge rednih vzdrževalnih del in investicijskih vzdrževalnih del.
(3) Obseg rednih vzdrževalnih del je odvisen od velikosti območja, gostote hidrografske mreže, naravnih značilnosti
vodnega režima, stabilnosti vodnega režima, števila objektov
vodne infrastrukture in njihovega stanja, obsega poplavnih,
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erozijskih in plazovitih območij, gostote poseljenosti in vrst
rabe prostora na ogroženih območjih ter vrst in obsega rabe
vode.
(4) Obseg investicijskih vzdrževalnih del se določi na
podlagi poročil javne službe o stanju in poškodbah vodne
infrastrukture in stanju vodnega režima.
(5) Na program del je treba na območjih, ki so pomembna za varstvo naravnih vrednot, ohranitev ugodnega stanja
ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, ter
varovanih in zavarovanih območij, pridobiti naravovarstvene
smernice po predpisih o ohranjanju narave.
30. člen
(obseg izrednih ukrepov v primeru povečane stopnje
ogroženosti)
(1) V primeru povečane stopnje ogroženosti mora izvajalec javne službe izvajati predvsem tiste izredne ukrepe,
določene s tem pravilnikom, ki jih narekuje vrsta in obseg
povečane stopnje ogroženosti in določa program delovanja
v primeru povečane stopnje ogroženosti.
(2) Izredni ukrepi povečane stopnje ogroženosti se
lahko izvajajo brez posebnega soglasja ministrstva skupaj
največ dva dneva.
(3) O vrstah nalog ter njihovem obsegu mora izvajalec
sproti obveščati pooblaščenega predstavnika ministrstva in
se z njim ves čas izvajanja nalog posvetovati, predvsem o
obsegu nalog.
(4) Program delovanja v primeru povečane stopnje
ogroženosti za posamezna območja pripravi izvajalec javne
službe in obsega evidenco posameznih kritičnih objektov in
točk, kjer je mogoče v razmerah povečane stopnje ogroženosti s preventivnimi ukrepi vplivati na zmanjšanje potencialne
škode zaradi škodljivega delovanja voda, ter vrste, obseg in
način izvajanja nalog.
(5) Izvajalec javne službe mora program delovanja v
primeru povečane stopnje ogroženosti stalno obnavljati in ga
vsako leto posredovati ministrstvu v potrditev.
31. člen
(obseg nalog v primeru izvajanja sanacijskih programov)
V primeru sanacije poškodb kot posledic naravne nesreče mora izvajalec javne službe izvajati naloge javne službe, določene s tem pravilnikom, na podlagi in v obsegu, kot
ga določa program sanacije.
IV. KONČNI DOLOČBI
32. člen
(prenehanje uporabe)
Z uveljavitvijo tega pravilnika se preneha uporabljati
strokovno navodilo o tem, kaj obsega vzdrževanje naravnih
vodotokov in drugih zbiralnikov vode, vodnih zemljišč ter
vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi (Uradni
list SRS, št. 27/84).
33. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-94/2005
Ljubljana, dne 24. maja 2006
EVA 2005-2511-0038
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
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Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi
delovnih mest direktorjev s področja dela,
družine in socialnih zadev v plačne razrede
znotraj razponov plačnih razredov

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni
list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo), za izvajanje
11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni
list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter 3. in
4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06 in 46/06), izdaja
minister za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih
mest direktorjev s področja dela, družine
in socialnih zadev v plačne razrede znotraj
razponov plačnih razredov
1. člen
V drugem odstavku 2. člena Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih
zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
(Uradni list RS, št. 106/05) se tabela »Tip osebe javnega
prava: dom upokojencev, posebni socialno varstveni zavod,
Razpon plačnega razreda: 44-53« nadomesti z novo tabelo,
ki se glasi:
»Tip osebe javnega prava: dom upokojencev, posebni
socialno varstveni zavod
Razpon plačnega razreda: 46-53
ŠIFRA
PU

NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

ŠIFRA DM

IME DELOVNEGA
MESTA

PLAČNI
RAZRED

26468

DOM STAREJŠIH OBČANOV AJDOVŠČINA

B017347

Direktor DU PSVZ

47

26476

DOM OB SAVINJI CELJE

B017347

Direktor DU PSVZ

51

26484

DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ

B017347

Direktor DU PSVZ

49

26492

DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE

B017347

Direktor DU PSVZ

47

26506

KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV

B017347

Direktor DU PSVZ

49

26514

DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE

B017347

Direktor DU PSVZ

48

26522

DOM STAREJŠIH HRASTNIK

B017347

Direktor DU PSVZ

47

26530

DOM UPOKOJENCEV JOŽETA PRIMOŽIČA MIKLAVŽA IDRIJA

B017347

Direktor DU PSVZ

50

26549

DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA

B017347

Direktor DU PSVZ

50

26557

DOM UPOKOJENCEV IZOLA-CASA DEL PENSIONATO IZOLA

B017347

Direktor DU PSVZ

48

26565

DOM UPOKOJENCEV DR.FRANCETA BERGELJA, JESENICE

B017347

Direktor DU PSVZ

48

26573

DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK

B017347

Direktor DU PSVZ

48

26581

DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO

B017347

Direktor DU PSVZ

49

26590

DOM STAREJŠIH OBČANOV KOČEVJE

B017347

Direktor DU PSVZ

47

26603

OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER

B017347

Direktor DU PSVZ

48

26611

DOM UPOKOJENCEV KRANJ

B017347

Direktor DU PSVZ

50

26620

DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO

B017347

Direktor DU PSVZ

48

26638

DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA

B017347

Direktor DU PSVZ

48

26646

DOM UPOKOJENCEV CENTER TABOR-POLJANE

B017347

Direktor DU PSVZ

50
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ŠIFRA
PU

NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

ŠIFRA DM

IME DELOVNEGA
MESTA

PLAČNI
RAZRED

26654

DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ-RUDNIK

B017347

Direktor DU PSVZ

51

26662

DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD

B017347

Direktor DU PSVZ

50

26670

DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA MOSTE-POLJE

B017347

Direktor DU PSVZ

49

26689

DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA - ŠIŠKA

B017347

Direktor DU PSVZ

48

26697

DOM STAREJŠIH LOGATEC

B017347

Direktor DU PSVZ

49

26700

DOM UPOKOJENCEV DANICE VOGRINEC MARIBOR

B017347

Direktor DU PSVZ

52

26719

DOM POČITKA MENGEŠ

B017347

Direktor DU PSVZ

49

26727

DOM POČITKA METLIKA

B017347

Direktor DU PSVZ

48

26735

DOM STAREJŠIH RAKIČAN

B017347

Direktor DU PSVZ

48

26743

DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE

B017347

Direktor DU PSVZ

46

26751

DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA

B017347

Direktor DU PSVZ

49

26760

DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO

B017347

Direktor DU PSVZ

52

26778

DOM UPOKOJENCEV POLZELA

B017347

Direktor DU PSVZ

47

26786

DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA

B017347

Direktor DU PSVZ

47

26794

DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR

B017347

Direktor DU PSVZ

46

26808

DOM UPOKOJENCEV PTUJ

B017347

Direktor DU PSVZ

52

26816

DOM DR.JANKA BENEDIKA RADOVLJICA

B017347

Direktor DU PSVZ

49

26824

TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV

B017347

Direktor DU PSVZ

49

26832

DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA P.O.

B017347

Direktor DU PSVZ

52

26840

DOM UPOKOJENCEV SEŽANA

B017347

Direktor DU PSVZ

49

26859

DOM DR.JOŽETA POTRČA POLJČANE

B017347

Direktor DU PSVZ

49

26867

LAMBRECHTOV DOM SLOVENSKE KONJICE

B017347

Direktor DU PSVZ

48

26875

DOM STAREJŠIH ŠENTJUR

B017347

Direktor DU PSVZ

48

26883

DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH

B017347

Direktor DU PSVZ

47

26891

DOM UPOKOJENCEV PODBRDO

B017347

Direktor DU PSVZ

51

26905

DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON TRBOVLJE

B017347

Direktor DU PSVZ

49

26913

DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE

B017347

Direktor DU PSVZ

48

26921

DOM PETRA UZARJA

B017347

Direktor DU PSVZ

48

26930

DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE

B017347

Direktor DU PSVZ

48

26948

DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA

B017347

Direktor DU PSVZ

49

26956

DOM STAREJŠIH OBČANOV POLDE EBERL-JAMSKI

B017347

Direktor DU PSVZ

48

26964

DOM NINE POKORN GRMOVJE

B017347

Direktor DU PSVZ

51

30007

PRIZMA PONIKVE POSEBNI SOCIALNI ZAVOD

B017347

Direktor DU PSVZ

49

30040

DOM LUKAVCI

B017347

Direktor DU PSVZ

50

30058

ZAVOD HRASTOVEC – TRATE

B017347

Direktor DU PSVZ

53

30066

DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI

B017347

Direktor DU PSVZ

48

30082

SVZ DUTOVLJE

B017347

Direktor DU PSVZ

50

30090

CENTER SLEPIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA

B017347

Direktor DU PSVZ

50

30872

DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE

B017347

Direktor DU PSVZ

48
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ŠIFRA
PU

NAZIV PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

ŠIFRA DM

IME DELOVNEGA
MESTA

PLAČNI
RAZRED

30899

DOM STAREJŠIH NA FARI

B017347

Direktor DU PSVZ

47

30902

DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER

B017347

Direktor DU PSVZ

47

«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01702-28/2005/56
Ljubljana, dne 16. maja 2006
EVA 2006-2611-0061
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2383.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vsebini in poteku sekundarijata

Na podlagi tretjega odstavka 14. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 36/04 –prečiščeno besedilo) in 9.
ter 28. člena Statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list
RS, št. 64/96, 22/98, 113/00, 30/01, 43/02, 124/03 in 34/04) je
Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na svoji 48. seji dne
31. 1. 2006 v soglasju z ministrom za zdravje sprejela

PRAVIL NIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vsebini in poteku sekundarijata
1. člen
V Pravilniku o vsebini in poteku sekundarijata (Uradni
list RS, št. 83/97, 98/99, 39/00, 50/01, 61/02 in 43/04) se v
16. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sekundarijat se opravlja pod vodstvom nadzornega in
neposrednega mentorja. Nadzorni mentor je lahko predstojnik oddelka, fakultetni učitelj, višji svetnik, svetnik, primarij ali
specialist z najmanj petimi leti praktičnih izkušenj po opravljenem specialističnem izpitu. Neposredni mentor je specialist
določene stroke.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-43/2006
Ljubljana, dne 3. aprila 2006
EVA 2006-2711-0142
asist. Vojko Kanič, dr. med., l.r.
Predsednik
skupščine Zdravniške zbornice Slovenije
Soglašam!
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

2384.

Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in
zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ),
sprejete na seji 28. marca 2006

Odbor za razlago kolektivne pogodbe za zdravnike in
zobozdravnike v RS je na podlagi 9. točke obligacijskih
določb kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 22/96,
39/98, 46/98 in 97/00) na seji dne 28. 3. 2006 sprejel naslednje razlage:

VI. DELOVNA RAZMERJA
11. Letni dopust
36. člen, tretji odstavek, peta alinea
Tudi zdravnikom sekundarijem pripada povečanje dopusta za 3 dni za diagnostiko in terapijo.

12. Odsotnost z dela z oziroma brez
nadomestila plače
38. člen, tretji odstavek
Dopust za medicinsko programiran oddih se mora izkoristiti v skladu z medicinskim programom, ki ga zdravnik
specialist medicine dela predpiše zdravniku v konkretnem
primeru.
Oddih se lahko koristi strnjeno ali po dnevih, če je tako
opredeljeno v predlogu medicinsko programiranega oddiha.
10 delovnih dni se nanaša na koledarsko leto.
Predsednik
Odbora za razlago kolektivne
pogodbe za zdravnike
in zobozdravnike v RS
Silvan Saksida, dr. med., l.r.
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OBČINE
AJDOVŠČINA
2385.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Ajdovščina za leto 2005

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 10. in 98. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 33. člena Statuta
Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS,
št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na
seji dne 25. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Ajdovščina za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2005.
2. člen
V letu 2005 so bili doseženi naslednji prihodki in odhodki:

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
PRIHODKI
PRENOS SREDSTEV
ODHODKI
PRIMANJKLJAJ
PRESEŽEK

3.041.856.950,23
427.880.147,12
2.881.562.327,29
581.799.939,86

3. člen
Presežek sredstev v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna v višini 581.799.939,86 SIT se prenese v proračun
leta 2006 in se porabi za pokrivanje tekočih in investicijskih
odhodkov leta 2006. V presežku so zajeta namenska sredstva za projektno dokumentacijo za OC Gojače, in sicer:
– iz naslova Ministrstva za gospodarstvo v višini
11.360.048,81 SIT in
– iz naslova PHARE v višini 34.080.141,66 SIT
in za izgradnjo Osnovne šole Šturje v višini 130 mio SIT.
4. člen
Posebni del bilance prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja so sestavni
del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 401-14/05
Ajdovščina, dne 26. maja 2006
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

RAČUN FINANČNIH
TERJATEV IN
NALOŽB
0
0
5.000.000,00
5.000.000,00
0

RAČUN
FINANCIRANJA
0
0
1.374.830,20
1.374.830,20

BREŽICE
2386.

Program priprave za spremembe in dopolnitve
prostorskoureditvenih pogojev za območje
Občine Brežice (SDPUP)

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) in 30. člena Statuta
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in naslednji) je
župan Občine Brežice dne 17. 5. 2006 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
za spremembe in dopolnitve
prostorskoureditvenih pogojev za območje
Občine Brežice (SDPUP)
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
za pripravo SDPUP
Predmet programa priprave je Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje občine Brežice (v nadaljevanju:
PUP) – Uradni list SRS, št. 38/87, ki je bil kasneje (Uradni
list SRS, št. 25/88, Uradni list RS, št. 29/96, 50/98, 04/02) le
minimalno dopolnjevan.
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Med razlogi za pripravo SDPUP je potrebno navesti
predvsem uskladitev z novo prostorsko zakonodajo.
Neusklajenosti meril in določil PUP-a z novo zakonodajo in s potrebami v praksi, različna tolmačenja določil PUP-a
s strani projektantov, Občine in Upravne enote, zelo toga določila brez kakršnihkoli toleranc povzročajo številne probleme
v praksi in v prostoru. Ker so bile že večkrat podane pobude
za spremembo PUP-a tako s strani projektantov oziroma
prostorskih načrtovalcev, kot tudi s strani pristojne Upravne
enote in občanov, je občina pristopila k spremembam in dopolnitvam najbolj problematičnih določb. Celovitejši pristop
določitve meril in pogojev za posege v prostor pa občina
predvideva pri pripravi novih občinskih prostorskih aktov, ki
jih zahteva Zakon o urejanju prostora – ZureP-1 (Uradni list
RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1).
Pravna podlaga za SDPUP je:
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02,
8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1),
– Dolgoročni in srednjeročni plan Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88 in Uradni
list RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98,
10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03,
99/04, 104/04, 123/04).
SDPUP se izvedejo skladno z ostalo veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti.
2. člen
Predmet in programska izhodišča
za pripravo SDPUP
Predmet
Zaradi navedenega v 1. členu tega programa priprave
je predmet sprememb in dopolnitev le nekaj sprememb in
dopolnitev določb tekstualnega dela, ki so najbolj problematične. Grafičen del PUP-a, ki je enak planu (Odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o usklajenosti prostorsko
izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice
za obdobje od leta 1986 do 2000 – Uradni list RS, št. 59/00),
se ne spreminja.
Programska izhodišča
Predlagajo se spremembe in dopolnitve obstoječega
PUP-a glede meril in pogojev za:
– določitev gradbene parcele – obstoječa določila onemogočajo osnovne ureditve na parceli kot so: ureditev zadostnega števila parkirnih mest (posebej za poslovne objekte),
dostop do objekta, obračališče na parceli, postavitev greznice, kar od projektantov zahtevajo soglasodajalci, postavitev
pomožnih objektov, kot npr. garaža, uta, bazen, otroška
igrala ...
– določitev oblikovnih pogojev pri gradnji novih objektov
– določila za razmerje stranic novega objekta, koto tal, obliko
tlorisa, strehe in naklon streh so zelo toga in brez toleranc,
hkrati onemogočajo uveljavljanje novih tehnoloških, higiensko-zdravstvenih in požarnih zahtev in izvajanje tipološko in
oblikovno drugačnih objektov,
– določitev velikosti dozidav – obstoječa določila za
ne stanovanjske (npr. poslovne) objekte v praksi malokrat
zadostujejo potrebam investitorja,
– uskladitev izrazoslovja obstoječega PUP-a z novo
zakonodajo (npr. funkcionalno zemljišče, lokacijska dokumentacija).

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi SDPUP morajo s svojimi smernicami za
načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu SDPUP sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg
7a, 8000 Novo mesto,
2. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice,
3. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270
Krško,
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo
mesto.
Kolikor se v postopku priprave SDPUP ugotovi, da je
potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev
urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se
le-ta pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s tretjim odstavkom 34. člena ZureP-1 podati smernice za načrtovanje
in mnenja k dopolnjenemu predlogu v 15 dneh od podane
zahteve.
5. člen
Strokovne podlage za načrtovane prostorske ureditve
in način pridobitve geodetskih podlag
Za strokovno podlago se je izdelala analiza problemov
veljavnega PUP-a in posledic tega akta v prostoru in pri
upravnih postopkih. Izvedena je bila tudi delavnica na to
temo.
Ker se SDPUP nanašajo le na tekstualen del in ker za
predvidene strokovne rešitve niso potrebne geodetske podlage, le teh ni potrebno pridobiti.
6. člen
Rok za pripravo SDPUP
SDPUP se pripravijo po skrajšanem postopku, na osnovi 34. člena ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.
in 58/03 – ZZK-1) iz razloga, ker:
– se ne spreminja osnovna in podrobnejša namenska
raba prostora, ki je določena s prostorskim planom,
– se spremembe nanašajo le na tekstualni del, in sicer
le na oblikovalske pogoje objektov in gradbene parcele,
– predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objektov ter
prav tako ne ogrožajo naravne vrednote, zavarovana območja in biotsko raznovrstnost.
Roki za izdelavo in sprejem SDPUP:
– pridobivanje smernic – maj 2006,
– izdelava predloga za javno razgrnitev – junij 2006,
– objava Sklepa o javni razgrnitvi – junij 2006,
– izvedba javne razgrnitve in javne obravnave – junij,
julij 2006,
– izdelava in sprejem stališč do pripomb – julij 2006,
– izdelava dopolnjenega predloga – julij, 2006,
– pridobivanje mnenj – julij, avgust 2006,
– izdelava predloga za sprejem – september, 2006,
– objava odloka o SDPUP v Uradnem listu RS – september, oktober 2006.
Če bo potrebno, se istočasno z izdelavo SDPUP pelje
postopek CPVO.

3. člen

7. člen

Območje SDPUP

Obveznosti v zvezi s financiranjem SDPUP

Območje urejanja se nanaša na celotno območje občine Brežice, razen za območja, kjer veljajo drugi PIA-i.

Pripravljavec in naročnik SDPUP je Občina Brežice, za
kar bodo zagotovljena sredstva in občinskega proračuna.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 352-02-81/2005
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

2387.

Sklep o uskladitvi cene za storitev pomoč na
domu

Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 36/02) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99, 79/02) je Občinski svet
Občine Brežice na 26. seji dne 16. 5. 2006 sprejel

SKLEP
o uskladitvi cene za storitev pomoč na domu
1.
Cena efektivne ure storitve pomoč družini na domu
znaša 2.136,00 SIT na uro.
2.
Občinska subvencija cene storitve pomoč na domu
znaša 50% cene storitve, tako da se določi cena storitve za
uporabnike v višini 1.068,00 SIT na uro.
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2. člen
Zaključni račun proračuna občine izkazuje:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I. Prihodki skupaj
2.324.607.334,42
II. Odhodki skupaj
2.265.894.493,64
III. Proračunski presežek (I. – II.)
58.712.840,78
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prod. kapitalskih deležev
–
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
249.500,00
VI. Prejeta minus dana posojila in
sprem.kapitalskih del.(IV.-V)
–249.500,00
C) RAČUN FINANCIRANJA:
VII. Zadolževanje
74.947.509,00
VIII. Odplačila dolga
110.970.096,91
IX. Sprememba stanja sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
22.440.752,87
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
–36.022.587,91
XI. Neto financiranje
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
–58.712.840,78
Stanje sredstev na računih dne
31. 12. preteklega leta

98.915.552,96

3. člen
Pregled in razpored prihodkov in odhodkov občine za
leto 2005 je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 40302-4/2004
Črnomelj, dne 23. maja 2006

3.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se
prične od 1. 6. 2006 dalje.

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

Št. 124-14/2006
Brežice, dne 16. maja 2006
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

ČRNOMELJ
2388.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Črnomelj za leto 2005

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in
16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03
in 106/05) je Občinski svet Občine Črnomelj na seji dne
23. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Črnomelj za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črnomelj
za leto 2005.

2389.

Sklep o višini parkirnine

Na podlagi 7. člena Odloka o režimu ob reki Kolpi (Uradni list RS, št. 37/96 in 47/98) je Občinski svet Občine Črnomelj na 29. redni seji dne 23. 5. 2006 sprejel

SKLEP
o višini parkirnine
1. člen
V skladu z določili Odloka o režimu ob reki Kolpi
(Uradni list RS, št. 37/96 in 47/98) se za poletno turistično
sezono 2006 določi najvišja dnevna parkirnina v znesku
300,00 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-0-9/98
Črnomelj, dne 23. maja 2006
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
Krajevnih skupnosti Dragatuš (del), Sinji Vrh in
Vinica

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, 8/03
– popr. in 58/03 – ZZK-1) je Občinski svet Občine Črnomelj
na 29. redni seji dne 23. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
Krajevnih skupnosti Dragatuš (del),
Sinji Vrh in Vinica
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji Krajevnih skupnosti Sinji Vrh in Vinica (Uradni list RS, št. 70/95 in
121/03), ki se nanašajo na:
(a) omejitev gradnje novih objektov in definicijo možnih
posegov za obstoječe objekte na vinogradniškem območju
tik ob kamnolomu Suhor,
(b) druge manjše popravke odloka in novelacije zaradi
spremenjene zakonodaje,
(c) možnost gradnje čistilnih naprav do izgradnje javne
kanalizacije.
2. člen
V 1. členu se besedilo, ki navaja ime odloka »prostorski
ureditveni pogoji za območje Krajevnih skupnosti Sinji Vrh in
Vinica« zamenja z besedilom: »prostorski ureditveni pogoji
za območja Krajevnih skupnosti Dragatuš (del), Sinji Vrh in
Vinica«.
3. člen
V 4. členu se iz območja Krajevna skupnost Vinica
izvzameta naselji Dolenji Suhor pri Vinici in Gornji Suhor
pri Vinici ter se pri naštevanju krajevnih skupnosti doda nov
odstavek z naslednjim besedilom:
»KRAJEVNA SKUPNOST DRAGATUŠ (del)
027
K, SK, p, v
Dolenji Suhor pri Vinici
043
K
Gornji Suhor pri Vinici«
4. člen
V 6. členu se v točki a) pred besedilom »P – območja za
proizvodnjo« doda nov odstavek z naslednjim besedilom:
»S – območja za stanovanja«.
5. člen
V 8. členu se v prvem odstavku zbrišeta prva in zadnja
alinea.
Doda se nova alinea z naslednjim besedilom:
»– na turističnih in drugih zanimivih območjih se dovolijo
ureditve pešpoti, ki morajo v čim manjši meri posegati v relief
in vegetacijo. Pešpoti se opremijo z ustreznimi informacijskimi tablami, klopmi in koši za odpadke.«

segi:

6. člen
V 9. členu se:
(a) prvi odstavek zamenja z naslednjim besedilom:
»Na vseh območjih urejanja so dopustni naslednji po-

– vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, nadomestne gradnje in odstranitve objektov,
– ureditve za rekreacijo,
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– ureditve javnih površin,
– gradnje pomožnih objektov in
– postavitve začasnih objektov za prireditve.«
(b) prva alinea drugega odstavka zamenja z naslednjim
besedilom:
»– za obstoječe objekte: spremembe namembnosti
objektov ali delov objektov za potrebe kmetije, za turizem
na kmetiji, stanovanja, za vikende in za obrt kot dopolnilno
dejavnost na kmetiji ter za trgovino predvsem za potrebe
kraja;«
(c) doda nova alinea v tretjem odstavku z naslednjim
besedilom:
»– gradnje stanovanjskih objektov, objektov za potrebe
kmetijstva ter terciarne in kvartarne dejavnosti.«
(d) na koncu člena doda nov odstavek z naslednjim
besedilom:
»V območjih za cerkev in pokopališče (CP) se dovolijo
širitve pokopališča in gradnja poslovilnih objektov ter druge
pripadajoče ureditve (parkirišča ipd.), pri čemer pa je treba
upoštevati logiko obstoječe zasnove pokopališča ter umeščenost v širši prostor in se čimbolj prilagajati reliefnim značilnostim prostora in upoštevati usmeritve in pogoje pristojne
kulturnovarstvene službe.«
7. člen
V 10. členu se besedilo tretjega odstavka zamenja z
naslednjim besedilom:
»Na kmetijskih zemljiščih, primernih za vinogradništvo
(V) so dopustne še nadomestne gradnje zidanic na nekdanjih
stavbiščih, pod pogojem, da so ohranjeni vsaj kletni zidovi
objekta in novogradnje zidanic pod pogojem, da je investitor
skupno lastnik vsaj 2000 m2 zemljišč na tem območju, primernih za zasaditev vinograda ali sadovnjaka. Na gradbeni
parceli zidanice ni možna postavitev pomožnih objektov razen brajd.«
8. člen
V 16. členu se v prvem stavku črta naslednje besedilo:
», razen gospodarskih in pomožnih objektov«.
9. člen
V 17. členu se na koncu drugega odstavka doda nova
alinea z naslednjim besedilom:
»– pri postavitvi ograj so manjši odmiki dovoljeni skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja postavitev enostavnih
objektov.«
10. člen
V 31. členu se k besedilu v točki b) v drugem odstavku
za besedilom v oklepaju, ki se glasi »(Uradni list SRS, št.
10/85), doda naslednje besedilo:
»Do izgradnje javne kanalizacije je možna gradnja malih čistilnih naprav.«
11. člen
Besedilo 33.a člena se v celoti nadomesti z naslednjim
besedilom:
»Gradnje in drugi posegi na območjih biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in varovanih območij narave (Zavarovana območja narave, Natura 2000 območja, ekološko
pomembna območja), se smejo izvajati le v skladu z varstvenimi režimi, varstvenimi in razvojnimi usmeritvami, z dovoljenjema za poseg v naravo, ki ga izda v skladu z Zakonom o
ohranjanju narave pristojna upravna enota, oziroma z dovoljenjem za poseg v naravo ali z naravovarstvenim soglasjem,
ki ju izda ministrstvo, pristojno za področje narave.«
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12. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35003-83/2005
Črnomelj, dne 23. maja 2006
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

DOLENJSKE TOPLICE
2391.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
Javnega podjetja Center za ekološko, kulturno
in kongresno dejavnost d.o.o.

Na podlagi 3. in 25. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) je Občinski svet
Občine Dolenjske Toplice na 23. redni seji dne 25. 5. 2006
sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega
podjetja Center za ekološko, kulturno
in kongresno dejavnost d.o.o.
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Center za ekološko, kulturno in kongresno
dejavnost d.o.o. (Uradni list RS, št. 92/05).
2. člen
Besedilo prve alineje četrtega odstavka 12. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– da ima najmanj višjo šolsko izobrazbo«.

Št.

Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

HRPELJE - KOZINA
2392.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Hrpelje - Kozina za leto 2005

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 98/99,
119/02, 40/03 in 90/05), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05 in 21/06),
96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00 in 79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena Statuta
Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 33/95, 65/02 in
24/03) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 30. redni
seji dne 25. 5. 2006 sprejel
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ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Hrpelje
- Kozina za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
za leto 2005, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna
Občine Hrpelje - Kozina.
2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna,
računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja
proračuna se s tem odlokom sprejme realizacija prihodkov
in odhodkov proračuna Občine Hrpelje - Kozina leto 2005 z
naslednjo višino v SIT:

1. Prihodki
skupaj

Bilanca
Račun finančnih
prihodkov in
terjatev in naložb
odhodkov
1.085.020.000
457.034.000

Račun
financiranja
0

2. Odhodki
skupaj

1.007.340.000

622.140.000

0

3. Presežek
oziroma
primanjkljaj
(1. – 2.)

77.680.000

165.106.000

0

3. člen
Prihodki in odhodki proračuna Občine Hrpelje - Kozina
za leto 2005 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni
podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
A)
KTO

3. člen
Ta sprememba odlok začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-1185/2006-01/03
Dolenjske Toplice, dne 25. maja 2006
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70
700
703
704
71
710
711
712
714
72
720
722
74
740

40
400
401
402

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV
NAZIV
I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
Davek na dohodek in dobiček
Davek na premoženje
Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki
premoženja
Upravne takse
Denarne kazni
Nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
Prodaja osnovnih sredstev
Prodaja zemljišč in nematerialnega
premoženja
TRANSFERNI PRIHODKI
Transferni prihodki iz drugih javno
finančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
Plače in drugi izdatki zaposlenih
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
Blago in storitve

ZNESEK
1.085.020.000
540.941.000
357.782.000
244.891.000
78.947.000
33.944.000
183.159.000
135.984.000
1.162.000
0
46.013.000
388.183.000
29.068.000
359.115.000
155.896.000
155.896.000
1.007.340.000
208.663.000
42.954.000
6.943.000
156.741.000

Stran
409
41
410
411
412
413
42
420
43

B.

750

440

440
C)
500
550
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Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
Subvencije
Transferji posameznikom
Transferji neprofitnim organizacijam in
ustanovam
Drugi domači transferji
INVESTICIJSKI ODHODKI
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERJI
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(II.-I.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN KAP. DELEŽEV (75)
Prejeta vračila danih posojil
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
Dana posojila fin. instit.
VI. DANA MINUS PREJETA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
Dana posojila fin. instit.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (50)
Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA
Odplačilo domačega dolga
IX. NETO ZADOLŽEVANJE
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2.025.000
264.147.000
5.409.000
108.722.000
24.148.000
125.868.000
384.862.000
384.862.000
149.668.000
77.680.000

457.034.000
457.034.000
622.140.000
622.140.000

165.106.000
165.106.000
0
0
0
0
0
0

4. člen
Denarna sredstva Rezervnega sklada Občine Hrpelje
- Kozina izkazujejo po zaključnem računu za leto 2005 naslednje stanje:
Rezervni sklad
V SIT
1. Prenos iz leta 2004
8.000.000
2. Priliv v letu 2005
0
3. Odliv v letu 2005
0
4. Stanje na dan 31. 12. 2005
8.000.000
Sredstva rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina
na dan 31. 12. 2005 se prenesejo v rezervni sklad Občine
Hrpelje - Kozina za leto 2006.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 411-58/2006
Hrpelje, dne 25. maja 2006
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Albert Pečar l.r.

IVANČNA GORICA
2393.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
ureditvenega načrta za del območja center
– Krka (severovzhodni del)

Na podlagi 23. člena v povezavi s 175. členom Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni

list RS, št. 89/04) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na
27. seji dne 22. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah ureditvenega
načrta za del območja center – Krka
(severovzhodni del)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski lokacijski načrt)
S tem odlokom se ob upoštevanju Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) ter usmeritev
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Litija, vseh za obdobje 1986–
2000 za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik
Občine Ivančna Gorica, št. 7/96, 5/98, 6/98, 7/99, 3/00 in
Uradni list RS, št. 75/04, 124/04), sprejmejo »spremembe in
dopolnitve ureditvenega načrta za del območja center – Krka
(severovzhodni del)«, v nadaljevanju »spremembe UN«.
Spremembe UN je izdelal Acer Novo mesto d.o.o. pod
št. OLN‑L3/2005, februar 2006. Sestavljata ga tekstualni del
in grafične priloge.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega
načrta za del območja center – Krka (severovzhodni del), v
nadaljnjem besedilu: odlok, določa:
– Namensko rabo prostora, ureditveno območje lokacijskega načrta in lokacijske pogoje za pripravo projektov za
pridobitev gradbenega dovoljenja zlasti glede namena, lege,
funkcije, velikosti in oblikovanja objektov in njihovo gradnjo.
– Zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe
za varovanje okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne
dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev,
tolerance ter roke za izvedbo prostorskih ureditev.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in
grafično prikazane v spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na
Občini Ivančna Gorica.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
Območje spremembe UN obsega prostor ob objektih
osnovne šole in gasilskega doma, športno igrišče in zelenica
na jugu ter sadovnjak na severu in območje obeh uvozov
v območje na jugozahodni strani in severovzhodni strani,
vključno s kmetijsko površino, ki je potrebna za razširitev
lokalne ceste, ki poteka po vzhodnem robu območja. Na
severnem robu ga omejuje obstoječa lokalna pot, na južnem
regionalna cesta R3-647, na vzhodu lokalna cesta in na
zahodu meja z zasebnimi zemljišči. Celotno območje spremembe UN meri 1,37 ha.
Ureditveno območje meri skupaj 1,37 ha in vključuje zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami: 540/3,
541/1, 541/3, 542/1, 542/2, 542/3, 542/5, 542/6, 542/7, 542/8,
543/3, 543/4, 547/1, 547/2, cesta: 1001/1, 1001/2, 539/1,
539/2, regionalna cesta 962/2, vse k.o. Krka.
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4. člen
(namenska raba zemljišč)
Znotraj ureditvenega območja spremembe UN so območja namenskih rab:
– območja družbenih objektov (osnovna šola z vrtcem,
gasilski in kulturni dom),
– območja zelenih površin, sadovnjak, športna in otroška igrišča, travnate zelenice,
– območja prometne infrastrukture – površine lokalne in
interne ceste ter parkirišč, pešpot.
III. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
5. člen
(predvideni posegi v ureditvenem območju)
V okviru sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
za del območja center – Krka (severovzhodni del) so načrtovane ureditve:
– preureditev in dozidava objekta nekdanje tovarne za
osnovno šolo in vrtec,
– pripadajoče zunanje ureditve (športna in otroško igrišče),
– dozidava gasilskega – kulturnega doma in ureditev
povezave z osnovno šolo,
– pripadajoča infrastrukturna oprema območja.
6. člen
(koncept ureditve)
Območje načrtovanih ureditev je umeščeno na severovzhodni rob naselja. Ohranja se obstoječe objekte v območju – objekt osnovne šole (nekdanja tovarna) ter objekt
gasilskega in kulturnega doma. Objekt osnovne šole se prenovi, pri čemer se posodobi volumen osnovnega objekta,
na severni strani objekta pa se uredi prizidava. Prav tako
se uredi prizidava h gasilsko‑kulturnemu domu in povezava
med tem objektom in osnovno šolo. Ohranja se tudi obstoječe večnamensko športno igrišče, predvidi se še eno novo
severno od šole. Predvidi se tudi novo otroško igrišče za potrebe vrtca, ki se umesti v območje obstoječega sadovnjaka
severno od objekta.
Prometne ureditve so zasnovane tako, da sta dovoz in
parkirne površine za vrtec ločene od tistih za osnovno šolo,
oba priključka pa se preuredita za zagotovitev ustrezne prometne varnosti.
7. člen
(vrste gradenj oziroma del)
V območju spremembe UN so dovoljene naslednje gradnje oziroma dela:
– gradnja dozidav, nadzidav k obstoječim objektom (objekt osnovne šole, objekt gasilskega in kulturnega
doma);
– dela v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči;
– sprememba namembnosti objektov ali delov objektov;
– sprememba rabe objektov ali delov objektov;
– odstranitev objektov (nadstrešnica pri osnovni šoli).
8. člen
(vrste objektov)
V območju spremembe UN se dovolijo naslednje vrste
objektov, ki jih določa Uredba o uvedbi in uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega
pomena (Uradni list, RS, št. 33/03), in sicer:
Stavbe:
a) Nestanovanjske stavbe:
– stavbe za izobraževanje in znanstveno‑raziskovalno
delo,
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– stavbe za kulturo in razvedrilo,
– druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene dru-

Gradbeni inženirski objekti:
a) ceste:
– lokalne ceste in javne poti ter parkirišča.
Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi:
a) Distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja:
– distribucijski cevovodi za pitno vodo, hidranti,
– cevovodi za odpadno vodo,
– distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska
komunikacijska omrežja.
Drugi gradbeni inženirski objekti:
a) objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti
čas:
– športna igrišča,
– drugi gradbeno inženirski objekti za šport rekreacijo
in prosti čas.
9. člen
(vrste dejavnosti)
V skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 02/02) se dovolijo
dejavnosti:
a) Izobraževanje – predšolska vzgoja in osnovnošolsko
izobraževanje.
b) Druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti:
rekreacijske kulturne in športne dejavnosti; Športna dejavnost, obratovanje športnih objektov, obratovanje objektov za
kulturne prireditve, dejavnost drugih članskih organizacij.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO
IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
10. člen
(oblikovanje pozidave)
Prizidave k osnovni šoli in vrtcu ter h gasilskemu
domu, nadhod med osnovno šolo in gasilskim domom
Oblikovanje prizidkov naj bo poenoteno z obstoječimi
objekti. Pozidava naj bo oblikovana sodobno, enostavno.
Prizidava za kuhinjo, ureditev servisnega vhoda, preureditev
vhoda v šolo in vrtec naj bodo pritlični in oblikovno usklajeni
med seboj, prav tako naj bo z obstoječim objektom usklajena
prizidava h gasilskemu domu in povezava z objektom osnovne šole. Višina pritličja ter nadstreškov naj se uskladi s pritličji
osnovnih objektov.
Nadstreški naj bodo oblikovani transparentno, enostavno, z uporabo enostavnih pravokotnih oblik in enokapnih oziroma dvokapnih streh z nizkim naklonom. Dovoli se uporaba
lahkih konstrukcij.
Drugi enostavni objekti naj bodo usklajeni z objekti v
območju, za oblikovanje veljajo enaki pogoji kot za nadstrešek oziroma garažo. Nadzemni enostavni objekti ne smejo
biti locirani ob regionalni in lokalni cesti, razen če je to določeno z grafičnim delom odloka.
11. člen
(ureditev zelenih in športnih površin)
Na sadovnjaku severno od šole se predvidi prostor za
ureditev večnamenskega šolskega športnega igrišča.
Prostor pred vhodom v šolo se tlakuje, ob robu se postavijo klopi, koši za smeti ipd. Ohrani se obstoječe drevje
pred šolo.
Ureditev obstoječega igrišča: Igrišče za košarko in mali
rokomet se na novo preplasti. V brežinah se uredijo sedežne
površine in vse ogradi z novo ograjo. Predvidi se priključek
za novo razsvetljavo.
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Ureditev otroškega igrišča: Na severovzhodu se določi
prostor za otroško igrišče. Površina se opremi z igrali, klopmi
in vrtno uto.
Ureditev nasipov in brežin: Vsi nasipi so utrjeni, valjani
in zatravljeni. Korigirati je treba nastala nasutja tako, da se
omilijo grobi prehodi terena.
Ozelenitve: Ohrani se obstoječ šolski sadovnjak in drevje južno od šolskega objekta. Preostale površine se pretežno
urejajo kot zatravljene. Oporni zidovi so dovoljeni do višine
1,00 m.
12. člen
(velikost in oblika gradbene parcele)
Predlog nove parcelacije zemljišč je prikazan v grafični
prilogi št. 2.4.
Parcele znotraj območja spremembe UN se ohranijo.
Nove gradbena parcela javnega dobra:
– gradbena parcela ceste vzhod in še del kmetijskega
zemljišča, ki je potreben za razširitev »ceste vzhod«.
Odmik objektov in ureditev od sosednjih zemljišč je
najmanj 2,0 m, če je odmik manjši, je potrebno soglasje
soseda.
13. člen
(druga merila in pogoji)
Za enostavne objekte na območju OLN veljajo določila
Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih
objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in
pripadajočimi zemljišči, (Uradni list RS, št. 114/03 in 130/03),
če s tem odlokom ni drugače določeno.
14. člen
(gabariti objektov in postavitev v teren)
Osnovna šola in vrtec – dozidavi za kuhinjo in vhod
v vrtec
Dozidava za kuhinjo se uredi v tlorisnih gabariti 13,00 m
x 12,00 m z možnim odstopanjem do +, – 20%, višinski gabarit naj bo pritličje, usklajeno s pritličjem obstoječega objekta.
Kota pritličja se uskladi z obstoječim objektom.
Vhod v vrtec – vetrolov se uredi v tlorisnih gabariti
2,00 m x 3,00 m z možnim odstopanjem do +, – 20%, uredi
naj se skladno z višino pritličja obstoječega objekta. Z nadstrešnico krita klančina pred vhodom v vrtec se zasnuje v
širini 1,60 m z možnim odstopanjem do +, – 20% in s padcem 6 oziroma največ 12%. Nadstrešnica se zasnuje v tlorisnih gabaritih 2,10 m x 13,00 m z možnim odstopanjem do
+, – 20%.
Nadhod med osnovno šolo z vrtcem in gasilskim
domom
Nadhod se uredi v tlorisnih gabaritih 1,90 m x 22,00 m
z možnim odstopanjem v širino do +, – 20%. Višinske kote
se uskladijo z obstoječima objektoma, ki ju nadhod povezuje
v nadstropjih. Nadhod se nadkrije.
Dozidava h gasilskemu domu
Dozidava se uredi v tlorisnih gabaritih 7,20 m x 12,80 m
z možnim odstopanjem do +, – 20%. Višinske kote se uskladijo
z obstoječim objektom.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV GOSPODARSKE
JAVNE INFRASTRUKTURE
Vsa gospodarska javna infrastruktura, ki je predvidena
v območju urejanja, se izvede podzemno in naj poteka v
območju obstoječih oziroma načrtovanih cest.
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15. člen
(prometno omrežje – ceste in parkirišča)
Preureditev priključka na regionalno cesta na JZ
območja:
Območje je prometno navezano na regionalno cesto
R3-647 / 1174 Plešivica–Krka preko obstoječega priključka
ceste zahod na JZ robu območja urejanja. Priključek se
uredi tako, da se obstoječa cesta zahod razširi za srečanje
dveh vozil, ob robu vozišča pa se uredi čakališče za pešce,
ki prečkajo priključek, v dolžini zebre. Na cesti zahod se v
času pouka prepove promet za vsa motorna vozila, razen za
uslužbence, dostavo in dovoz šolskih otrok.
Preureditev priključka na regionalno cesta na JV
območja in razširitev lokalne ceste:
Drugi obstoječ dostop je z lokalne ceste, ki poteka po
vzhodnem robu območja urejanja (»cesta vzhod«). Predvidi
se, da se ta cesta od priključevanja na regionalno cesto do
uvoza do kompleksa za vrtec in gasilski dom (v dolžini 120 m)
razširi na širino vozišča 2 x 2.75 m. Priključek na regionalno
cesto se uredi tako, da se ob robu vozišča uredi čakališče za
pešce, ki prečkajo priključek, v dolžini zebre.
Uvoz za vrtec in gasilski dom se uredi dvonamensko. Za
potrebe vrtca se promet uredi z zasnovo krožnega prometa.
Sredinski otok se oblikuje z drugačnim tlakovanjem, katerega
sredinski izbočeni del je lahko dvignjen do 15 cm, ker hkrati
služi kot povozni del za gasilska vozila.
Prometne površine (se preuredijo v skladu z normativi
– za zagotovitev ustrezne prometne varnosti. Normalni prečni
profil (NPP) ceste je naslednji:
– vozišče
2 x 2,75 m
– bankina
2 x 1,00 m
Skupaj:		

5,50 m
2,00 m
7,50 m

Parkirišča:
Parkirišča se uredijo ločeno za osnovno šolo in za vrtec.
Parkirišča za potrebe osnovne šole se navezujejo na dostopno cesto, ki poteka po zahodnem robu območja. Uredi se
10 parkirnih mest.
Parkirišča za vrtec se uredijo na območju že obstoječih
parkirišč pri gasilskem domu. Obenem pa je tu s prometno
ureditvijo (krožni promet) omogočeno začasno ustavljanje
ob zunanjem robu krožnega prometa na vzhodnem uvozu
v območje.
Pot pešcev:
Dostop z juga do šole in vrtca po cesti zahod se uredi
z ustrezno prometno signalizacijo – območje se označi kot
prostor, v katerem imajo prednost pešci in je dovoljena igra
otrok (območje umirjenega prometa, vozniki morajo tu voziti
posebej previdno, posebej morajo biti pozorni na otroke).
Dovoli se tudi razširitev te ceste za širino peš površine proti
vzhodu ali ureditev pločnika.
Kolikor ureditev priključka zahteva poseg v cesto
R3‑647/1174 je potrebno izdelati projektno dokumentacijo
ureditve priključka ter si pridobiti pogoje in soglasje Direkcije
RS za ceste pred izdajo mnenje h UN za del območja Center
– Krka (SV del).
16. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Na delu obravnavanega območja se obstoječi objekti
(objekt osnovne šole ter gasilski in družbeni dom) oskrbujejo
z električno energijo iz obstoječe kompaktne transformatorske postaje v pločevinastem ohišju.
Na delu trase 20 kV kablovoda je predvidena razširitev
lokalne ceste »cesta vzhod«. Kablovod je potrebno mehansko
zaščititi. V ta namen se v bankini izdela kabelska kanalizacija
4x160 mm ter se 20 kV kablovod prestavi v kanalizacijo.
Objekt osnovna šola se napaja iz transformatorske postaje po lastnem NN0,4 kV kablovodu. Na delu trase tega
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kablovoda je planirana izgradnja večnamenskega igrišča.
Kablovod se prestavi v novo traso.
17. člen
(javna razsvetljava)
Novo predvidene svetilke ob interni cesti z omejenim
režimom prometa in ob pešpoti se bodo priključile na obstoječi razvod javne razsvetljave. Predvidena je enostranska
postavitev drogov javne razsvetljave ob teh komunikacijah,
za pešpot se dovoli ureditev svetil v tleh oziroma ureditev
nižjih svetil. Medsebojni odmik drogov je ca 35–40 m. Svetilke in drogovi naj bodo tipizirani in prilagojeni že izvedenim
na širšem območju.
18. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Ob regionalni cesti R3-647 poteka obstoječ telefonski
kablovod. Priključek na TK krajevno omrežje bo omogočen z
izgradnjo dvo-cevne kabelske kanalizacije v dolžini ca 150 m,
ki bo potekala ob interni cesti z omejenim režimom prometa.
Obstoječe prostozračno TK omrežje se odstrani.
19. člen
(vodovod)
Vodovod je obstoječ, nove ureditve niso potrebne.
20. člen
(kanalizacija in odpadki)
Nova kanalizacija je predvidena v ločenem sistemu. Kanalizacijsko omrežje mora biti grajeno v vodotesni izvedbi.
Odvod komunalnih odpadnih vod je predviden v samostojnem sistemu do male čistilne naprave (MČN). Iztok
komunalne odpadne vode iz kuhinje je speljan preko lovilca
maščob. Potrebna velikost male čistilne naprave je 40 PE.
Kot druga možnost se namesto predlagane male čistilne naprave dovoli tudi uporabo obstoječe greznice. Ta
mora biti v vodotesni izvedbi, praznenje pa lahko izvaja le
pooblaščeno podjetje. Če se ugotovi, da greznica ne ustreza
standardom oziroma da njena sanacija ni smiselna, se planira izgradnja male čistilne naprave.
Padavinska odpadna voda pa se spušča po terenu
oziroma odvaja v ponikovalnice. Padavinska odpadna voda
iz parkirišča je speljana ločeno do lovilca olj.
Za ravnanje z odvečnim blatom iz MČN se z izvajalcem javne gospodarske službe sklene dogovor o rednem
praznjenju in odvozom blata na centralno čistilno napravo
Ivančna Gorica.
Odpadki: Na območju urejanja se zbiranje odpadkov
uredi s postavitvijo posod za odpadke, ki se postavijo na
posebej urejena stojna mesta ob cestah, parkiriščih oziroma
uvozih. Predviden je odvoz odpadkov in posebnih odpadkov
v občinsko deponijo.
21. člen
(ogrevanje)
Ogrevanje se uredi na plin, za kar se poleg prizidka za
kuhinjo namestita dve vkopani cisterni.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER
TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
22. člen
(tla)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete
čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene
površine ter deponije se uporabijo infrastrukturne površine in
površine, na katerih so tla manj kvalitetna.
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(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.
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 upoštevajo določila 16. člena tega odloka. Treba je predvideti nujne
ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo
škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.
(3) Prst se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo
degradiranih tal ter za urejanje zelenih in rekreacijskih površin. Prst se odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne
pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim
materialom. Pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice,
ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,20 m.
23. člen
(usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega
in delovnega okolja)
Med gradnjo in po izgradnji načrtovanih objektov in
ureditev je treba zagotoviti ukrepe za varstvo pred onesnaženjem zraka ter tal in vode, predvsem pa rešitve za
odvodnjavanje vod s cestnih in parkirnih površin, tako da bo
preprečeno neposredno odtekanje onesnažene komunalne
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.
Med izvedbo načrtovanih posegov je treba zagotoviti,
da med gradnjo in po končanih ureditvah ne bo prišlo do poslabšanja razmer v obstoječem delu naselja zaradi zastajanja
padavinske vode.
24. člen
(ohranjanje narave in kulturne dediščine)
Na skrajnem južnem delu obravnavano območje posega
v posebno varstveno območje (območje Natura 2000) Krška
jama – SI 3000170 (Uredba o posebnih varstvenih območjih
(območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 49/04, 110/04),
vendar se ocenjuje, da načrtovana prostorska ureditev ne bo
imela vpliva na navedeno posebno varstveno območje.
Na ureditvenem območju spremembe UN ni objektov in
območij varovanja kulturne dediščine.
25. člen
(varstvo pred hrupom)
Za zmanjšanje hrupa v času gradnje je treba zagotoviti,
da bo med gradnjo uporabljena gradbena mehanizacija novejšega datuma in opremljena s certifikati o zvočni moči, ki
ne smejo presegati predpisanih vrednosti. Pri transportu naj
se uporabljajo čim manj hrupna vozila. Vsa hrupna dela naj
se po možnosti izvajajo samo med 7. in 19. uro. Zvočni signali na gradbišču naj se uporabljajo le v nujnih primerih, motorji
strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku.
Po izgradnji se območje spremembe UN obravnava
kot mešano poslovno – stanovanjsko območje, ki po Uredbi
o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS,
41/04) spada v III. območje varstva pred hrupom, kjer ravni
hrupa ne smejo preseči mejnih dnevnih (60 db) in nočnih
ravni hrupa (50 db). Izvedba športno-rekreativnih in drugih
prireditev mora biti, razen če ni organizirana kot program šole
in vrtca, vezana na čas izven trajanja varstva otrok v vrtcu
in trajanja pouka.
Pri projektiranju in izvedbi objektov so investitorji dolžni
upoštevati tudi (Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in
bivalnem okolju /ZVPH/ (Uradni list SRS, št. 41/04), Zakon o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04).
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26. člen

(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
Pri načrtovanju nove zazidave in vseh zaradi nje potrebnih ureditev je treba upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih
(Uradni list SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete
VII. stopnje lestvice Mercalli – Cancan – Seiberg.
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za
zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred
vojnimi dejstvovanji glede na določbe zakona o obrambi in
zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) ni potrebno predvideti.
VII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
27. člen
Zemljišča, ki pred izvedbo objektov in ureditev po teh
spremembah UN in med izvedbo posameznih faz gradnje ne
bodo zazidana oziroma urejena, se lahko uporabljajo za enak
namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
28. člen
Izvedba spremembe UN se predvidi fazno:
– V 1. fazi se izvede dogradnja in prenova osnovne šole
in vrtca, dogradnja gasilskega doma ter vsa potrebna infrastruktura, vključno s prometnimi ureditvami (razen razširitve
ceste vzhod).
– V 2. fazi se uredi večnamensko športno igrišče severno ob objekta osnovne šole.
– V 3. fazi se uredi razširitev ceste vzhod.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
29. člen
Prej oziroma najkasneje sočasno z ureditvijo objekta
za šolo in vrtec se morajo izvesti infrastrukturne ureditve.
Obratovanje objektov pred dogradnjo predvidene komunalne
opreme območja ni dovoljeno.
X. TOLERANCE
30. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so,
skladno s 14. členom tega odloka, dovoljena v tlorisnih gabaritih objektov do +- 20%.
(2) Odstopanja so dovoljena tudi pri kotah pritličij objektov, če se ob izdelavi projektne dokumentacije podajo racionalnejše rešitve.
(3) Pri realizaciji sprememb UN so dopustna odstopanja
od tehničnih rešitev, določenih s temi spremembami UN, če
se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju 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.
(4) 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.

Uradni list Republike Slovenije
(5) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja
morajo biti vse kote objektov in naprav natančno določene.
Dopustna so manjša odstopanja od kot, navedenih v teh
spremembah UN, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu z
določbami prvega in drugega odstavka tega člena.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve tega odloka se za ureditveno območje spremembe UN iz 3. člena tega odloka šteje, da je
spremenjen in dopolnjen občinski prostorski akt:
– Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Krka (Uradni
list SRS, št. 43/86).
32. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-0060/2005
Ivančna Gorica, dne 22. maja 2006
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

2394.

Odlok o zazidalnem načrtu gospodarskostanovanjske cone Pristava G5/2 v Višnji Gori

Na podlagi 23. člena v povezavi s 175. členom Zakona
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99 in 4/01) je Občinski svet
Občine Ivančna Gorica na 27. seji dne 22. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu gospodarsko‑stanovanjske
cone Pristava G5/2 v Višnji Gori
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine
Ivančna Gorica, št. 5/98, 6/98, 7/99 in 3/00, in Uradni list RS,
št. 75/04) sprejme zazidalni načrt gospodarsko-stanovanjske
cone Pristava G5/2 v Višnji Gori.
Zazidalni načrt je izdelal Razvojni center Planiranje
d.o.o. Celje, pod št. proj. 703/02 – 168/05.
2. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje naslednje
sestavine:
I. TEKSTUALNI DEL
II. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA
PROSTORA
III. DRUGE PRILOGE
IV. GRAFIČNE PRILOGE
Podrobnejši seznam prilog se nahaja v gradivu ZN iz
1. člena tega odloka.
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II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Izhodiščna točka opisa meje je severno zahodni vogal
obravnavanega območja.
Opis meje topografsko
na severu:

od izhodiščne točke opisa meje poteka
meja južno od lokalne ceste LC 111060 proti
vzhodu v skupni dolžini cca 65 m in prečka
vodotok Višnjica v dolžini cca 10 m;

na vzhodu:

po zunanjemu severovzhodnem robu
vodotoka Višnjica – vključno z vodotokom in
brežinami proti jugovzhodu v skupni dolžini
cca 210 m;

na jugu:

prečka vodotok Višnjica v dolžini cca 6 m
in poteka po severozahodnem robu lokalne
ceste LC 138010 v dolžini cca 100 m do
meje obstoječega stavbišča z gospodarskim
poslopjem, ki ga zaobide po njenem
vzhodnem ter severozahodnem robu v
skupni dolžini 75 m, nakar se usmeri proti
zahodu;

na zahodu:

prečka odprti jarek v dolžini cca 4 m ter
nadaljuje po severovzhodnem zunanjem
robu javne poti v skupni dolžini cca 150 m,
nakar prečka vodotok Ženski dol v dolžini
6 m, ter nadaljuje cca 44 m proti severu do
obstoječe pozidave, katero obide po njenem
južnem in vzhodnem delu v skupni dolžini
cca 115 m do izhodiščne točke opisa meje.

Opis meje po obodni parcelaciji

na severu:

od izhodiščne točke opisa meje poteka proti
vzhodu po parceli 812/1 in delno prečka
parcelo 790/2 vse parcele k.o. Dedni dol;

na vzhodu:

nadaljuje po parceli 790/2, proti
jugovzhodu, prečka manjši del parcele
347/5, nakar se usmeri proti jugozahodu in
prečka parcelo 347/12 in 289/1 vse parcele
k.o. Dedni dol;

na jugu:

po južnem robu parcele 289/1, 346/1 in
346/2, nadaljuje proti severu in zavije
po južnem delu parcele 345, nakar se
usmeri proti severozahodu in poteka po
jugovzhodnem robu parcele 345 vse
parcele k.o. Dedni dol;

na zahodu:

prečka parcelo 815, nadaljuje po
jugovzhodnem delu parcele 347/3 ter po
zahodnem robu parcele 347/4, prečka
parcelo 815, nadaljuje po zahodnem in
severnem robu parcele 347/1, poteka
po zahodnem robu parcele 347/5 ter po
zahodnem robu parcele 347/11, prečka
parcelo 347/17 vse parcele k.o. Dedni dol in
se zaključi v izhodiščni točki opisa meje.

Površina območja
Površina območja obravnave ureditvenega območja meri
cca 3,52 ha
Seznam parcel
V območju obravnave so vse parcele, ki so znotraj meje
obravnave, ki je tudi grafično prikazana.
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– Parcele k.o. Dedni dol
Območje obsega parcele št. 790/2, 348/1, 346/2, 347/12,
289/1, 346/1, 345, 815, 347/3, 347/4, 347/1, 347/5, 347/11,
347/17, 812/1, vse k.o. Dedni Dol.
V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na
grafični prikaz velja grafični prikaz.
Zemljišča zunaj meje ZN
Zemljišča, ki so v zazidalnem načrtu zunaj meje območja
urejanja, obsegajo parcele, opredeljene zaradi:
– izgradnja tk vodov:
parcele številka 246/25, 815, 246/4, 772/1, 772/2
– prestavitev elektro voda:
parcele številka 347/12, 790/2, 236/3, 236/5, 236/6,
247/2 – druga faza.
Poleg teh zemljišč je v območje posegov izven ureditvenega območja ZN možno vključiti še dodatne parcelne številke,
kolikor se v postopku priprave projektne dokumentacije gospodarske javne infrastrukture, na podlagi strokovno preverjenih
rešitev, izkaže to za potrebno.

III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
Celotno območje je predvideno za:
– poslovno-proizvodne, servisne in skladiščne objekte
– poslovno-stanovanjske objekte in
– stanovanjske objekte.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE
5. člen
Urbanistična zasnova ureja razporeditev novih poslovnoproizvodnih objektov, poslovno-stanovanjskih in stanovanjskih objektov, dovozov, manipulativnih in parkirnih površin.
Severni del območja severno od Ženskega dola
Severni del ureditvenega območja predvideva gradnjo
treh poslovno proizvodnih in skladiščnih objektov.
V osrednjem delu je predvidena umestitev poslovno
proizvodnega in skladiščnega objekta večjih dimenzij. Predvidena je proizvodna kabelske konfekcije in predelava plastičnih mas.
Južni del
V južnem delu območja, je predvidena zazidava prosto
stoječih stanovanjskih in poslovno-stanovanjskih hiš, ki je
umeščena med vodotok Ženski dol in obstoječo drobnejšo
grajeno strukturo naselja Višnja Gora. Konfiguracija terena in
obstoječa poselitev narekujeta zasnovo parcel in objektov v
vzdolžni smeri vzporedno s plastnicami. Smer slemen predvidenih objektov, ki imajo dolžino objekta večjo od širine, bo
vzporedna s plastnicami v smeri vzhod-zahod.
6. člen
Predvidene so naslednje ureditve:
– gradnja poslovno proizvodnih in skladiščnih objektov
z oznako 1-3;
– gradnja stanovanjskih objektov z oznako 4–9, 14;
– poslovno-stanovanjskih objektov z oznako 10–15;
– izgradnja cest, objektov in naprav komunalne, energetske in prometne infrastrukture;
– izgradnja premostitvenega objekta preko jarka 2;
– sanacija mostu Pristava;
– vodnogospodarske ureditve, s katerimi se zagotavlja
poplavna varnost novo predvidenih objektov; strugo obeh
vodotokov je potrebno urediti z novo niveleto, oblikovanje
struge v trapezno obliko in izgradnja visokovodnih nasipov;
– izgradnja zadrževalnega bazena;
– izgradnja čistilne naprave (za severni in južni del
območja);
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– ureditev internih parkirnih in manipulacijskih površin;
– ureditev hodnika za pešce in povezovalne ceste;
– gradnja dveh razdelilnih transformatorskih postaj;
– ureditev zelenih površin.
7. člen
V fazi realizacije zazidalnega načrta bodo prestavljeni
obstoječi komunalni in energetski vodi, ki potekajo na lokaciji
predvidenih objektov.
8. člen
Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje prostora so opredeljeni z naslednjimi določbami:
Oznaka objekta v Namembnost
grafični prilogi
1.
poslovno-proizvodni objekt

Tlorisne dimenzije

Etažnost,

18.00 m x 23.00 m

P, P+1

2.

poslovno-proizvodni objekt

18.00 m x 12.00 m

P, P+1

3.

poslovno-proizvodni objekt

P, P+1, P+2 upravni del)

4.
5.
6.
7.
8.
9.

stanovanjski objekt
stanovanjski objekt
stanovanjski objekt
stanovanjski objekt
stanovanjski objekt
stanovanjski objekt

97.00 m x 37.00 m
z opredeljeno razširitvijo
gradbene linije 2. ali 3.
faza
10.00 m x 14.00 m
10.00 m x 14.00 m
10.00 m x 14.00 m
10.00 m x 14.00 m
8.00 m x 14.00 m
8.00 m x 14.00 m

10.

poslovno-stanovanjski objekt

P+1, P+1+M

11.

poslovno-stanovanjski objekt

12.

poslovno-stanovanjski objekt

13.

poslovno-stanovanjski objekt

14.
15.

stanovanjski objekt
stanovanjski objekt

9.00 m x 12.00 m +
8.00 m x 8.00 m
8.00 m x 14.00 m +
8.00 m x 8.00 m
10.00 m x 14.00 m +
8.00 m x 10.00 m
10.00 m x 14.00 m +
8.00 m x 10.00 m
8.00 m x 14.00 m
10.00 m x 14.00 m

tnic;

– določen je odmik gradbene linije objektov od prome-

– členitev fasade je mogoča do maksimalne gradbene
linije, višinski gabarit je določen z etažnostjo objektov;
– opredeljene so maksimalne gradbene linije;
– možna je fazna izgradnja objektov (faza 2 in 3 za objekt
pod oznako 3 v grafični prilogi opredeljena z maksimalnimi
gradbenimi linijami;
– v poslovnih, servisnih objektih morajo biti urejeni dovozi
in dostopi za invalide in starejše ljudi;
– parkirna mesta za zaposlene in obiskovalce bodo urejena v sklopu gradbene parcele;
– dovoljena je klasična ali montažna gradnja objektov;
– lokacija objektov v neposredni bližini naselja pogojuje
primerno arhitektonsko oblikovanje objektov in členjenje uličnih
fasad;
– strešna konstrukcija objektov bo usklajena s funkcijo
objektov, streha dvokapnica z minimalnim naklonom, možne
so tudi ravne strehe, enokapnice ali kombinacije pri objektih
od 1–3; oziroma dvokapnice z naklonom večjim od 32° pri
objektih od 4–15;
– fasade naj bodo oblikovane sodobno z uporabo enostavnih pravokotnih rastrov, materiali; omet, beton, steklo in
sodobni obložni materiali, poenotena uporaba materialov, dovolijo se fasade v barvni lestvici svetlih toplih barv;

P+1, P+1+M
P+1, P+1+M
P+1, P+1+M
P+1, P+1+M
P+1, P+1+M
P+1, P+1+M

P+1, P+1+M
P+1, P+1+M
P+1, P+1+M
P+1, P+1+M
P+1, P+1+M

– obvezna je zasaditev drevoredov ob glavnih prometnicah in parkirišču;
– obvezna je zasaditev zelenega tampona na zahodnem
delu ureditvenega območja in neformalnih skupin dreves ter
pokrovnega grmičevja na ostalih zelenicah;
– za vse predvidene objekte je treba pridobiti geotehnične
pogoje za gradnjo;
– kota objektov se določi na osnovi kote prometnih površin in na osnovi vodnih ureditev, skladno z določbami in
usmeritvami »Strokovne podlage hidrološko hidravlične študije
za območje ZN, Hidrosvet, št. proj. 101/04 in njene dopolnitve
št. proj. 126/06, maj 2006«.
– Usmeritve za oblikovanje poslovno proizvodnih objektov
objekti od 1–3 Objekti morajo biti skladno in enovito oblikovani.
Fasade, vidne iz ceste in vhodne fasade morajo biti ustrezno
členjene in moderno oblikovane. Tip pozidave naj se poenoti
na sodobno oblikovane objekte z ravnimi strehami ali z minimalnim naklonom do 12%. Možna je kombinacija strešin
v manjšem obsegu (kot poudarki) z izvedbo streh večkjega
naklona. Možna faznost izgradnje objektov do maksimalne
gradbene linije.
– Usmeritve za oblikovanje stanovanjskih objektov 4–9,
14, 15 in poslovno-stanovanjskih objektov 10–13. Objekti bodo
pravokotne tlorisne zasnove, vhodni del naj bo poudarjen s
členitvijo fasade in frčado na strešnem delu. Izgradnja stolpičev
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ni dovoljena. Strehe bodo simetrične dvokapnice z naklonom
večjim od 32°, kritina bo opečna ali njej podobna kritina po
barvi in teksturi.

V. POGOJI ZA ZUNANJE IN DRUGE UREDITVE
9. člen
Za zunanjo ureditev veljajo naslednji pogoji:
Utrjene površine znotraj območja so namenjene dovoznim priključkom, parkirnim površinam in manipulacijskim
površinam. Površine so asfaltirane in popločene.
Gradbena parcela predvidenih objektov vključuje manipulacijske površine s parkirnimi površinami, dostopne ploščadi in zelene površine in so lahko ograjene s primerno oblikovano zaščitno ograjo. Gradbene parcele je možno ograditi.
Za objekte 1–3 ograja do višine 1,8 m. Za objekte 4–15 do
višine 1,5 m živica ali ograja, ki bo členjena, medvertikalnimi
stebrički bodo polnila.
Ekološki otok je možno umestiti znotraj območja, namenjen je zbiranju odpadkov za recikliranje. Prostor za ekološki
otok je potrabno v predvideni soseski primerno urediti. Prostor je potrebno ograditi (obzidati) in postaviti strešino, ograja
oziroma zid je potrebno ozeleniti s popenjavkami.
10. člen
Zelene površine
Zelene površine na območju imajo predvsem oblikovalsko in zaščitno funkcijo, ki poudarja v prostoru ločitev posameznih območij med seboj. Predvidena je zasaditev gostega
zelenega tampona avtohtonega drevja na zahodnem delu
območja, ki naj zagotavlja primerno maskiranje kompleksa. Z
zatravitvami in zasaditvami drevja se poudarijo najpomembnejše osi v prostoru, drevoredi ob cestah.
Obvodni prostor je potrebno ohraniti nepozidan v širini
5 m od zgornjega roba brežine. V tem območju niso dovoljeni vrtički, krajinska ureditev in zasaditev morata ohranjati
prvine obvodne krajine in z ureditvami izboljšati stanje krajinske podobe. Za zasaditev je potrebno uporabiti avtohtone
obvodne vrste.
11. člen
Znotraj meja ureditvenega območja se nahaja potok
Ženski dol in potok Višnjica, ki imata status naravne dediščine.
Upoštevajo se naslednje varstvene usmeritve:
– Struge in brežine potokov Višnjice in Ženskega dola
naj se ne utrjujejo z betonom ali kamnometom. Izjemoma se
struga in brežine utrdijo ob izvedbi mostu in to le v takšnem
obsegu, kolikor je nujno potrebno.
– Brežine naj bodo utrjene sonaravno, tako da omogočajo rast obvodne vegetacije.
VI. POGOJI UPRAVLJANJA Z VODAMI, PROMETNEGA,
KOMUNALNEGA, ENERGETSKEGA
IN TELEKOMUNIKACIJSKEGA UREJANJA
12. člen
Upravljanje z vodami
– Gradnja na vodnem in priobalnem zemljišču, ki sega
na vodah 2. reda 5,0 m od meje vodnega zemljišča, je prepovedana, razen v primerih navedenih v 37. členu Zakona
o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02). Kot mejo vodnega
zemljišča je šteti zgornji rob brežine vodotoka.
– Zacevljevanje ali prekrivanje vodotokov je strogo prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop
oziroma prehod preko vodotoka, v primeru, da gre za objekt
javne prometne infrastrukture (mostovi, propusti na javnih
cestah oziroma poteh).
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– Na podlagi hidrološko hidravlične študije št. proj.
101/04, izdelal Hidrosvet d.o.o. je potrebno hkrati z izgradnjo
objektov izvesti vse morebitne vodnogospodarske ureditve,
s katerimi se zagotavlja poplavno varnost novo predvidenih
objektov kot tudi obstoječih objektov in območij gorvodno in
dolvodno od območja zazidalnega načrta.
– Na podlagi 150. člena Zakona o vodah (ZV-1, Uradni
list RS, št. 67/2002) se lahko posegi v prostor, ki bi lahko
trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda,
izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja.
– Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je potrebno urediti v skladu z 92. členom ZV-1 (Uradni list RS, št.
67/02), in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri
zmanjšan odtok padavinskih voda z utrjenih površin, kar
pomeni, da je potrebno predvideti ponikanje ali po možnosti
zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v kanalizacijo
oziroma površinske odvodnike.
Predvideni ukrepi
Na podlagi hidrološko-hidravlične študije, ki je bila izdelana za območje ZN Gospodarsko stanovanjske cone Pristava G5/2 pri Višnji Gori (z dne 3. 2. 2004, št. proj. 101/04, izdelal Hidrosvet d.o.o.) in dopolnitve št. proj. 126/06, maj 2006
so za realizacijo zazidalnega načrta predvideni ukrepi:
– v zasnovi je predvidena izvedba zemeljskega zasipa
celotnega območja, ki varuje področje pred 100-letnimi visokimi vodami (Q100 + 50 cm),
– struga potokov Višnjica in Ženski dol bo urejena z novo
niveleto, predvideno je oblikovanje struge v trapezno obliko,
– ureditev jarka 1, z normalnim prerezom trapezne oblike, s širino dna 60 cm in naklonim brežin 1:1.5
– ureditev jarka 2 z normalnim prerezom trapezne oblike, s širino dna 80 cm in naklonom brežin 1:1.5,
– preko odprtega jarka 2 je predvidena nova cesta.
Za premostitev je predvidena izgradnja prepusta (2. faza
izgradnje).
V naslednjih fazah izgradnje sosednjega območja G5/1
je potrebna sanacija oziroma zamenjava mostu Pristava, saj
močno ovira pretok in ob visokih vodah (povratna doba 25 let
in več) povzroča zajezitev toka gorvodno, najnižja kota mostne konstrukcije mora biti dimenzionirana pred 100‑letnimi
visokimi vodami (Q100 + 50 cm). Zajezba za prepustom ne
vpliva na visoke vode na obravnavanem območju zazidalnega načrta, kot je opredelejno v hidrološki študiji.
13. člen
Cestno omrežje
– Obravnavano območje predvidene gospodarsko stanovanjske cone Pristava G5/2 v Višnji gori je umeščeno med
obstoječe cestno omrežje, ki ga na severu omejuje lokalna
cesta LC 111060, ulica Antona Tomšiča, ki predstavlja navezovalno cesta na Avtocesto Ljubljana–Obrežje, na jugu
lokalna cesta LC 138010 in na zahodu nekategorizirana
javna pot.
– Na obravnavanem območju je predvidena omejitev
hitrosti odvijanja prometa na 30 km/h.
– Vse prometnice so predvidene v asfaltni izvedbi in na
meji s hodniki za pešce oz zelenimi površinami na parkiriščih
z dvignjenimi betonskimi robniki.
– Odvod meteornih vod z vozišča je predviden preko
požiralnikov s peskolovi in ločene meteorne kanalizacije.
– Za kolesarski promet niso predvidene dodatne površine.
– Vsi tehnični elementi omogočajo dovoz vozil za odvoz
smeti in interventnih vozil, na severnem delu obravnavanega
območja tudi tovornjakov.
– Za predvideno cestno mrežo je potrebno izdelati PGD,
PZI projekte, za posamezne objekte pa projekte zunanjih
ureditev. Pri projektiranju in izvedbi prometne infrastrukture je
potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise in standarde
ter pogoje in soglasje upravljalca.
– Predvideno cestno omrežje se bo izvedlo v dveh
fazah.
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Faza 1:
– Prvo fazo izgradnje cestnega omrežja predstavlja
cestna infrastruktura, ki omogoča nemoteno funkcioniranje
predvidenega industrijskega objekta na severni strani vodotoka Ženski dol: cesta širine cca 6 m poteka na zahodni strani
vodotoka Višnjica, nepostredno ob vodovarstenem pasu. Na
obstoječe cestno omrežje se navezuje na severu z ulice Antona Tomšiča. Na skrajni vzhodni strani predvidenega industrijskega objekta zavije cesta proti zahodu. Pri tem preide v
širino 5.00 m. Po celotni dolžini predvidenega industrijskega
objekta poteka med njim in vodovarstenim pasom potoka
Ženski dol. Na skrajni zahodni strani objekta je predvidena
manipulacijska površina z obračališčem. Dimenzije le tega
zagotavljajo obračanje tovornih vozil s priklopniki.
– Na severni strani predvidenega industrijskega objekta je
predvideno parkirišče, ki bo zagotovilo parkiranje 36 osebnim
vozilom. Na vzhodni strani predvidenega industrijskega objekta
je prostor med objektom in cesto predviden kot manipulativna
ploščad, na kateri se lahko prav tako izvedejo parkirna mesta za
osebna vozila. Na slednji je moč izvesti 14 parkirnih mest.
Faza 2:
– Druga faza predstavlja celotno preostalo ureditev prometne infrastrukture za predmetni zazidalni načrt.
– Severno od vodotoka Ženski dol je predvidena izgradnja ceste c1. Le ta v fazi končne ureditve predstavlja
osrednjo prometnico tega območja. Na obstoječe cestno
omrežje se navezuje na severu z ulice Antona Tomšiča. Pri
tem se bo križišče uredilo dokončno tako, da se bo na desni
strani izvedel pločnik v dolžini 20 m.
– Cesta c1 najprej poteka proti jugu, približno na polovici trase se usmeri proti zahodu. Zaključi se s priključkom
na nekategorizirano cesto. Ob desni strani je po celotni trasi
ceste c1 predvidena izvedba hodnika za pešce.
– Za cesto širine 5.0 m, ki poteka med predvidenim
industrijskim objektom in vdovarstvenim pasom Ženski dol,
se v drugi fazi na skrajnem zahodu izvede navezava na nekategorizirano cesto. Cesta bo v drugi fazi prevzela funkcijo
intervencijske poti. Hkrati bo služila kot enosmerna cesta za
težka tovorna vozila.
– Na severnem delu obravnavanega območja so površine za parkiranje predvidene na gradbenih parcelah (funkcionalnih zemljiščih) posameznih objektov. Ob objektu 1 in
2 je predvideno skupno parkirišče, ki bo zagotovilo parkiranje 22 osebnim vozilom. Na zahodni strani industrijskega
objekta je predvideno parkirišče, ki bo zagotovilo parkiranje
13 osebnim vozilom. Parkirišče, ki se bo izvedlo v prvi fazi in
bo zagotovilo parkiranje 36 osebnim vozilom, bo v drugi fazi
ostalo nespremenjeno.
– Na območju južno od vodotoka Ženski dol je predvidena izvedba dveh prometnic – c2 in c3. Cesta c2 povezuje
območje predvidene pozidave z obstoječo prometno infrastrukturo. Na obstoječo cestno omrežje se navezuje na jugozahodu z nekategorizirane javne poti in poteka proti severu.
Cesta c3 poteka v smeri vzhod – zahod med predvidenimi
objekti 4 do 13. Pri tem prečka odprt jarek št 2. Na mestu
prečkanja je potrebno izvesti prepust fi 1200 mm. Dovoz
do objekta 14 je ceste c2. Objekt št 15 ima direktno cestno
povezavo z nekategorizirano javno potjo.
– Cesta c1 je predvidena v širini 6.0 m, cesta c2 in c3
ter intervencijska pot v širini 4.5 m. Ob cesti c1 in c2 je predvidena izvedba hodnika za pešce širine 1.60 m
– in bankina širine 0.75 m. Ob cesti c3 je predvidena
obojestranska bankina širine 0.75 m.
14. člen
Vodovodno omrežje
Obstoječe razmere:
– Obravnavano območja se s pitno vodo oskrbuje iz
lokalnega vodovodnega sistema Višnja Gora. Z lokalnim
vodovodnim sistemom upravlja vodovodni odbor pri KS Višnja Gora.
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– Preko obravnavanega območja, Gospodarsko stanovanjske cone Pristava G5/2 v Višnji Gori, poteka azbestno
cementna vodovodna cev prereza fi 50 mm, na severni strani
iz ulice Antona Tomšiča proti jugovzhodu pa poteka PE vodovodna cev prereza fi 90 mm.
– Vodovodna oskrba iz tega vodovodnega omrežja, v
katerem večkrat zmanjka vode, je na meji ustreznosti tako
po zdravstveni kot požarni plati.
– Javno vodovodno omrežje vodovodnega sistema
Trstenik je z zadostnim presekom cevi in zadostno izdatnostjo zgrajeno do Mestnega trga, cca. 850 m vzhodno od
obravnavanega območja predvidene Gospodarsko stanovanjske cone. Cevovod je zgrajen iz Nodularne litine preseka
125 mm, tlak v cevovodu znaša 4 bare, prostornina vodohranov ustreza gašenju požara za čas dveh ur po min. 5 l/s.
Predvidena ureditev:
– Na obravnavanem območju je predvidena ukinitev obstoječih vodovodnih cevi in izgradnja novega vodovodnega
omrežja z nadzemnimi hidranti, ki omogočajo potrebno protipožarno zaščito objektov. Predvideno vodovodno omrežje je
zasnovano zankasto, kar povečuje obratovalno sposobnost
vodovoda tudi pri nižjih tlakih v omrežju.
– V primeru zadostnih količin pitne vode in ustreznih
tlakov na obstoječem lokalnem vodovodnem sistemu Višnja
Gora, se predvideno vodovodno omrežje napaja iz lokalnega
vodovoda. V primeru, da se v nadaljnih fazah projektiranja dokaže neustreznost obstoječega lokalnega sistema, je
potrebno na priključni mesti predvidenega omrežja zgraditi
navezovalne vodovode iz vodovodnega sistema Trstenik, ki
se nahaja v Mestnem trgu na oddaljenosti cca 850 m.
– Napajanje predvidenih objektov s pitno vodo bo izvedeno z internimi priključki, ki bodo izvedeni z zunanjimi vodomernimi jaški. Le ti se namestijo znotraj gradbenih parcel
predvidenih objektov.
– Na predvideno omrežje se priključijo tudi obstoječi
objekti, ki so vezani na obstoječ ukinjen vodovod na obravnavanem območju.
– Za zagotovitev požarne varnosti bodo na obravnavanem območju nameščeni nadzemni hidranti, ki bodo omogočali
hkratno gašenje objektov iz dveh hidrantov. V primeru nezadostnih obratovalnih tlakov, se potrebna protipožarna zaščita
zagotovi s priključitvijo gasilnih vozil na predvidene nadzemne
hidrante, ki so razvrščeni skladno s požarnovarnostnimi zahtevami za nadzemne hidrante (Pravilnik o tehničnih normativih
za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požarov
(Uradni list SFRJ, št. 44/83, Uradni list RS, št. 30/91).
– Za predvideno vodovodno omrežje je potrebno izdelati PGD, PZI projekte. V naslednjih fazah projektiranja in
pri izvedbi vodovodnega omrežja je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise in standarde ter pogoje in soglasje
upravljalca.
– Predvideno vodovodno omrežje se bo izvedlo v dveh
fazah.
Faza 1:
– V prvi fazi se bo izvedel dovod vode na severovzhodnem delu obravnavanega območja za napajanje predvidenega industrijskega objekta. Na obstoječ vodovod se navezuje na severovzhodnem območju, kjer je obstoječ cevovod
PE fi 90 mm.
– Na vodovodu je predvidena izvedba dveh nadzemnih
hidrantov.
Faza 2:
– Predvideno vodovodno omrežje, ki se bo zgradilo v
drugi fazi, je na obstoječega navezano na jugovzhodnem
delu obravnavanega območja, kjer je obstoječa trasa vodovoda AC fi 50 mm in severovzhodnem območju, kjer je
obstoječ cevovod PE fi 90 mm.
– Na vodovodnem omrežju je predvidena izvedba sedmih (vključno z dvema iz prve faze) nadzemnih hidrantov.
– Predvideno vodovodno omrežje je prikazano na situaciji komunalno energetske infrastrukture.
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15. člen
Kanalizacijsko omrežje
Obstoječe razmere:
– Obravnavano območje je z objekti in napravami za
odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod neopremljeno. Zgrajena je meteorna kanalizacija Baronovega hriba,
ki se izteka v potok Višnjico. Občina Ivančna Gorica izvaja aktivnosti za izgradnjo kolektorja Ivančna Gorica-Višnja
Gora, ki naj bi odvajal odpadne sanitarne vode na centralno
čistilno napravo Mlaščevo v Ivančni Gorici. Gradnja naj bi bila
zaključena v nekaj letih. Po območju naselja Višnja Gora naj
bi bil izgrajen mešan in delno ločen kanalizacijski sistem.
Predvideno stanje:
– Na obravnavanem območju je predvidena izvedba
ločenega kanalizacijskega sistema. Ločen (meteorni in fekalni) kanalizacijski sistem se bo izvedel fazno. V prvi fazi bo
zagotovljeno delovanje predvidenega industrijskega objekta.
V drugi fazi se bo dogradila fekalna in meteorna kanalizacija
za celotno območje predmetnega zazidalnega načrta.
1. faza:
Prva faza zajema:
– izgradnjo dela meteornega in fekalnega kanalizacijskega sistema severno od vodotoka Ženski dol kot kažejo
grafične priloge,
– izgradnjo zadrževalnega bazena pred sotočjem Ženskega dola in Višnjice, dimenzioniranega glede na končno
ureditev območja,
– izgradnjo čistilne naprave 1 na lokaciji severno od
zadrževalnega bazena, dimenzionirano glede na potrebe
končne pozidave območja severno od vodotoka Ženski dol.
2. faza:
Druga faza zajema:
– dograditev preostalega dela meteornega in fekalnega
kanalizacijskega sistema severno od vodotoka Ženski dol,
kot kažejo grafične priloge,
– izgradnjo meteornega in fekalnega kanalizacijskega
sistema južno od potoka Ženski dol, vključno s podvodom
pod potokom Ženski dol in navezavo na zadrževalni bazen,
kot kažejo grafične priloge,
– izgradnjo čistilne naprave 2 na jugovzhodnem delu
obravnavanega območja, dimenzionirano glede na potrebe
končne pozidave območja južno od vodotoka Ženski dol
– lokacija čistilne naprave je določena shematsko.
– V meteorno kanalizacijo se bodo stekale padavinske
vode s streh objektov, ter povoznih in manipulativnih površin.
S povoznih in manipulativnih površin se bodo vode zajele
preko požiralnikov s peskolovi.
– Vse padavinske vode se pred izpustom v odvodnik
vodijo v zadrževalni bazen, kjer so predvideni oljni lovilci,
preko katerih se padavinske vode prelivajo v odvodnik. Zadrževalni bazen bo zmanjšal maksimalni padavinski dotok, tako
da bo zadržal del meteornih vod v času intenzivnega naliva
in jih po končanem nalivu v omejeni količini enakomerno
izpuščal v odvodnik.
– Predvidena čistilna naprava št 1 je kapacitete 60 PE.
Predvidena čistilna naprava št 2 je kapacitete 60 PE, v primeru, da bodo objekti 4 do 9 dvostanovanjski 80 PE.
– Pred izdelavo PGD in PZI projektov je potrebno natančno definirati predvidene namembnosti objektov obravnavanega območja. Na podlagi namembnosti
objektov je potrebno izdelati natančen izračun za dimenzioniranje čistilne naprave. Od slednjega je odvisna potrebna kapaciteta in dimenzije lokalne čistilne naprave.
– Prav tako je potrebno projektno obdelati podvod na
potoku Ženski dol za meteorno kanalizacijo. Potrebno je
zagotoviti minimalno hitrost pretoka Vmin > 0,5 m/s. Podvod
je potrebno izvesti min. iz dveh cevi pri tem mora manjša
prevajati sušni pretok, skupaj pa Qmax.
– Fekalna kanalizacija je zasnovana tako, da bo mogoče po izgradnji osrednje čistilne naprave Mleščevo v Ivančni
Gorici in priključnega kolektorja do obravnavanega območja
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Gospodarsko stanovanjske cone Pristava G5/2, predvideni
lokalni čistilni napravi prestaviti na drugo lokacijo in kanalizacijsko omrežje priključiti na predviden kolektor.
– V primeru pojava odpadnih tehnoloških voda iz predvidenih objektov jih je potrebno na mestu nastanka očistiti
do te stopnje, ki je predpisana kot maksimalna dovoljena
stopnja, ki jo je dovoljeno spuščati v javno kanalizacijo in
voditi na čistilno napravo.
– Za predvideno kanalizacijsko omrežje je potrebno
izdelati PGD, PZI projekte. V naslednjih fazah projektiranja
in izvedbi kanalizacijskega omrežja je potrebno upoštevati
veljavne tehnične predpise in standarde ter pogoje in soglasje upravljalca.
16. člen
Električno omrežje
Obstoječe razmere:
– V obravnavanem območju imamo eno obstoječo transformatorsko postajo TP Škofljica – most. Obstoječi objekti, ki
so locirani poleg obravnavanega območja, so priključeni na
nizkonapetostno omrežje le te TP preko enega nadzemnega
voda. Ta vod sicer poteka preko obravnavanega območja
(zato se demontira) vendar kapaciteta obstoječega voda
nikakor ne more pokriti elektroenergetskih potreb predvidenih objektov tako zaradi dolžine napajalnega voda, kot tudi
zaradi prerezov žic in prevelike predvidene obtežbe.
– Preko obravnavanega območja poteka tudi 20 kV daljnovod na lesenih drogovih z golimi vodniki Al-Fe 3⋅70/25 mm2,
ki ga je potrebno preko obravnavanega območja pokabliti in ga
priključiti preko nove transformatorske postaje.
Predvideno ureditev:
– Območje ZN gospodarsko stanovanjske cone Pristava G5/2 v Višnji Gori se bo napajalo z električno energijo iz
dveh novih transformatorskih postaj. V ta namen bo potrebno
v gospodarsko-stanovanjski coni predvideti novi transformatorski postaji z ustreznim SN priključnim vodom in potrebam
primernim razvodom nizkonapetostnih priključnih vodov.
– Predvideno stanje je razdejeno na 1. in 2. fazo, katerih
zasnova je razvidna iz grafičnih prilog.
– Transformatorski postaji morajo po konstrukciji zasnovi in energetski velikosti ustrezati potrebam gospodarsko
stanovanjske cone. Locirani morata biti v središču obtežb
zaradi čim ekonomičnejše in tehnično izvedljivejše variante
napajalnih nizkonapetostnih vodov za posamezne objekte.
Postaji s transformacijo 20/0,4 kV in ustrezno močjo morata
biti kabelska montažna betonska ali pločevinasta prehodne
izvedbe. Opremljeni morata biti z ustreznim SN blokom in
ustreznim NN razdelilcem, da bo zadostila potrebam gospodarsko stanovanjske cone.
– Po razpoložljivih podatkih in na osnovi gostote obremenitev v večjem številu podobnih gospodarsko stanovanjskih con na področju Elektro Ljubljana okolice upoštevamo
obtežbo 40 VA/m2 bruto etažne površine dobimo konično
obtežbo cca 200 kVA.
– Obstoječi SN daljnovod, ki poteka preko obravnavanega območja in na katerega bodo priključeni novi transformatorski postaji, bo zato potrebno v območju gospodarsko
stanovanjske cone izvesti z ustreznimi zemeljskimi kabli in
jih šivasto povezati preko novih transformatorskih postaj.
Pokablitev obstoječega SN daljnovoda se predvideva od zahodnega roba do vzhodnega roba obravnavanega območja z
zemeljskimi kabli tipa XHE 49-A. Pokablitev SN daljnovoda in
priklop dveh novih TP bo izvedena na naslednji način:
– vse SN kable se uvleče v ustrezno kabelsko kanalizacijo, ki bo izvedena s tipskimi kabelskimi jaški in ustreznim
številom PVC cevi
– SN kabli bod potekali od prvega končnega droga
do nove TP in naprej od nove TP do druge TP in nato do
drugega zaključnega droga
Celoten nizkonapetostni razvod kot tudi razvod javne razsvetlave bo izveden z uporabo ustreznih zemeljskih
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kablov. Le ti kakor tudi SN kabli bodo uvlečeni v kabelsko
kanalizacijo, izvedeno s tipskimi kabelskimi jaški in PVC
cevmi Φ 110 mm. Nizkonapetostni razvod se bo izvedel z
zemeljskimi kabli tipa E-XAY2Y-J. Razvod nizke napetosti
bo izveden na naslednji način: vse nizkonapetostne kable
se uvleče v ustrezno kabelsko kanalizacijo, ki bo izvedena s
tipskimi kabelskimi jaški in ustreznim številom PVC cevi.
Prenapetostna zaščita kablov bo izvedena s prenapetostnimi odvodniki.
Za potrebe meritev odjema električne energije posameznih objektov se bodo postavile prostostoječe ali na posamezni objekt vgrajene razdelilno merilne omarice z ustrezno
opremo in zadostnim številom merilnih mest.
Za potrebe razvoda SN in NN kablov se po celotnem
območju izvede ustrezna obbetonirana kabelska kanalizacija
z PVC cevmi Φ110 m z ustreznimi tipskimi betonskimi jaški
opremljenimi z litoželeznimi pokrovi. V jarek kabelske kanalizacije se položi tudi morebitni pocinkani valjanec za potrebe
ozemljitev in opozorilni trak.
Tip transformatorskih postaj, velikost transformatorskih
enot in vsi potrebni detajli vključno z ustreznim ozemljitvenim
sistemom, prerezi kablov, natančno število potrebnih cevi
kabelske kanalizacije, število in tip jaškov ... bodo določeni v
načrtu za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma v načrtu
za izvedbo
Vsa dela in prestavitve bo potrebno izvesti v soglasju z
upravljavcem, ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov ter
standardov in varnostnih ukrepov. Pri morebitnem približevanju ali križanju ostalih komunalnih naprav z elektro kabelsko
kanalizacijo je potrebno upoštevati navodila DES in soglasja
prizadetih upravljalcev.
17. člen
TK omrežje
Obstoječe razmere:
– Na obravnavanem območju je telekomunikacijsko
omrežje izvedeno z zemeljskimi kabli in kabelsko kanalizacijo, vključeno pa je v TC Višnja Gora. Obstoječe telekomunikacijsko omrežje je prikazano v grafičnih prilogah.
Predvidena ureditev:
– Obstoječe TK omrežje je potrebno na podlagi projektne rešitve ustrezno zaščititi in po potrebi prestaviti. Celoten
TK razvod bo izveden v drugi fazi ureditve v območju energetskega koridorja, ki je predviden ob cestah c1 in c3. Kabli
bodo uvlečeni v kabelsko kanalizacijo.
– Ko bodo znane potrebe, je za predvidene objekte na
obravnavanem območju potrebno izdelati PGD in PZI projekte priključitve na TK omrežje, v katerem mora biti poleg
priključevanja predvidenih objektov, obdelana tudi vključitev
v TC Višnja Gora.
– Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi vseh
del za realizacijo telekomunikacijskega omrežja na obravnavanem področju je potrebno upoštevati pogoje soglasodajalca in vse predpise ter standarde.
18. člen
Ogrevanje:
– Ogrevanje objektov bo na plin ali na lahko kurilno olje.
V primeru ogrevanja z tekočimi gorivi je potrebno upoštevati
»Pravilnik o tem, kako morajo biti zgrajena skladišča ter
transportne naprave za nevarne in škodljive snovi« (Uradni
list SRS, št. 3/79). Ogrevanje se izvede s posameznimi kurilnicami. Vsak objekt ima svojo kotlovnico. Cisterne morajo
biti vkopane.
– Če se v fazi izvajanja ugotovi ekonomsko ali okoljsko
bolj upravičen sistem ogrevanja, se ga upošteva pri PGD projektih, vendar le ob pogoju, da bodo upoštevane prostorske
ureditve tega ZN in da spremembo načina ogrevanja potrdi
občinska služba za prostor.
– Ogrevanje objektov in sanitarne vode je možno tudi z
alternativnimi viri energije kot so:
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– toplotne črpalke, uporabo podtalnice in zemeljske
energije,
– sončni kolektorji za proizvodnjo tople vode in sončne celice za proizvodnjo električne energije.
19. člen
Ravnanje z odpadki
Komunalni odpadki na obravnavanem območju se bodo
zbirali v za to namenjenih posodah in zabojnikih in se bodo
odvažali na komunalno deponijo.
V primeru pojava agresivnih, nevarnih in posebnih odpadkov se bodo le-ti zbirali ločeno od komunalnih odpadkov
in odvažali v zato namenjen prostor na komunalni deponiji ali
v reciklažo. Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj
območja urejanja in redno odvažajo na komunalno deponijo.
Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža/papir, kartoni, lesni odpadki, steklovina ter ostali odpadki, ki se
jih lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno v zabojnikih in
jih odvažati v nadaljnjo predelavo.
Upoštevati je treba pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00 in 20/01), pravilnik o odlaganju
odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00), pravilnik o embalaži in
odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 104/00), uredbo o taksi
za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni
list RS, št. 70/01).
VII. TOLERANCE
20. člen
Tolerance
Zazidalni načrt določa namembnost objektov, tlorisne
in višinske gabarite.
Kot tolerance so dovoljene spremembe dimenzij v skladu s tehnološkimi potrebami in sicer na podlagi predhodne
prostorske preveritve obdelane v posebnem delu projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja, ter pod pogojem, da
spremembe tlorisnih in višinskih gabaritov ne bodo ovirale
kasnejših izvajanj in realizacije zazidalnega načrta in da
bodo v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se
nanašajo na posege v prostor ter varovanje okolja.
Ko tolerance je dovoljena:
– gradnja dvostanovanjskih stavb (pri objektih 4 do 9,
14 in 15), oziroma trostanovanjskih stavb (pri objektih 10 do
13), ob upoštevanju normativa 2 parkirna mesta na stanovanje,
– spremembe parcelnih mej ob soglasju mejašev in
možnost združevanj parcel objektov pod oznako 1 in 2,
– gradnja manjših dimenzij objektov,
– odstopanja pri prometnem, komunalnem in energetskem omrežju in vodnogospodarskih ureditvah na podlagi
ustreznih projektno-tehničnih dokumentacij in ob pogoju bolj
ekonomičnih in racionalnih rešitev in predhodno pridobiti vsa
soglasja tangiranih soglasodajalcev;
– gradnja nadstreškov širine 3–4 m ob poslovno proizvodnih objektih (1–3).
Z uporabo toleranc se ne smeta spreminjati vpliv objektov in naprav na sosednje parcele ter načrtovani videz območja. Prav tako se ne smejo poslabšati bivalne in delovne
razmere obravnavanega območja.
VIII. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
21. člen
Dopustne so tiste dejavnosti, ki so okoljevarstveno
sprejemljive skladno z veljavnimi predpisi. Znotraj območja
se lahko umeščajo dejavnosti, predvidene s tem ZN. Vsak
investitor vodi za svojo dejavnost samostojen postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja skladno z veljavno prostorsko
in okoljsko zakonodajo.
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Hrup
Pri načrtovanju smo kot izhodiščne parametre upoštevali Prostorske sestavine dolgoročnega plana Ivančna
Gorica. Obravnavano območje je z navedenimi dokumenti
opredeljeno kot območje za razvoj proizvodnih dejavnosti.
V skladu z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa
v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) je območje razvrščeno
v III. stopnjo varstva pred hrupom, za katero veljajo mejne
vrednosti kazalcev hrupa in sicer za dnevne 60 dBA. in nočne
50 dBA.
Ravni hrupa v zahodnem območju urejanja na stiku s
stanovanjsko pozidavo ne smejo presegati mejnih dnevnih
in nočnih ravni hrupa, ki veljajo za II. območje območje, to
je mejne dnevne ravni hrupa 55 dBA in nočne ravni hrupa
45 dBA.
Vode
Varstvo voda bo urejeno z izgradnjo kanalizacije, ki jo
bo možno priključiti na čistilno napravo.
Tehnološke odpadne vode je potrebno očistiti do take
mere, da bodo ustrezale zakonsko predpisanim normativom
za izpust v kanalizacijo.
Skladiščenje nevarnih snovi je potrebno urediti v skladu
s »Pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena
skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive
snovi« (Uradni list SRS, št. 3/79).
Meteorne odplake s prometnih površin bodo speljane
v meteorno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj.
Na območju zazidalnega načrta ne bo dovoljena poslovna dejavnost, pri kateri bi lahko prišlo do onesnaževanja
voda, zato na tem področju niso predvideni nobeni okoljevarstveni ukrepi. Zagotoviti je treba izpolnjevanje pogojev, ki
so določeni v uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št.
35/96).
Zrak
Dejavnost v predvidenih objektih ne sme prekomerno
onesnaževati zraka.
Med gradnjo (zemeljska dela, gradnja cest in komunalne infrastrukture, gradnja objektov) je treba zagotoviti
ukrepe proti onesnaženju zraka, predvsem pa ukrepe proti
prašenju.
Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih
količin vsebnosti snovi, določenih z uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni
list RS, št. 73/94) in z uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih
naprav (Uradni list RS, št. 73/94).
Tla
Vsi proizvodni prostori, pretakalne ploščadi, rezervoarji posode in razvodi nevarnih ali škodljivih tekočin morajo
biti urejeni skladno s Pravilnikom o tem, kako morajo biti
zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za
nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79).
22. člen
Požarna varnost
Zazidalni načrt upošteva določila 22. člena Zakona o
varstvu pred požarom (ZVPoz-A, Uradni list RS, št. 71/93
in 87/01).
Dostopi in dovozi omogočajo dovoz interventnih vozil in
izpolnjujejo pogoje za varen umik.
Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri projektiranju in izvedbi novih objektov potrebno upoštevati takšne
materiale in njih zaščite, ki so varni pred požarom in širjenjem
požara.
Odmiki med objekti preprečujejo širjenje požara. Oskrba
za gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov,
izvedenih skladno s Pravilnikom o hidrantnem omrežju (Uradni list RS, št. 30/91).
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Požarno varstvo vseh objektov in lokacije se uredi v
skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
IX. ETAPNOST IZVAJANJA
23. člen
Etapnost izvajanja
Zazidalni načrt omogoča etapno izvajanje.
Etapna gradnja je možna v sklopu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorjev.
I. faza vključuje komunalno opremo območja za objekt
št. 3: vodnogospodarske ureditve celotnega območja, izgradnjo cest, vodovodnega, kanalizacijskega, elektro v območju
posameznega urejanja objekta
II. faza: bo obsegala izgradnjo ostalih objektov z zunanjo ureditvijo.
Posamezna faza mora biti izvedena v celoti z vsemi
elementi zunanje ureditve in tako, da ne bo poslabšala ekološkega stanja. Komunalne, energetske, prometne in vodnogospodarske ureditve, ki lahko vplivajo na varovanje okolja,
morajo biti dokončno urejene s posamezno fazo gradnje.
Faze izgradnje je mogoče združevati.
Do pričetka ostaja namembnost površin nespremenjena
tako, da se lahko izvajajo posegi, ki omogočajo normalno
rabo zemljišč in objektov ter načrtovano realizacijo predvidenih posegov skladno z zazidalnim načrtom.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
24. člen
Investitorji posameznih objektov so dolžni sočasno z
izgradnjo objektov zaključiti zunanjo ureditev objekta. Za
kompletno komunalno urejanje območja so odgovorni posamezni investitorji.
Pri izdelavi izvedbene dokumentacije morajo biti upoštevane vse zahteve soglasodajalcev.
XI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO
25. člen
Za vse predvidene objekte je treba pridobiti geotehnične
pogoje za gradnjo.
XII. KONČNE DOLOČBE
26. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega ureditvenega načrta opravlja MOPE, Inšpektorat za okolje in prostor.
27. člen
Zazidalni načrt je na vpogled pri Upravnem organu Občine Ivančna Gorica, pristojnem za urejanje prostora ter na
Upravni enoti Grosuplje.
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-0209/2002
Ivančna Gorica, dne 22. maja 2006
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.
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KOBARID
2395.

Sklep o cenah pogrebne dejavnosti v Občini
Kobarid

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02, 80/03) je Občinski svet
Občine Kobarid na 34. seji dne 23. 5. 2006 sprejel

SKLEP
o cenah pogrebne dejavnosti v Občini Kobarid
I.
Potrdijo se cene pogrebne dejavnosti Komunale
Tolmin d.d.
POSTAVKA
I. IZKOP IN ZASIP
– priprava na izkop
– navadni grob
– poglobljeni grob
– otroški grob
– žarni grob
– postavitev žarne niše
– odstranitev posmrtnih ostankov
– odstranitev nerazgrajenih posmrtnih ostankov
– prva ureditev groba
– odstranitev tlaka ali spomenika – po dejanski
zamudi časa potrebnega za odstranitev
– prekop pred potekom kolobarne dobe
– zamuda časa in strošek prevoza delavcev
10 – 19km
20 – 29 km
nad 30 km

CENA
3.085,00 SIT
29.225,00 SIT
37.075,00 SIT
15.290,00 SIT
7.350,00 SIT
1.500,00 SIT
2.200,00 SIT
10.500,00 SIT

2.200,00 SIT
2.200,00 SIT
2.200,00 SIT

19.875,00 SIT
2.630,00 SIT
3.035,00 SIT
21.185,00 SIT
4.615,00 SIT
2.630,00 SIT
9.220,00 SIT
10.920,00 SIT
7.020,00 SIT
3.170,00 SIT
10.745,00 SIT
17.550,00 SIT

Ob nedeljah in praznikih so cene postavk pod I. višje za
50% pod II. pa za 30%.

III. PREVOZI
– lokalni prevoz
– prevoz s pogrebnim vozilom – km

6.950,00 SIT
170,00 SIT

220,00 SIT

8.400,00 SIT
4.000,00 SIT
18.000,00 SIT
5.680,00 SIT
Po računu +
3.000,00 SIT

Za pokojnike s stalnim prebivališčem izven občin Bovec,
Kobarid in Tolmin se na cene iz postavke IV. pribije 20%.
Dela, ki niso zajeta v postavkah I., II., III. in IV., se
obračunavajo po dejanski zamudi časa po urni postavki
4.500,00 SIT/h.
Cene ne vsebujejo DDV.

II.
Cenik se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati dan
po objavi.
Št. 352-4/04
Kobarid, dne 23. maja 2006
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič l.r.

35.360,00 SIT

II. OPRAVILA PRED POGREBOM
britje, umivanje, preoblačenje umrlega
ureditev in oprema krste
polaganje v krsto
polaganje v krsto v nenormalnem stanju
ureditev vežice in odra
premik iz vežice v poslovilni prostor
vodenje pogreba
cinjenje krste (brez materiala)
cinjenje zabojčka za posmrtne ostanke
prijava smrti pokojnika
odstr. posmrtnih ostankov na klic policije
postavitev in najem mrliške sobe na domu

IV. OSTALO
– uporaba vežice – dan
– uporaba transportne krste
– uporaba obdukcijske sobe s čiščenjem
in dezinfekcijo
(vežica Tolmin)
– uporaba hladilnika – dan (vežica
Tolmin)
– obveščanje javnosti

5.350,00 SIT
2.200,00 SIT

Na pokopališčih, ki niso v upravljanju Komunale Tolmin
Javnega podjetja d.d. (odlok ali pogodba), se zgoraj navedene
cene povišajo za 30%. V primeru izkopa v zamrznjenem terenu se obračuna najem rušilnega kladiva v višini 3.500,00 SIT
in dodatno porabljen čas delavca za prebijanje zmrznjenega
terena po ceni 3.000,00 SIT/h.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

– prevoz s pogrebnim vozilom
s spremljevalcem – km

2396.

Sklep o cenah vzdrževanja pokopališča
Kobarid

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 8/00,79/00, 53/02, 74/02,80/03) je Občinski svet
Občine Kobarid na 34. redni seji dne 23. 5. 2006 sprejel

SKLEP
o cenah vzdrževanja pokopališča Kobarid
I.
Cene vzdrževanja pokopališča Kobarid znašajo:
enojni grob
dvojni grob
trojni grob
otroški grob

6.750,00 SIT
8.940,00 SIT
10.140,00 SIT
3.235,00 SIT

Cene ne vsebujejo DDV.
II.
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in velja od dneva
sprejema na Občinskem svetu za leto 2006.
Št. 352-4/04
Kobarid, dne 23. maja 2006
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2397.

Sklep o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju
programov športa v Občini Kobarid v prilogi
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje
programov športa v Občini Kobarid

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 8/00,79/00, 53/02, 74/02 in 80/03) je Občinski
svet Občine Kobarid na svoji 34. redni seji dne 23. 5. 2006
sprejel

SKLEP
o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju
programov športa v Občini Kobarid v prilogi
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje
programov športa v Občini Kobarid
I.
V Pravilniku o sofinanciranju programov športa v Občini
Kobarid (Uradni list RS, št. 60/02, 69/03) se v prilogi Pogoji,
merila in normativi za vrednotenje programov športa v Občini Kobarid v 1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni šport in vrhunski šport v drugem odstavku doda
alinea, ki se glasi:
»– Materialne stroške programa v višini, kot je razvidno
iz tabele 3«.
II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
takoj.
Št. 671-1/06
Kobarid, dne 23. maja 2006
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič l.r.

KOČEVJE
2398.

Odlok o
��������������������������������
o ureditvenem načrtu Gotenica
– vadbeni center (P7/M1)

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03) ter 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99
– popr. 73/02, 117/02 in 43/03, 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na redni 30. seji dne 22. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o o ureditvenem načrtu Gotenica – vadbeni
center (P7/M1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za ureditveni načrt)
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Kočevje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje za obdobje 1986 do
1990, dopolnjenega v letu 1999 (Uradni list RS, št. 71/00
in ter Programa priprave za izdelavo Ureditvenega načrta
GOTENICA – VADBENI CENTER (P7/M1) (Uradni list RS,
št. 3/01), sprejme: UREDITVENI NAČRT GOTENICA – VADBENI CENTER (P7/M1).
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2. člen
(vsebina ureditvenega načrta)
Ureditveni načrt, ki ga je izdelalo podjetje Projekt d.d.
Nova Gorica, Kidričeva 9/a, 5000 Nova Gorica, pod številko
projekta 6276-0170, v novembru 2004 (dopolnitve marec
2006). Ureditveni načrt obsega tekstualni del in grafične
prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter predlagane postavitve objektov in vadbenih poligonov v ureditveno območje
s potrebno komunalno infrastrukturo znotraj in tudi izven
območja ureditve.
Pisni del ureditvenega načrta obsega:
1. Obrazložitev in utemeljitev predlaganih rešitev znotraj
območja urejanja
2. Opis projektnih rešitev za cestno omrežje, vodovod
in kanalizacijo in obrazložitev in opis potrebnih ureditev zunaj
območja ureditve.
3. Opis rešitev za plinsko omrežje.
4. Opis rešitev električnega omrežja in TK komunalnih
naprav ter zunanje razsvetljave
5. Oceno stroškov za realizacijo območja ureditve
6.�������������������
Smernice in mnenja
– Občina Kočevje, Oddelek za okolje in prostor
– Občina Kočevje, Občinska uprava
– RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
Republike Slovenije za okolje
– Hydrovodovod d.o.o. Kočevje
– Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto
– Javno komunalno podjetje, KOMUNALA Kočevje
d.o.o.
– �����������������������������������������������������
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste – izpostava Novo mesto
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana
– Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Kočevje
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območna enota Ljubljana
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
Območna enota Ljubljana
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota
Kočevje
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve,
Sektor za civilno obrambo
– Ministrstvo za zdravje – zdravstveni inšpektorat RS,
Urad glavne zdravstvene inšpektorice RS
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana
– KS Kočevska Reka – vloga s povratnico
7. Grafične priloge:
1. Izsek iz prostorskega akta,
kartografskega dela Odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega plana družbenega
plana Občine Kočevje za obdobje 1986 do 1990,
dopolnjen v letu 1999 (Uradni �����������������������������
list RS, št. 71/00). M 1:5000
2. Topografski načrt
M 1:5000
3. Katasterski načrt z mejo območja
M 1:1000
4. Geodetski načrt
M 1:1000
5. Arhitektonsko urbanistična situacija
M 1:1000
6. Zbirna situacija komunalnih naprav
M 1:1000
7.1 Idejna rešitev vodovoda in kanalizacije M 1:1000
7.2 Idejna rešitev rekonstrukcije obstoječih
vodovodov
M 1:1000
7.3 Idejna rešitev utrjenih površin
M 1: 2000
8. Idejna rešitev plinskega omrežja
M 1:1000
9.1 Idejna rešitev elekt. omrežja in
zvez-obstoječe stanje z ukinitvami
M 1:1000
9.2. Idejna rešitev elekt. omrežja in
zvez – predvideno stanje
M 1:1000
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10. Karakteristični podolžni profil območja
11. Funkcionalne in oblikovne rešitve
novozgrajenih objektov
12. Načrt gradbenih parcel z elementi
za zakoličbo

Uradni list Republike Slovenije
M 1: 1000
M 1: 1000
M 1: 1000

II. OBSEG OBMOČJA UREJANJA
3. člen
(Ureditveno območje po parcelah in obodna parcelacija)
Površine in meje območja:
Površina ureditvenega načrta, znotraj obodne parcelne
meje, znaša: 23,45 ha in zajema naslednje parcele:
k.o. Gotenica:
parc. št:
154, 300 del, 301 del, 302 del, 303 del, 304 del, 305
del, 815 del, 820 del, 821 del, 824 del, 825 del, 826 del,
838 del, 839 del, 850 del, 853 del, 856 del, 857 del, 864,
871 del, 1011 del, 1016, 1017, 1020 del, 2704 del, 2733,
2734, 2750, 1003/2 del, 1007/4 del, 1009/8, 1010/1, 1010/3,
1018/1, 1018/2, 1019/1, 11/2, 14/2, 1518/4, 1530/1 del,
1533/2, 1534/1, 1535/1, 1536/1, 1536/2, 1537/1, 1537/2,
1538/1, 1538/2, 1539/1, 1539/2, 1540/1, 1540/2, 1541/1,
1541/2, 1542/1, 1542/2 del, 1543/1 del, 1543/3 del, 1544/1
del, 1545/1 del, 1546/1 del, 1547/1 del, 186/2, 187, 188,
189 del, 190 del, 191 del, 192 del, 193 del, 194 del, 196
del, 197 del, 198 del, 199 del, 20/2, 20/3,200 del, 201 del,
202 del, 203 del, 204/1 del, 205, 206, 207, 209, 211, 212,
213, 214, 215, 216/1, 216/2, 216/3, 216/4, 225, 226, 227,
228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 249, 250/1, 250/2, 250/3,
251, 252, 253, 254, 255, 256 del, 257, 258, 259 del, 26/1,
26/1, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/15, 26/18, 26/19, 26/2,
26/20, 26/3, 26/4, 26/5, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8, 26/9, 260,
261 del, 262 del, 263 del, 264 del, 265 del, 2661/2, 2662/1
del, 2662/2, 2663/2, 2666/1, 2667/1, 2667/3, 2668/1, 2668/3,
2669/1, 2669/3, 2670/1, 2670/2, 2670/3, 2673/1, 2673/3,
2674/1, 2674/3, 2675/1, 2675/3, 2676/1, 2676/2, 2676/4,
2677/1, 2677/3, 2678/1, 2678/2, 2678/3, 2678/5, 2679, 2680,
2681/2, 2686/1 del, 2686/10, 2686/11, 2686/15, 2686/6 del,
2689/1, 2689/6, 2689/7, 2692/10, 2692/11, 2692/12, 2692/3
del, 2692/9, 2698/1, 2698/2, 2698/3, 2698/7 del, 2702/14
del, 2702/16 del, 2702/5, 2702/6, 2702/7, 2702/8, 2703/1
del, 2703/2, 2703/3, 2707/7, 2709/1, 271 del, 2710/2, 2711/1,
2711/3, 2711/4, 2711/5, 2727, 2728, 2735, 2736, 2737, 2738,
2739, 274, 2740, 2741, 2742, 2745, 2748, 2752, 2755, 2758,
2759, 276/1 del, 276/2, 2760, 2763, 2765, 2766, 2767, 277/1,
277/2, 277/3, 28, 282 del, 298/1 del, 298/2, 298/3, 298/4,
298/5, 3, 31/1, 31/2, 32/2, 33/2, 33/3, 35/3, 36, 37/1, 37/2,
38, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 63/2,
66/2, 67, 68/2, 69/1, 69/2, 70/2, 70/3, 71/1, 71/4, 72/2, 72/3,
72/4, 73/2, 73/3, 73/5, 74/1, 74/3, 74/5, 75/1, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 813, 818/1, 818/2, 819, 82, 822, 823, 827/1, 827/2,
827/3, 828/1, 828/2, 828/3, 829/1 del, 829/3, 83, 830/1 del,
832/1 del, 833/1 del, 834/2 del, 834/5, 835/1 del, 836/1 del,
84, 845/2, 85, 858/2, 86, 862/1 del, 863/1, 863/2, 87, 870/1
del, 900/5 del, 906, 910/1, 910/3, 911/1, 911/2, 912/1, 912/2,
913/1, 913/2, 914/1, 914/2, 915/1, 915/2, 916/1, 916/2, 917,
918/1, 918/2, 919, 920, 921, 922, 923, 924/2, 925/1, 926/1,
927/1 del.
Seznam obodnih parcel
k.o. Gotenica
1003/1, 1003/2 del, 1007/4 del, 1009/2, 1011 del, 1020
del, 152, 153, 1530/1 del, 154, 1542/2 del, 1543/1 del, 1543/3
del, 1544/1 del, 1545/1 del, 1546/1 del, 1547/1 del, 155, 156,
157/1, 157/2, 158, 159, 160, 161, 162, 163/1, 163/2, 164,
172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 182, 183, 184, 186/1, 189
del, 190 del, 191 del, 192 del, 193 del, 194 del, 196 del, 197
del, 198 del, 199 del, 200 del, 201 del, 202 del, 203 del, 204/1

del, 204/2, 210, 256 del, 259 del, 261 del, 262 del, 263 del,
264 del, 265 del, 2655/2, 266, 2662/1 del, 2686/1 del, 2686/4,
2686/6 del, 2692/3 del, 2698/4 del, 2702/14 del, 2702/16 del,
2703/1 del, 2704 del, 2708/3, 2708/4, 2708/5, 271 del, 276/1
del, 2768, 2769, 282 del, 297, 298/1 del, 300 del, 301 del,
302 del, 303 del, 304 del, 305 del, 306, 307, 308, 309, 310/1,
310/2, 311, 312, 815 del, 820 del, 821 del, 824 del, 825 del,
826 del, 829/1 del, 830/1 del, 832/1 del, 833/1 del, 834/2
del, 835/1 del, 836/1 del, 838 del, 839 del, 850 del, 853 del,
856 del, 857 del, 858/1, 862/1 del, 870/1 del, 871 del, 872/2,
88, 886/1, 887/2, 89, 90, 900/4, 900/6, 91, 92, 925/2, 926/2,
927/1 del, 927/2, 93, 930/1, 94, 95
2692/3, 2708/2, 1518/4, 1535/1, 1530/1, 2689/6, 917,
919, 920, 921, 922, 923, 925/1, 926/1, 927/1, 926/2, 925/2,
924/2, 2692/12, 900/5, 26/19, 2741, 2739, 26/14, 26/12,
2686/1, 853, 836/1, 835/1, 834/2, 833/1, 832/1, 830/1, 829/1,
826, 825, 824, 821, 819, 815, 813, 2704, 298/4, 298/3, 298/1,
298/2, 42/2, 2703/1, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
233, 234, 235, 236, 238, 239, 242, 243, 263, 264, 260, 258,
257, 255, 254, 253, 252, 251, 274, 276/1, 276/2, 250/1,
277/2, 158, 159, 160, 161, 162, 163/2, 163/1, 164, 180, 179,
177, 176, 175, 173, 172, 182, 183, 184, 186/1, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204/1,
205, 206, 209, 211, 212, 95, 91, 90, 89, 88, 70/3, 71/4, 69/1,
74/3, 75/1, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 2698/4, 2667/1,
2666/1, 2663/2, 2662/2, 2662/1, 2686/6, 1548/1, 1547/1,
1546/1, 1545/1, 1544/1, 1543/2, 1543/3.
4. člen
(posegi izven meja ureditvenega območja)
Preskrba z vodo:
Za uresničevanje načrtovanih ureditev, ki so predlagana v tem ureditvenem načrtu, bo zunaj meje območja
ureditvenega načrta, za zagotovitev ustrezne oskrbe z vodo,
potrebna tudi rekonstrukcija posameznih primarnih odsekov
obstoječih cevovodov, in sicer obstoječega vodovoda preseka 80 mm, ki odvaja vodo iz distribucijskega vodohra R3
na območju naselja zahodno od regionalne ceste ter rekonstrukcija tlačnega cevovoda od črpališča Mrzli studenec do
distribucijskega vodohrana R3.
Od vodohrana R3 do dveh odvzemnih mest za vadbeni
center Gotenica se izvede zamenjava cevi preseka 80 mm z
novimi preseka 150 mm. Izvede se tudi rekonstrukcija vseh
cevovodov (odcepov) na katerih so nameščeni obstoječi
požarni hidranti (6 kd) znotraj obstoječega naselja zahodno
regionalne ceste – vgradnja cevi.
Za tlačne cevi iz Mrzlega studenca se predvidi vgradnja
tlačnih cevi preseka 80 mm od črpališča Mrzli studenec do
vodohrana R3.
Predvidena rekonstrukcija vodovoda zunaj meja ureditvenega načrta poteka po že obstoječih obstoječih trasah. Potek je razviden iz grafične priloge. Vse
�����������������
parcele so v
območju k. o. Gotenica št. parcel: 1359/3, 1431/5, 1431/4,
1430/2, 1430/1, 1360/2, 1436/2, 1428, 1436/1, 1452/1,
1456/5, 2689/5, 1162/1, 2689/8, 1164/2, 2692/6, 1630/2,
1630/9, 1630/6, 1607/1, 1608, 1614/1, 1604/1, 1602, 1601,
1598, 1596, 1593, 1591, 1590, 1588, 1587, 1586, 1585,
1584, 1583, 1582, 1581, 1580, 1579, 1578, 1577, 1576,
1575, 1574, 1573, 1572, 1571, 1570, 1569, 1568, 1567,
1566, 1565, 1564, 1563/2, 1563/1, 1562, 1561, 1560, 1559,
1558/1, 1557/1, 1556/1, 1555/1, 1554/1, 1553/1, 1552/1,
1551/1, 1550/1, 1549/1, 1548/1, 1547/1, 1546/1, 1545/1,
1544/1, 1543/1.
Nadomestne poti:
Meja UN preseka dve dovozni poljski poti na severnem
delu in na vzhodnem delu. Poti je potrebno prestaviti izven
območja UN, kar je skrb in obveza investitorja območja Ureditvenega načrta.
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Kanalizacija:
Iztok iz čistilne naprave (tercialnega čiščenja) se v primeru, da ne zagotavlja predpisanega čiščenja spelje zunaj
območja ureditvenega načrta. Kvaliteta iztoka se ugotovi po
opravljenem monitoringu delovanja naprave.
Elektroinstalacijski vod SN:
Predvidena je prestavitev obstoječega zračnega voda
SN v delu, ki se ureja, v zemeljsko izvedbo. Vod je potrebno
voditi v zemlji po do prvega droga, po trasi, ki leži zunaj ureditvenega območja na vzhodnem delu območja.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA URBANISTIČNO,
ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
UREDITVENEGA OBMOČJA
5. člen
1. Značilnosti območja in omejitve:
Lega:
Naselje Gotenica leži približno 9 km zračne linije JZ od
Kočevja. Vzhodno od Gotenice se razteza Goteniška dolina,
zahodno pa pogorje Goteniška gora z Goteniškim Snežnikom, ki je z 1290 m najvišji vrh območja. Širše področje je
pretežno gozdnato in redko naseljeno.
Območje predvidenega ureditvenega načrta zajema
območje, v kartografskem delu Odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Kočevje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana
občine Kočevje za obdobje 1986 do 1990, dopolnjen v letu
1999 (Uradni list RS, št. 71/00), označeno kot P7/M1.
Pretežni del ureditvenega območja se nahaja vzhodno
od regionalne ceste R3-655 Dolenja vas–Kočevska Reka,
le manjši del sega preko ceste na zahodno stran, ki se nato
nadaljuje v obstoječi logistični center Gotenica.
Ureditveno območje je nenaseljeno, teren pada dokaj
enakomerno od regionalne ceste proti vzhodu, zahodno od
ceste pa se dviga. Zemljišče so večinoma travniki in pašniki,
nekaj je kmetijskih poslopij.
2. Usmeritve in cilji za zazidalno izrabo območja:
Glavne usmeritve in cilji so: navedeno ureditveno območje, kjer se danes nahajajo kmetijski objekti (hlevi, kurnica) v celoti urediti za potrebe osnovnega, dopolnilnega in
specialističnega usposabljanja policistov in drugih delavcev
policije.
V ta namen je na območju predvidena postavitev novih
vadbenih poligonov s potrebno komunalno opremo in prilagoditev obstoječih zgrajenih struktur novim vsebinam.
3. Usmeritve in pogoji za izvajanje prostorskih ureditev
na območju ureditvenega načrta za urbanistično in arhitektonsko projektiranje:
3.1 Splošno:
V okviru urbanističnega in arhitektonskega oblikovanja
območja, je predvidena postavitev objektov in poligonov, v
skladu s konfiguracijo terena, obstoječi objekti, pa se adaptirajo znotraj obstoječih gabaritov, po programskih zahtevah
investitorja in v duhu lokalne značilne arhitekture.
Objekti visokogradnje, namenjeni usposabljanju in izobraževanju policistov in delavcev policije, morajo biti postavljeni tako, da varujejo značilne vedute na silhueto naselja v
oblikovanju in izbiri materialov pa slediti lokalni arhitekturni
tipiki, kolikor to dopušča specifika programa.
Med objekti se na prostih površinah predvidi dodatna visokodebelna zasaditev značilnih avtohtonih sadnih drevesa,
obstoječe se v največji možni meri ohrani.
Ohrani se vsa obstoječa živa meja in vsa večja drevesa.
Okrog območja se predvidi žična transparentna ograja,
neprehodna, znotraj živa meja do višine 1,50 m.
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3.2 Pogoji izvedbe za posamezne posege v prostor:
Novogradnje in adaptacije objektov – visokogradnja:
1. Zaprto strelišče:
Zaprto, avtomatsko, računalniško in multivizijsko podprto strelišče za pištolo in avtomatsko puško s pripadajočo
infrastrukturo.
Gabarit objekta (maks.): 90 m/45 m, možna podkletitev,
višina objekta ob kapnem robu: 6 m (maks.).
Lokacija objekta: Objekt je postavljen z daljšo stranico
vzporedno s cesto, kota pritličja je glede na cesto 645 m
(±50 cm), odmik od skrajnega roba cestišča je min 3 m.
Materiali: skladno z zahtevo tehnologije.
2. Nastavitveni objekt:
Objekt je višje kategorije s kapaciteto 20 enoposteljnih
sob s spremljajočimi prostori, fizično in funkcionalno povezan
s sosednjo večnamensko – športno in kongresno dvorano.
Gabarit objekta: (max): osnovni tloris nastavitvene enote
je pravokotne oblike 16 m x 35 m, etažnosti P+1 (do P+2
ali P +2+ M), kota tlaka je glede na predvideno cesto na
nadmorski višini: 648.00±0,50 m). V vmesnem delu med
večnamensko dvorano in je predvidena vhodna avla, tloris
pravokotne oblike, gabaritov 16,50 m x 7,50 m, etažnosti
(P + 1 + M), kota tlaka je glede na predvideno cesto na nadmorski višini: 648.00 (±0,50 m).
3. Večnamenska dvorana:
Večnamenska dvorana – telovadnica in konferenčna
dvorana za 300 ljudi, s spremljajočimi servisnimi prostori in
kabineti.
Gabarit objekta: (maks.): osnovni tloris telovadnice v
dimenzijah košarkaškega igrišča s tribunami. Tloris je kvadratne oblike, maks. gabarit je 38 m x 38 m, višina je najmanj
7,5 m, pri kapnem robu, etažnosti P+1+M. Kota tlaka pritličja
je glede na predvideno cesto na nadmorski višini: 648.00
(±0.50 m).
4. Poligon za izvajanje usposabljanj kriminalistične policije:
Objekt je obstoječ, predviden za adaptacijo in umestitev programov, namenjenih urjenju policijskih postopkov
(hišna preiskava, preiskava objekta s službenim psom, vpad
v posamezno stanovanje, garažo, pomožni prostor). Zunanji
gabarit tlorisa objekta je: 10 m x 50 m. Možna je le povečava po dolžini objekta do 10% celotne dolžine, širina ostane
nespremenjena.
Objekt je višine P + 1. Kota pritličja je glede na cesto
nespremenjena. Objekt ohranja vse arhitekturne karakteristike obstoječega objekta, tudi v slučaju nadomestne gradnje.
Ožja okolica objekta se uredi po izhodiščih, podanih v grafični
prilogi UN-Arhitektonsko – urbanistična situacija, skladno s
razmestitvijo programa v objektu.
5. Heliodrom in pretakalna ploščad:
Izvedeta se po programu investitorja in izhodiščih iz
grafičnih prilog ureditvenega načrta.
6. Poligon za urjenje taktičnih postopkov:
Obsega kulise naselja z ulico (po programu investitorja
in izhodiščih iz ureditvene situacije).
7. Poligon za urjenje vožnje s službenimi vozili:
Obsega cestišče v različnih pogojih (spolzko, naravne
ovire, različni nakloni in skloni) izvede se po programu investitorja in izhodiščih iz ureditvene situacije.
8. Objekt učilnice in kabineti:
Objekt je obstoječ, predviden za adaptacijo in umestitev učilnic in kabinetov za usposabljanje strokovnih služb.
Zunanji max. gabarit tlorisa objekta je: 14 m x 35 m. Možna
je razširitev objekta v liniji najširšega dela objekta, dolžina
ostane nespremenjena. Objekt je višine P +1 + M. Kota pritličja je glede na cesto nespremenjena. Objekt ohranja vse
arhitekturne karakteristike obstoječega objekta, tudi v slučaju
nadomestne gradnje. Ožja okolica objekta se uredi po izhodiščih, podanih v grafični prilogi UN in skladno s razmestitvijo
programa v objektu.
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9. Garažni boksi in vzdrževanje avtoparka:
Gabarit objekta je maksimalno 8 m/60 m, višinski gabarit je P+1. Objekt je dostopen za vozila na nivoju pritličja in
z nivoja nadstropja. Kota pritličja je kota pritličja je glede na
cesto 645 m (+-50cm), odmik od skrajnega roba cestišča je
min 6m. Oblikovanje objekta po splošnih pogojih, postavitev
v prostor po grafičnih prilogah UN.
10. Poligon za bombno zaščito in plinska sredstva:
Poligon je namenjen aktiviranju, opazovanju in analizi
učinkov eksplozije, količina razstreliva 100 g–500 g in plinska
jeklenka 10 kg (ca. 10 eksplozij na leto). Ureditev in lokacija
poligona po navodilih investitorja in skladno z grafičnimi
prilogami UN.
11. Atletsko tekališče in taktične steze.
12. Poligon za vožnjo s terenskimi vozili in motorji:
Ureditev in lokacija poligona po grafičnih prilogah UN
in navodilih investitorja. Posebej je potrebno v fazi izvedbe
predvideti zaščito tal pred eventualnim izlivom goriva in olj.
13. Objekt za nastanitev službenih psov:
Objekt je obstoječ, predviden za adaptacijo in umestitev
boksov za službene pse (40) s spremljajočimi prostori. Zunanji maks. gabarit tlorisa objekta je: 9 m x 35 m. Objekt je
lahko P+1, okrog objekta je predvideno zunanje vežbališče,
ograjeno.
14. Večnamenski vadbeni objekt:
Objekt obstoječe bencinske črpalke in trgovine, namenjen urjenju in vadbi policijskih postopkov v podobnih
situacijah. Objekt ostane v obstoječih gabaritih in obsegu,
adaptacija le znotraj objekta.
15. Energetski objekt:
Energetski objekt za ogrevanje objektov na plin UNP, s
tremi plinohrami in izparilno regulatorskim delom. Možnost
postopnega povečanja zmogljivosti, na isti lokaciji.
Dimenzije ploščadi 10 m x 11 m. Lokacija po grafični
prilogah UN.
16. Centralno parkirišče:
Parkirna ploščad 34 m x 90 m za 120 osebnih avtomobilov. Dovoz s predvidene ceste, na koti 651.500 m. Lokacija
po grafični prilogi.
17. Garaže:
Objekt ostane v obstoječih gabaritih in obsegu, adaptacija le znotraj objekta.
18. Nastanitveni objekt:
Objekt ostane v obstoječih gabaritih in obsegu, adaptacija le znotraj objekta.
19. Objekt za predstavitev gradiva o aktivnostih in razvoju policije:
Obstoječi objekt se rekonstruira v gabaritih obstoječega
objekta, etažnost K+P+1, po usmeritvah in programu investitorja. Tolerance gabarita ±10%.
20. Poligon službenih konj:
Ureditev in lokacija poligona po grafičnih prilogah UN in
navodilih investitorja. Poligon je ograjen.
21. Stolp:
Predviden je stolp, tlorisnega gabarita 10 m x 10 m,
večnadstropni, (K+P+3) za urjenje vpadov v objekte in iz
zraka. Lokacija po grafičnih prilogah UN, streha ravna terasa za pristajanje helikopterjev, druga obdelava objekta po
navodilih investitorja.
22. Območje nad cesto:
Znotraj meja UN se nahaja predel, kjer ni predvidenih
lokacij vadbenih poligonov. Tu se nahaja nekaj obstoječih
objektov vadbenega centra Gotenica, pretežno je predel
zelenica z redkim sadnim drevjem. Možne so prizidave in
dozidave obstoječih objektov, po programu investitorja do
30% povečanja površin in kubatur z vso potrebno komunalno
infrastrukturo.
Tolerance pri legi in velikosti objektov so za posamezne
objekte pod štev. 1.–22. opisane. Večja odstopanja (vendar
ne več kot 20% osnovnega gabarita) so lahko na zahtevo
investitorja s soglasjem skrbnika in izdelovalca UN.
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3.3 Pomožni in začasni objekti
Znotraj ureditvenega območja je možna postavitev še

1. vadbene objekte, namenjene obrambnim vajam in
vajam za zaščito, reševanje in pomoč;
2. pomožne letališke objekte;
3. začasne objekte, namenjene skladiščenju.
IV. UREJANJE PROMETNEGA OMREŽJA IN
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
6. člen
Ureditveno območje
Ureditveno območje deloma komunalno opremljeno.
Umestitev in razporeditev novih programov v območje ureditve, zahteva izvedbo nove komunalne infrastrukture.
Prometna infrastruktura
Regionalna cesta R3-655 Dolenja vas–Kočevska Reka,
ki poteka skozi naselje Gotenica, le-to deli na dva dela (vzhodni in zahodni del). Za potrebe vadbe in usposabljanja se je
v preteklosti uporabljal le zahodni del naselja, z razširitvijo
VC pa naj bi se aktivnosti prenesle predvsem na vzhodni del
naselja, kjer se nahaja ureditveno območje, ki ima dostop
urejen z odcepom iz regionalne ceste. Cestni priključek na
regionalno cesto R3-655 Dolenja vas–Kočevska Reka se
uredi na lokaciji obstoječega. Znotraj kompleksa je predvidena ureditev internih cestnih povezav in utrjenih površin.
Da se povežeta dela Gotenice, ki ju loči regionalna cesta, se
izvede podzemni prehod, širine, ki omogoča prehod pešcev,
na lokaciji ki je predvidena v situaciji ureditve območja
Kanalizacija in odvodnjavanje
Lokacija predvidenega Vadbenega centra policije –ureditveno območje se v celoti nahaja v III. vodovarstvenem
pasu za sledeče vodne vire: Blate, Slovenska vas, Rožni
studenec in Ribjek. Ti vodni viri oskrbujejo s pitno vodo
ca. 30.000 prebivalcev v treh občinah (Kočevje, Ribnica in
Kostel). Na sami lokaciji predvidenega posega ni stalnih
površinskih vodotokov. Ob gozdnem robu je tudi več požiralnikov.Površinske vode na širšem obravnavanem območju
so vezane predvsem na kraška polja, zatem pa se izgubljajo
v požiralnikih. Na področju Gotenice zahodno od regionalne
ceste se nahaja potok, ki priteče po dolini iz zahoda mimo
Gotenice in v požiralnikih ponikne severno od naselja.
Na območju vadbenega centra Gotenica se predvidi
ločen kanalizacijski sistem.
Meteorna kanalizacija
Na obravnavanem območju se predvidi ureditev nove
meteorne kanalizacije v vodotesni izvedbi. Vse utrjene asfaltne in tlakovane površine se odvodnjavajo kontrolirano
preko požiralnikov s peskolovi, ki se navezujejo na omrežje
meteorne kanalizacije.
Meteorna kanalizacija se zaključi na skrajno vzhodnem
predelu UN in sicer ob obstoječih ponikovalnicah.
Pred iztokom na prosto se uredi lovilec olj, ki bo zagotavljal ustrezno čiščenje onesnaženih meteornih voda.
Na omrežju meteorne kanalizacije znotraj območja se
predvidi še dodatne lovilce ogljikovodikov na posebej ogroženih predelih, kjer je izliv onesnaženosti (goriva, olja …) običajno bolj pogost. Dodatni lovilci se predvidijo na meteornem
kanalu, ki zajema vode s pretakalne ploščadi ob heliodromu.
Na površinah, ki niso površinsko zatesnjene se predvidi ureditev zgornjega ustroja na nepropustni podlagi, ki
bo onemogočala izcejanje onesnaženih padavinskih voda
v podtalje. Te površine se opremi z ustrezno drenažo, ki se
priključi na meteorno kanalizacijo. To velja za površine, ki so
namenjene poligonu za terenska vozila, poligonu za bombna
sredstva.
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Fekalna kanalizacija
Skupna kapaciteta obremenitve odpadnih fekalnih voda
je 290 EE.
Obstoječa čistilna naprava za 350 EE, ki se nahaja
v I. vodovarstvenem pasu, se ukine. V zahodnem predelu
naselja se pogojno ohrani obstoječa fekalna kanalizacija. Pri
tem je potrebno preveriti njeno ustreznost glede vodotesnosti. V kolikor se ob pregledu ugotovi, da le-ta ne zagotavlja
vodotesnosti jo bo ustrezno sanirati oziroma nadomestiti z
novo.
Obstoječa fekalna kanalizacija se spelje na novozgrajeno čistilno napravo v dveh krakih. Stara čistilna naprava
se opusti.
Prvi krak obstoječe fekalne kanalizacije se priklopi na
nove vode v območju novega kanalizacijskega voda v območju večnamenskega vadbenega objekta št. 14 (obstoječi
bencinski servis).
Drugi krak obstoječe fekalne kanalizacije iz zgornjega
dela naselja se preusmeri mimo novega podhoda pod regionalno cesto do vodov v novo čistilno napravo.
Novi fekalni kanal se uredi od območja ob večnamenskem vadbenem objektu št. 14 (bencinskem servisu). Tu
se dejansko prekine obstoječi zbirni fekalni kanal, ki odvaja
odpadno vodo v smeri proti obstoječi ČN.
Novi zbirni fekalni kanal se usmeri mimo novega nastanitvenega objekta proti večnamenskemu objektu, mimo
garaž in strelišča ter se nato usmeri proti jugu.
Zbirni kanal se nadaljuje zahodno od heliodroma do
objekta za službene pse, nato ob južnem robu obravnavanega območja do predvidene lokacije nove ČN. Ta se locira
v jugovzhodnem vogalu območja, torej znotraj III. vodovarstvenega pasu.
Novi zbirni fekalni kanal se usmeri mimo novega nastanitvenega objekta proti večnamenskemu objektu, mimo
garaž in strelišča ter se nato usmeri proti jugu.
Zbirni kanal se nadaljuje zahodno od heliodroma do
objekta za službene pse, nato ob južnem robu obravnavanega območja do predvidene lokacije nove ČN. Ta se locira v
jugovzhodnem vogalu območja, torej znotraj III. vodovarstvenega pasu. V okviru predvidene čistilne naprave bo morala
tehnologija poleg običajnega (sekundarnega) čiščenja predvideti tudi terciarno stopnjo čiščenja in dezinfekcijo.
Čistilna naprava bo z vsemi tremi stopnjami čiščenja
morala zagotavljati stopnjo čiščenja, da iztok iz nje ne bo
vplival na kvaliteto podtalnice.
Pogodbeno izbrani upravljalec objekta ČN, bo skladno
z veljavno zakonodajo sestavil poslovnik za obratovanje in
vzdrževanje, kjer morajo biti opredeljene lokacije za odvoz
mulja iz ČN ter naveden termin praznjenja.
Na obravnavanem območju je predviden objekt za nastanitev službenih psov. Za potrebe tega objekta je potrebna
ureditev gnojnične jame (v sklopu objekta) v vodotesni izvedbi zaprtega tipa. Praznenje jame in odvoz na ustrezno
dispozicijo se izvaja skladno z odlokom lokalne skupnosti.
Vodooskrba
Celotna sedanja infrastruktura vodovoda obstoječih
objektov vzhodno od regionalne ceste Dolenja vas–Kočevska
Reka, je vezana na center za oskrbo, zahodno od ceste.
Vodooskrba obravnavanega območja se zagotovi iz
obstoječega vodovodnega omrežja naselja. Navezava na
obstoječe omrežje se predvidi ob nastanitvenem objektu severno od cestnega priključka ter južno od novega parkirišča
v kompleksu.
Na celotnem obravnavanem predelu vadbenega območja se uredi novo zunanje vodovodno omrežje in uredi nove
vodovodne priključke za objekte. Na zunanjem vodovodu se
predvidi razmestitev zunanjih požarnih hidrantov.
Zunanji razvod se predvidi iz vodovodnih cevi z minimalnim presekom 100 mm, razen krajših vodovodnih priključkov
ob objektih. Za zagotovitev ustrezne oskrbe bo potrebna tudi
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rekonstrukcija posameznih primarnih odsekov obstoječega
vodovoda, ki odvajajo vodo iz distribucijskega vodohrana R3
na območju naselja zahodno od regionalne ceste.
Glede na predvidene kapacitete ocenjujemo porabo sanitarno pitne vode ob upoštevanju norme porabe
300 l/EEdan.
Za objekte katerih požarna ogroženost bi zahtevala
večje količine požarne vode se predvidi dodatne ukrepe za
zagotovitev požarne varnosti.
V okviru obstoječih objektov primarnega omrežja je
potrebno zagotoviti kapaciteto vodnih virov minimalno 1,5 l/s.
V vodohranih je potrebno zagotoviti fluktuacijsko rezervo
vode v obsegu 20% maksimalne dnevne porabe, požarno
rezervo in rezervo za primer okvare v sistemu.
Elektrika
Preko obravnavanega področja poteka SN nadzemni
daljnovod 20kV do obstoječega kompleksa.
Obstoječe NN omrežje je deloma prosto zračno deloma
v zemlji in služi za napajanje obstoječih objektov.
Del zračnega daljnovoda, ki prečka obravnavano območje se ruši. Predvidena je pokablitev tega dela daljnovoda.
Nov kabel po potekal v kabelski kanalizaciji do nove TP in
nazaj preko glavne ceste, kjer se priključi na obstoječo kabelsko kanalizacijo. Načelna situacija predvidenega kablovoda
je vrisana na priloženi geodetski načrt.
Trenutna konična moč je približno 210 kVA. Z novogradnjo se bo ta povečala predvidoma še za 320 kVA. Zato
je za potrebe napajanja predvidena nova distribucijska TP
(1 x 630 kVA) tipske izvedbe. Poleg vadbenega centra je TP
predvidena tudi za morebitne druge porabnike.
Zbirne ceste, povezave in parkirišča se opremijo z zunanjo razsvetljavo. Ceste in parkirišča se osvetlijo s svetilkami
na ravnih stebrih višine 6-8m. Predviden je svetlobnotehnični
razred »ulična razsvetljava«.
Telefon
TK omrežje
Ob cesti Kočevska reka–Gotenica poteka nadzemni
TK vod iz LC Kočevska reka. TK omrežje na obravnavanem
območju je izvedeno z zemeljskimi in zračnimi kabli.
Vsi novi vodi v območju ureditvenega območja se izvedejo v zemeljski kabelski varianti. Nadzemni vod iz LC
Kočevska Reka je pripeljan v zgornji del naselja Gotenica, ki
se ureja s PUP-om. Od interne telekomunikacijske centrale
in delilnikov so vodi speljani v internem optičnem in klasičnem žičnem podzemnem kabelskem razvodu po obstoječem
naselju.
Vsi razvodi v delu, ki se ureja z ureditvenim načrtom,se
povežejo na interne optične in klasične razvode Centra za
oskrbo Gotenica.
Plinovodno omrežje
Na območju urejanja ni plinovodnega omrežja. Obstoječe toplovode v skupni dolžini ca 366m se v celoti odstrani
skladno s faznostjo adaptacije obstoječih objektov priključenih na toplovod in s faznostjo izgradnje novega plinovodnega
omrežja.
Kot energent za potrebe ogrevanja in priprave tople sanitarne vode se uvede utekočinjeni naftni plin (UNP, propan
– butan). Upošteva se Pravilnik o utekočinjenem naftnem
plinu (Uradni list RS, št. 22/91). V ta namen se v prvi fazi na
lokacijo novega energetskega objekta, označenega s št. 15,
postavi novo plinsko postajo. Izstopni tlak plina iz plinske
postaje 100 mbar (podano kot nadtlak).
Znotraj območja urejanja se zgradi novo plinovodno
omrežje, ki je sestavljeno iz glavnih in priključnih plinovodov
tako, da se poveže plinsko postajo z vsemi objekti, ki potre-
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bujejo energent za ogrevanje, prezračevanje ali za pripravo
tople sanitarne vode.
Vkopani plinovodi bodo iz polietilenskih cevi visoke gostote (material PE100 z razmernikom SDR11). V plinovodih
bo plin v plinasti fazi z delovnim tlakom do 100 mbar (podano
kot nadtlak). Skupna dolžina vseh predvidenih plinovodov
(glavni in priključni) je ca. 926 m. Potek plinovodov je razviden iz grafičnih prilog.
V. VARSTVO OKOLJA
7. člen
(varstvo zraka)
Načrtovani posegi v prostor in dejavnosti v njih bodo v
času obratovanja občasno vplivali na poslabšanje kvalitete
ozračja, zato je v potreben prvi monitoring za emisije snovi
pri uporabi in eksplozivnih in plinskih sredstev.
8. člen
(varstvo pred hrupom)
Na celotnem ureditvenem območju je zaradi specifičnih
dejavnosti potrebno izvesti ob prvem obratovanju meritve
hrupa za posamezne dejavnosti na poligonih in kasneje
izvesti ustrezne zaščitne ukrepe, v kolikor bodo mejne ravni
hrupa presežene.
Načrtovani posegi v prostor v ureditvenem območju,
kjer je predvideno bivanje tečajnikov in rekreacija, pa ne
bodo povzročali prekomernega hrupa, zato posebni ukrepi
niso potrebni. Zato se ne predvideva posebnih ureditev ali
ukrepov za preprečevanje prekomernega hrupa.
9. člen
(varstvo voda)
Varovanje podtalnih vod pred onesnaženjem je zagotovljeno z odvajanjem fekalnih odplak, ki je izvedeno v ločenem
sistemu in s predhodnim čiščenjem površinskih – meteornih
vod s parkirišča v lovilcih olj in maščob. Za ČN bo izveden
posebej monitoring.
10. člen
(odstranjevanje odpadkov)
Na območju zelenice severno od nastanitvenega objekta in večnamenske dvorane ter dostopne ceste se zgradi betonski plato velikosti ca. 20 x 5 m. Na njem bodo nameščeni
min. štiri kontejnerji za komunalne odpadke volumna 1100 l,
trije kontejnerji velikosti 1100 l za ločeno zbiranje odpadkov
(moder za papir, zelen za steklo in rumen za plastiko) in kontejner velikosti 240 l za organske odpadke rjave barve.
Velikost platoja omogoča postavitev 5 m3 kontejnerja
za izvajanje kombiniranih akcij zbiranja odpadkov iz zelenic
in vrtov ter dvakrat letno za zbiranje kosovnih odpadkov.
Odpadki se bodo odvažali na komunalno deponijo.
V času obratovanja vadbenega centra bodo nastajali
tudi nevarni odpadki, način skladiščenja le-teh dogovori investitor s pooblaščenim zbirateljem, ki bo te odpadke prevzel
v nadaljnjo oskrbo.
11. člen
(varstvo narave)
Na osnovi naravovarstvennih smernic in ocenjenih vplivih posega na favno tega območja in s tem tudi na zavarovane živalske vrste širšega območja (vse vrste ujed, in sov,
rjavi medved, volk ter ris), vključno z vplivi hrupa (poligon za
bombno zaščito in plinska sredstva, poligon za vožnjo s terenskimi vozili in motorji, poligon za vožnjo s službenimi vozili-cestišče v različnih pogojih) in vplivi helikopterskih preletov
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nad gnezdišči orla belorepca (Posebne strokovne podlage
E‑NET d.o.o., december 2003), so s tem odlokom predpisani
ukrepi za preprečevanje negativnih vplivov in sicer:
– Za varstvo orla belorepca in s tem tudi njegovega habitata, je prepovedano nizko preletavanje Kočevskoreškega
jezera, v reprodukcijskem obdobju (december – junij) pa se
na območju gnezdišča in na ožjem območju zadrževanja
belorepca ne sme vršiti helikopterskih preletov (podatke o
natančni lokaciji gnezdišča in času gnezdenja oziroma vzreje
mladičev je potrebno uskladiti z ustrezno inštitucijo – Zavod
za gozdove Slovenije – območna enota Kočevje v fazi izdelave načrtov PGD.
– Hrupnejše dejavnosti (na poligonu za bombno zaščito in plinska sredstva, na poligonu za terensko vožnjo in
streljanje na prostem – na kulisah) in helikopterski preleti naj
se skladno z dogovorom z ustrezno inštitucijo (Zavodom za
gozdove Slovenije – območna enota Kočevje) izvajajo izven
časa razmnoževanja in vzreje mladičev ter tudi izven območja pomembnejših koridorjev zavarovanih živalskih vrst na
obravnavanem območju (predvsem to velja za velike zveri:
medved, volk in ris).
– V nočnem času naj se ne izvajajo hrupne dejavnosti,
če pa že pa v čim manjši meri in izven časa razmnoževanja
in vzreje mladičev zavarovanih živalskih vrst na obravnavanem območju.
Pred izdajo dovoljenja za poseg v prostor je s strani
ZRSVN zaradi posebnega varstvenega območja (območje
Nature 2000) Kočevsko – Kolpa, potrebno pridobiti še ustrezno soglasje.
VI. ETAPNOST IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA
12. člen
Realizacija ureditvenega načrta bo potekala v fazah
odvisnih od finančnih zmožnosti investitorjev.
I. faza: komunalna oprema območja, z energetskimi
objekti.
II. faza: objekti visokogradnje – novi,
III. faza: adaptacije obstoječih objektov,
IV. faza: ureditev vadbenih poligonov,
V. faza: gradnja stadiona, tekališča in poligona za vožnjo in usposabljanja službenih konj.
VII. KONČNE DOLOČBE
13. člen
Nadzor nad izvajanjem ureditvenega načrta izvaja pristojna inšpekcijska služba.
14. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled v prostorih Občine
Kočevje.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-61/00-141
Kočevje, dne 22. maja 2006
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.
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KOPER
2399.

Sklep o dopolnitvi Sklepa o uvrstitvi delovnih
mest direktorjev oseb javnega prava z
območja Mestne občine Koper v plačne
razrede

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – ZSPJSUPB4 in 14/06) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05,
103/05 in 12/06) ter prejetega soglasja pristojnega ministrstva
izdajam v zvezi z uvrstitvijo delovnih mest direktorjev oseb
javnega prava, katerih ustanoviteljica in pretežni financer je
Mestna občina Koper, v plačne razrede

SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o uvrstitvi delovnih mest
direktorjev oseb javnega prava z območja
Mestne občine Koper v plačne razrede
1.
V prvi točki Sklepa o uvrstitvi delovnih mest direktorjev
oseb javnega prava z območja Mestne občine Koper v plačne razrede (Uradni list RS, št. 22/06) se doda nova druga
alinea, ki se glasi:
»– delovno mesto direktorja Javnega zavoda za šport
Mestne občine Koper v 38. plačni razred,«.
Dosedanja druga in tretja alinea postaneta tretja in
četrta alinea.
2.
Ta sklep velja od 1. 4. 2006 dalje in se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. K1104-6/2005
Koper, dne 27. marca 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 11, quinto comma, della Legge
sulle retribuzioni nel pubblico settore (Gazzetta ufficiale della
RS, n. 70/05 – ZSPJS-UPB4 e 14/06) e dell’articolo 4, primo
comma, dell’Ordinanza sui salari dei dirigenti nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale della RS, n. 73/05, 103/05 e 12/06),
in virtù dell`assenso del ministero competente riguardo alla
classificazione in categorie salariali dei ruoli di dirigenti degli
enti di diritto pubblico il cui fondatore e finanziatore prevalente è il Comune città di Capodistria, emetto la seguente

DELIBERA
sull’integrazione alla Delibera sulla
classificazione in categorie salariali dei ruoli di
dirigenti degli enti di diritto pubblico operanti
nella circoscrizione del Comune città di
Capodistria
1.
Nel punto 1° della Delibera sulla classificazione in categorie salariali dei ruoli di dirigenti degli enti di diritto pubblico
operanti nella circoscrizione del Comune città di Capodistria
è aggiunto un nuovo secondo alinea che recita:
»- dirigente dell’Ente pubblico per lo sport nel Comune
città di Capodistria, 38ª categoria salariale,«.
Il secondo ed il terzo alinea diventano così il terzo ed
il quarto alinea.

Št.

57 / 2. 6. 2006 /

Stran

6213

2.
La presente delibera avrà effetto dal 1. 4. 2006 ed è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: K1104-6/2005
Capodistria, lì 27. 3. 2006
Sindaco
Del Comune Citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

KRIŽEVCI
2400.

Pravilnik o obračunavanju stroškov
za uporabo javne kanalizacije ter čiščenja
odpadnih voda in grezničnih muljev na
območju Občine Križevci

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, UPB-1),
15. in 121. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št.
27/99) ter 26. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda (Uradni list RS, št. 66/00) je Občinski svet
Občine Križevci na 28. seji dne 17. 5. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o obračunavanju stroškov za uporabo javne
kanalizacije ter čiščenja odpadnih voda in
grezničnih muljev na območju Občine Križevci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S Pravilnikom o obračunavanju stroškov za uporabo
javne kanalizacije in čiščenje odpadnih voda in grezničnih
muljev na območju Občine Križevci (v nadaljnjem besedilu:
Pravilnikom) se podrobneje urejajo osnove, normativi in postopki pri obračunavanju stroškov za odvajanje in čiščenje
odpadnih voda in grezničnih muljev na območju Občine
Križevci, in sicer na področjih, kjer je kanalizacijsko omrežje
zgrajeno, je v gradnji ali pa je njegova gradnja predvidena.
2. člen
Pojmi po tem Pravilniku imajo naslednji pomen:
1. Odpadna voda je voda, ki se po uporabi neposredno ali po kanalizaciji odvaja v vode. Lahko je komunalna
odpadna voda, tehnološka odpadna voda ali padavinska
odpadna voda.
2. Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih.
Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v objektih
v javni rabi ali pri kakršnikoli dejavnosti, če je po nastanku in
sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu. Komunalna odpadna voda je tudi tehnološka odpadna voda, ki je po
sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu,
katere povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan, katere letna količina ne presega 4.000 m3, ter se odvaja iz vira
onesnaževanja, katerega obremenjevanje okolja ne presega
50 PE, in pri kateri za nobeno od nevarnih snovi, določenih
kot nevarne s predpisi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
vod iz virov onesnaževanja, letna količina ni presežena.
3. Padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica
meteorskih padavin odteka iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim
materialom prekritih površin neposredno ali po kanalizaciji
v vode.
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4. Tehnološka odpadna voda je voda, ki po uporabi v
industrijski, obrtni ali obrti podobni gospodarski ali kmetijski
dejavnosti vsebuje naslednje snovi:
– snovi, ki se oksidirajo kot kemijska potreba po kisiku
(v nadaljevanju: KPK),
– fosfor,
– dušik,
– organske halogenske spojine, kot adsorbirani organsko vezani halogeni,
– živo srebro in njegove spojine, izražene kot Hg,
– kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd,
– šestvalentni krom in njegove spojine, izražene kot
Cr (VI),
– nikelj in njegove spojine, izražene kot Ni,
– svinec in njegove spojine, izražene kot Pb,
– baker in njegove spojine, izražene kot Cu,
– strupene snovi za vodne bolhe.
Za tehnološko odpadno vodo se šteje tudi zmes tehnološke odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno
vodo ali z obema, če se pomešane vode po skupnem iztoku
odvajajo v kanalizacijo ali neposredno v vode.
Tehnološka odpadna voda so tudi hladilne vode in tekočine, ki se zbirajo in odtekajo iz objektov in naprav za
obdelavo, skladiščenje ali odlaganje odpadkov.
5. Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne
vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost.
6. Komunalna čistilna naprava je čistilna naprava za
komunalno odpadno vodo ali za mešanico komunalne in
padavinske odpadne vode.
7. Mala komunalna čistilna naprava je čistilna naprava
za komunalno odpadno vodo, z zmogljivostjo manjšo od
2.000 PE, ki obratuje v skladu s predpisom, ki ureja emisijo
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih
naprav.
8. Industrijska čistilna naprava je čistilna naprava za
tehnološko odpadno vodo enega ali več virov onesnaževanja, v katerih se izvaja ista ali več različnih dejavnosti. Če
se tehnološka odpadna voda odvaja v kanalizacijo, je industrijska čistilna naprava namenjena predčiščenju tehnološke
odpadne vode.
9. Skupna čistilna naprava je čistilna naprava za mešanico komunalne odpadne ali padavinske vode ali obeh
s tehnološko odpadno vodo, pri kateri delež obremenitve
čistilne naprave, ki jo povzroča tehnološka odpadna voda
enega ali več istovrstnih virov onesnaževanja presega 40%,
merjeno s KPK.
10. Vir onesnaževanja je objekt ali naprava, kjer nastaja
in se odvaja odpadna voda v kanalizacijo ali neposredno v
vode in ima enega ali več iztokov za odvajanje odpadnih
vod.
Vir onesnaževanja je tudi več objektov ali naprav skupaj, če:
– se v njih izvaja ista dejavnost in imajo skupen iztok
za odvajanje odpadnih vod v kanalizacijo ali neposredno v
vode, ali
– se v njih izvajajo različne dejavnosti, vendar imajo isto
industrijsko čistilno napravo za tehnološke odpadne vode, iz
katere se odvaja očiščena odpadna voda v kanalizacijo ali
neposredno v vode.
11. Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik komunalne odpadne vode brez iztoka, iz katerega se odvaža komunalna voda in izločeno blato v čiščenje oziroma obdelavo
na komunalno čistilno napravo.
12. Pretočna greznica je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode brez ozračevanja, v kateri se komunalna
odpadna voda anaerobno obdela skladno s standardoma
SIST DIN 4261 – del 1 in SIST EN 752 – 1: 1995, ter odvede
v kanalizacijo ali ponikovalnico. V pretočni greznici ostane
greznična gošča.
13. Greznična gošča je v zaprtem pretočnem usedalniku – greznici usedeno blato, ki je v neposrednem stiku z
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odpadno vodo, ki se pretaka skozi usedalnik in pri katerem
so organske snovi delno anaerobno razgrajene.
14. Enota obremenitve voda z odpadnimi vodami je
enota onesnaženja, določena kot podlaga za izračun osnove
za obračunavanje in odmero takse za obremenjevanje vode,
(v nadaljnjem besedilu: enota obremenitve EO).
15. Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE)
je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaženju, ki ga povzroči en prebivalec na dan. 1. PE je enak
60 g BPK5/dan.
16. Zavezanec za izvajanje obratovalnega monitoringa
odpadnih vod je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki mora izvajati obratovalni monitoring za odpadne
vode, skladno z zakonom.
17. Obratovalni monitoring odpadnih vod je skladno s
predpisom o obratovalnem monitoringu vzorčenje odpadne
vode po vnaprej določenem programu, merjenje in vrednotenje parametrov odpadne vode med uporabo ali obratovanjem
vira onesnaževanja ali čistilne naprave.
18. Odločba o ceni čiščenja tehnoloških odpadnih voda
je dokument, s katerim se zavezancu za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod vsako leto predpiše cena
čiščenja tehnoloških odpadnih voda na podlagi obratovalnega monitoringa.
19. Neposredno odvajanje odpadnih vod je odvajanje
odpadnih vod v površinske vode ali odvajanje v podzemne
vode brez precejanja skozi neomočene sedimente ali kamnine, ki so pod površjem tal.
20. Posredno odvajanje odpadnih vod je odvajanje odpadnih vod na površje tal ali s ponikanjem v tla, od koder
pronicajo skozi neomočene sedimente ali kamnine v podzemne vode.
21. Odvajanje snovi v vode (v nadaljnem besedilu: emisija snovi) je odvajanje katerekoli od snovi iz seznama 1 in
seznama 2 priloge 1, ki je sestavni del tega Pravilnika, v vode
ali v javno kanalizacijo, ki nastaja pri odvajanju odpadne
vode, in se izraža s parametri onesnaženosti odpadne vode,
količino snovi v odpadni vodi, emisijskim faktorjem obremenjevanja pri odvajanju odpadne vode in učinkom čiščenja
odpadne vode.
22. Parameter onesnaženosti odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: parameter odpadne vode) je po predpisanem
merilnem postopku izmerjena temperatura, pH-vrednost,
obarvanost, strupenost, koncentracija snovi ali podobna lastnost odpadne vode.
23. Količina snovi v odpadni vodi (v nadaljnem besedilu:
količina snovi) je masa pri odvajanju odpadnih vod izpuščenih snovi v določenem obdobju.
24. Emisijski faktor obremenjevanja pri odvajanju odpadne vode (v nadaljnem besedilu: emisijski faktor) je razmerje med količino snovi v odpadni vodi in maso izdelka ali
surovine.
25. Učinek čiščenja čistilne naprave je razmerje med
količino snovi, izločene pri obdelavi odpadne vode in količino
te snovi v odpadni vodi pred čiščenjem na čistilni napravi.
Učinek čiščenja se izraža v odstotkih.
26. Nevarne snovi v odpadni vodi (v nadaljnem besedilu:
nevarne snovi) so snovi ali skupine snovi, ki so zaradi svoje
strupenosti, obstojnosti, težke razgradljivosti in sposobnosti,
da se kopičijo v okolju, določene v seznamu 1 in seznamu 2
v prilogi 1 ter prilogi 3 tega Pravilnika za nevarne snovi.
27. Razredčevanje je združevanje dveh ali več vrst odpadnih vod ali združevanje odpadnih vod z drugimi vodami
pred iztokom, z namenom, da bi z mešanjem voda dosegli
zmanjšanje koncentracije snovi ali emisijskega deleža oddane toplote v odpadnih vodah.
28. Odtok je vodni objekt v skladu s predpisom na področju urejanja voda, ki ureja infrastrukturne vodne objekte.
Je del naprave, preko katere se odvaja odpadne vode v
vode.

Uradni list Republike Slovenije
29. Emisija toplote v vode (v nadaljnem besedilu: emisija toplote) je oddajanje toplote pri odvajanju odpadne vode
iz posamezne naprave neposredno v vode in se izraža kot
emisijski delež oddane toplote.
30. Emisijski delež oddane toplote je razmerje med močjo toplote, ki jo pri odvajanju odpadne vode oddaja naprava
neposredno v tekoče celinske vode in toplotno močjo, ki je
potrebna, da bi se voda v vodotoku na mestu iztoka odpadne
vode popolnoma premešana z odpadno vodo, segrela za
3 K nad svojo naravno temperaturo, če gre za vodno telo,
v katerem so ciprinidi, in za 1,5 K, če gre za vodno telo, v
katerem so salmonidi.
31. Mejna vrednost emisije snovi ali emisije toplote (v
nadaljnjem besedilu: mejna vrednost, priloga 2) je vrednost,
na podlagi katere se določa čezmerna obremenitev pri emisiji
snovi ali toplote v javno kanalizacijo ali v vode pri odvajanju
odpadne vode, in se izraža kot:
– mejna vrednost parametra odpadne vode,
– mejna vrednost letne količine nevarnih snovi,
– mejni emisijski faktor,
– mejna vrednost učinka čiščenja odpadne vode,
– mejni emisijski delež oddane toplote.
32. Prve meritve so meritve emisije snovi ali emisije
toplote, ki se izvedejo po prvem zagonu naprave ali po večji
spremembi v obratovanju naprave.
33. Občasne meritve so meritve emisije snovi in emisije
toplote v okviru obratovalnega monitoringa, ki se izvajajo
med uporabo ali obratovanjem naprave v predpisanih časovnih presledkih.
34. Trajne meritve so meritve emisije snovi in emisije toplote v okviru obratovalnega monitoringa, ki se izvajajo med
uporabo ali obratovanjem naprave ves čas brez prekinitve.
35. Naprava je posamezni stroj oziroma celota funkcionalno povezanih strojev ali orodij v sklenjenem tehnološkem
procesu in je osnovna proizvodna enota.
36. Objekt je gradbeni objekt, določen s predpisi o graditvi.
3. člen
Pravilnik velja za vse pravne in fizične osebe, ki so v
skladu z Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda (Uradni list RS, št. 66/00), (v nadaljnjem besedilu:
Odlokom) opredeljeni kot uporabniki kanalizacijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) za lastnike greznic,
katere so v skladu z Odlokom dolžni vzdrževati njihovi lastniki
ter za vse druge pravne in fizične osebe, ki na kakršenkoli
način odvajajo odpadne vode v naravo.
4. člen
Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške
čiščenja odpadnih voda ne glede na vodni vir, iz katerega
se oskrbujejo.
Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja odpadnih
voda od dneva priključitve na javno kanalizacijo oziroma od
roka, ki je v skladu z 12. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda določen, da se uporabnik, ki
ima to možnost priključi na javno kanalizacijo.
Uporabniki so dolžni kriti stroške čiščenja odpadnih
voda od dneva priključitve na Skupno čistilno napravo.
5. člen
Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so:
– Obračunavanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,
– Obračunavanje odvajanja in čiščenja tehnološke odpadne vode,
– Obračunavanje čiščenja odpadnih vod iz greznic
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II. MERITVE KOLIČIN ONESNAŽENJA ODPADNIH
VODA
6. člen
Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode se
plačuje po kubičnih metrih porabljene pitne oziroma zajete
vode.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda,
plačujejo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode
v enaki količini in v enakih obdobjih kot porabljeno pitno
vodo.
Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo
vodne vire, plačujejo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v enaki količini, kot je izmerjena količina zajete
vode.
Kjer se poraba vode ne ugotavlja z merjenjem, se zaračuna povprečna letna količina porabljene vode, ki znaša
50 m3 na prebivalca.
7. člen
Če upravljavec ali uporabnik ugotovita, da je obračunski
vodomer v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe,
ali, če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega
vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba
zadnjega obdobja, ki je bila ugotovljena na osnovi odčitkov.
8. člen
Uporabnik, ki vodo uporablja v reprodukcijske namene
(jo vgrajuje v izdelke, uparja ali uporablja v kmetijski proizvodnji), ima pravico zahtevati, da se mu ta delež odšteje
od obračunanih stroškov odvajanja, čiščenja in takse za
obremenjevanje vode pod pogojem, da se količina tako uporabljene vode meri s posebej vgrajenim vodomerom.
9. člen
Količina in lastnost odpadne vode mora biti v skladu z
Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v
vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05), oziroma
v skladu z Uredbami za posamezne vrste virov onesnaževanja, čistilnih naprav ali za posamezno emitirano snov.
V javno kanalizacijo se smejo spuščati samo tiste odpadne vode, ki so določene v soglasju za kanalski priključek.
10. člen
Meritev obratovalnega monitoringa in meritve določene
v soglasju, ki so osnova za izračun odvajanja in čiščenja
odplak izvaja za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih voda pooblaščeno podjetje ali upravljavec, ki določita
način merjenja količine, stopnje onesnaženosti in pogostost
meritev odpadne vode. Vse stroške meritev odpadnih in padavinskih voda plača uporabnik javne kanalizacije.
Upravljavec lahko zmanjša pogostost in obseg meritev,
ki so določene v soglasju, če uporabnik dokaže, da je kakovost odpadne vode v javno kanalizacijo ustrezna.
III. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
NA OBMOČJIH, KJER NI SISTEMOV JAVNEGA
KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
11. člen
Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije, je obvezna izgradnja lastnih objektov za zbiranje in
čiščenje odpadnih voda (nepretočne greznice, čistilne naprave), na katere se ne navezuje padavinskih voda.
Dovoli se izgradnja izključno nepretočnih vodotesnih
greznic na praznjenje.
Za izgradnjo greznice si mora investitor pridobiti ustrezno dovoljenje. K temu dovoljenju mora izdati soglasje tudi
pristojna občinska služba.
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12. člen
Uporabniki morajo izvajati redno čiščenje in vzdrževanje
objektov čiščenja odplak.
Upravljavec je dolžan zagotoviti:
a) prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat
na štiri leta,
b) prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,
c) redno praznjenje nepretočnih greznic (potrebno izvajati najmanj enkrat na leto),
d) predelavo grezničnih odplak na Skupni čistilni napravi Ljutomer,
e) evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata
oziroma odplak.
Praznjenje greznic izvaja upravljavec ali drugi izvajalec
po programu praznjenja greznic, pod kontrolo upravljavca
javne kanalizacije.
Prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav pa
se izvaja skladno s pogoji pogodbe, ki jo je uporabnik dolžan
skleniti z upravljavcem ali drugim pooblaščenim prevzemnikom odplak.
Strošek prevoza in predelave blata ter odplak krije uporabnik, oziroma povzročitelj onesnaženja.
13. člen
Obračun čiščenja odpadnih voda iz greznic se vrši na
osnovi izmerjene količine (v m3) in v odvisnosti od tipa greznic, ki so lahko nepretočne ali pretočne.
Cena čiščenja grezničnih gošč iz:
a) nepretočnih greznic,
b) obstoječih pretočnih greznic v prehodnem obdobju,
na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija, ki še ni zaključena s čistilno napravo,
je enaka trikratni ceni čiščenja komunalnih odpadnih
voda, v kolikor se izvaja redno praznjenje greznic.
Obračun čiščenja grezničnih gošč iz pretočnih greznic in
neredno praznjenih nepretočnih ali pretočnih greznic se vrši
na osnovi razmerja koncentracije KPK v grezničnih goščah in
koncentracije KPK v komunalnih odpadnih vodah.
Cena čiščenja kubičnega metra grezničnih gošč je določena z enačbo:
CČGG = K x CČKOV
Kjer je:
K … razmerje med koncentracijo KPK v grezničnih
goščah in komunalni odpadni vodi
CČKOV … cena čiščenja komunalne odpadne vode, v
SIT/m3
K = 23 (kg O2/m3)/0,9 (kg O2/m3)
Kjer je:
23 kg O2/m3 … povprečna koncentracija KPK grezničnih gošč
0,9 kg O2/m3… koncentracija KPK za komunalno odpadno vodo
14. člen
Odpadno vodo in gošco iz greznic je prepovedano odvažati na javne ali kmetijske površine, oziroma neposredno
odvajati v površinske ali podzemne vode. Vnos blata ali komposta z omejeno uporabo na kmetijske površine je dopusten
le po predhodni pridobitvi ustreznih dovoljenj. Če uporabnik
teh navodil ne upošteva, pristojni inšpekcijski organ določi
izvedbo sanacijskih ukrepov. Če zavezanec v roku, ki je
določen v inšpekcijski določbi teh ukrepov ne izvede, jih v
njegovem imenu in na njegove stroške izvede drug za to
usposobljeni izvajalec.
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IV. OBRAČUNAVANJE STORITVE ODVAJANJA
ODPADNIH VODA NA OBMOČJU JAVNE
KANALIZACIJE
15. člen
Višina odvajanja se določi na osnovi ugotovljene količine odpadne vode na način, opisan v 6. členu tega pravilnika
ter cene za enoto. Obračunava se v SIT/m3.
Cena odvajanja komunalne odpadne in padavinske
vode se določi skladno z veljavno zakonodajo, sprejme pa
jo Občinski svet Občine Križevci.
16. člen
Sredstva zbrana z obračunom odvedene količine vode,
so prihodek upravljavca in pokrivajo obratovalne in vzdrževalne stroške javnega kanalizacijskega sistema v višini lastne
cene, v višini upravičene cene pa so namenjene izključno za
realizacijo razvojnih programov s področja odvajanja komunalnih odpadnih voda sprejetih na občinskem svetu.
V. OBRAČUNAVANJE STORITEV ČIŠČENJA ODPADNIH
VOD
17. člen
Cena čiščenja odpadnih voda končnega uporabnika je
produkt ugotovljene količine odpadne vode na način opisan v
6. členu tega Pravilnika, koeficienta onesnaženosti odpadnih
voda posameznega uporabnika in osnovne veljavne cene za
čiščenje 1 m3 komunalne odpadne vode.
18. člen
Čiščenje komunalne odpadne vode
SČKOV = CČKOV x VKOV x F
SČKOV … strošek čiščenja komunalne odpadne vode v
določenem časovnem obdobju (SIT/mesec)
CČKOV … cena čiščenja komunalne odpadne vode,
(SIT/m3)
V … volumen (količina) komunalne odpadne vode v
določenem časovnem obdobju (m3/mesec)
F … koeficient obremenitve odpadne vode (F=1,00 za
komunalne odpadne vode)
Cena čiščenja kubičnega metra komunalne odpadne
vode se določi skladno z veljavno zakonodajo, sprejme in
potrdi pa jo Občinski svet Občine Križevci.
19. člen
Čiščenje tehnološke odpadne vode
Izračun cene čiščenja tehnoloških ter ostalih nekomunalnih odpadnih voda zajema stroške čiščenja glede na
količino in obremenjenost (onesnaženost) odpadnih voda,
zajeto v koeficientu obremenitve F.
SČTOV = CČKOV x VTOV x F
SČTOV … strošek čiščenja tehnološke odpadne vode v
določenem časovnem obdobju (SIT/mesec)
CČKOV … cena čiščenja komunalne odpadne vode (SIT/
m3 )
VTOV … volumen (količina) tehnološke odpadne vode v
določenem časovnem obdobju (m3/mesec)
F … koeficient obremenitve odpadne vode
Cena čiščenja tehnoloških odpadnih voda je lahko samo
enaka ali višja od cene čiščenja odpadnih voda tarifne skupine, ki velja za gospodarstvo, obrt in podjetništvo.
Koeficient obremenitve F tehnološke odpadne vode,
predstavlja vsoto:
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– koeficienta komunalnega onesnaženja (f1) in
– koeficienta dodatnega onesnaženja (f2).
F = f1 + f2
a) f1 – koeficient komunalnega onesnaženja odpadne
vode je določen z vsebnostjo kemijskega onesnaženja, celotnega dušika (Ncel/l) in fosforja (Pcel/l).
Koeficient
komunalnega
onesnaženja f1 se izračuna s
199065
/ 353-06-01
/ križevci02
pomočjo naslednje enačbe:

§ Pcel ·
§ KPK ·
§ Ncel ·
¸ +0,15 ¨
¸
¸ +0,10 ¨
© 10 ¹
© 60 ¹
© 600 ¹

f1=0,3+0,45 ¨

KPK … kemijska potreba po kisiku (mg/l)
Ncel … celotni dušik, celotni dušik je vsota dušika po
Kjeldahlu (Norganski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in
nitritnega dušika
§ n (N-NO
· cel/l)
Ci 2) (mgN
¸ cel/l)
Pcel
f2 =
0,1…¨celotni fosfor
 Z(mgP
¨ i N1 cel in Pcel se ¸upošteva 85-i percentil vrednosti
Za KPK,
MVi
©
¹
iz obratovalnega monitoringa odpadnih vod.
199065
/ 353-06-01kvocient
/ križevci02(KPK/600, Ncel/60,
V primeru, da
je katerikoli
Pcel/10) manjši od 1, se vrednost tega kvocienta zaokroži na
vrednost 1,00.
b) f2 – koeficient presežnega
onesnaženja,
in sicer
§ KPK
·
· pa- §
§ Ncel
rametrov, ki presegajo
mejne vrednosti
iztok¨v kanalizacijo
f1=0,3+0,45
¨
¸za+0,15
¸ +0,10 ¨
iz predpisa za odpadne vode,
veljajo
© 60 ¹ vir ©
© ki600
¹ za obravnavan
odpadnih voda.
Osnova za izračun koeficienta dodatne onesnaženosti
je koncentracija tiste nečistoče, ki presega zakonsko dovoljeno vrednost:

¦
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§ n Ci
·
¨¦
Z¸
¨i1
¸
© cMVi
¹

Ci … 85 – centilna vrednost i-tega parametra, ki presega mejno vrednost,
CMVi … mejna vrednost i-tega parametra,
Z … število parametrov “j”, katerih vrednost presega
mejno vrednost.
Parametri »i« so vsi tisti parametri odpadnih voda, ki
so izraženi s koncentracijo (mg/l, ml/l, itd.), parametri »j«
pa so vsi ostali parametri odpadnih voda (pH, temperatura,
biološka razgradljivost, obarvanost, itd.).
S koeficientom presežnega onesnaženja se sankcionira
preseganje mejnih vrednosti določenih s temi splošnimi pogoji in se ga pri izračunu upošteva tistemu uporabniku, čigar
parametri vrednosti onesnaženja presegajo mejne.
20. člen
Izvajalec javne službe, na podlagi prejetega obratovalnega monitoringa, izda zavezancu za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod vsako leto do 30.4. odločbo, v
kateri je določena cena čiščenja tehnoloških odpadnih vod za
obdobje od 1. 5. tekočega leta do 30. 4. naslednjega leta.
Obračun čiščenja se vrši mesečno, po ceni čiščenja
za m3 tehnološke odpadne vode, izračunani v letni odločbi za posameznega zavezanca za izvajanje obratovalnega
monitoringa odpadnih vod, ter mesečni količini porabljenih
m3 vode.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
V primeru, da izvajalec javne službe na osnovi obratovalnega monitoringa ugotovi, da so v odpadnih vodah
posameznega zavezanca prisotne snovi v koncentraciji, ki
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presegajo meje dopustne koncentracije za izpust v kanalizacijo po veljavni zakonodaji, o tem obvesti pristojne inšpekcijske službe.
22. člen
Če zavezanec za izvajanje obratovalnega monitoringa
odpadnih vod do 15. 4. v tekočem letu izvajalcu javne službe
ne preda obratovalnega monitoringa, ima ta pravico, da ga
pridobi od pristojnega
ministrstva.
RR 1/1
31.05.06 11:57
Za čas pridobivanja obratovalnega monitoringa pa se
izda začasna odločba na osnovi podatkov iz preteklega obdobja.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-06-01
Križevci, dne 17. maja 2006
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l.r.

c

f2 = 0,1

57 / 2. 6. 2006 /

RR

Pcel ·
¸
10 ¹

2401.

1/1 31.05.06 11:57

KRŠKO
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Krško

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter
16. in 118. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št.
98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet Občine
Krško na 40. seji dne 22. 5. 2006 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Krško
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami Statuta Občine
Krško se spreminja in dopolnjuje Statut Občine Krško (Uradni
list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 05/03).
2. člen
Spremeni se 2. člen, tako, da se po novem glasi:
»Območje občine, ki je mejna občina, obsega območje
naslednjih naselij:
Anovec, Anže, Apnenik pri Velikem Trnu, Ardro pod Velikim Trnom, Ardro pri Raki, Armeško, Brege, Brestanica, Brezje pri Dovškem, Brezje pri Raki, Brezje pri Senušah, Brezje
v Podbočju, Brezovica v Podbočju, Brezovska Gora, Brlog,
Brod v Podbočju, Bučerca, Celine, Cesta, Cirje, Čretež pri
Krškem, Črešnjice nad Pijavškim, Dalce, Dedni Vrh, Dobrava
ob Krki, Dobrava pod Rako, Dobrova, Dol, Dolenja Lepa vas,
Dolenja vas pri Krškem, Dolenja vas pri Raki, Dolenji Leskovec, Dolga Raka, Doljšce, Dovško, Drenovec pri Leskovcu,
Drnovo, Dunaj, Frluga, Gmajna, Golek, Goli Vrh, Gora, Gorenja Lepa vas, Gorenja vas pri Leskovcu, Gorenje Dule, Gorenji Leskovec, Gorica, Gorica pri Rastezu, Gornje Pijavško,
Gradec, Gradišče pri Raki, Gradnje, Gržeča vas, Gunte, Hrastek, Ivandol, Jelenik, Jelše, Jelševec, Kalce, Kalce-Naklo,
Kališovec, Kobile, Koprivnica, Koritnica, Kostanjek, Kočno,
Kremen, Kržišče, Krško, Leskovec pri Krškem, Libelj, Libna,
Loke, Lokve, Lomno, Mali Kamen, Mali Koren, Mali Podlog,
Mali Trn, Malo Mraševo, Mikote, Mladje, Mrtvice, Mrčna sela,
Nemška Gora, Nemška vas, Nova Gora, Osredek pri Trški
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gori, Pesje, Pijana Gora, Planina pri Raki, Planina v Podbočju, Pleterje, Podbočje, Podlipa, Podulce, Površje, Premagovce, Presladol, Pristava ob Krki, Pristava pod Rako,
Pristava pri Leskovcu, Prušnja vas, Raka, Ravne pri Zdolah,
Ravni, Ravno, Raztez, Reštanj, Rožno, Ržišče, Sela pri Raki,
Selce pri Leskovcu, Selo, Senovo, Senožete, Senuše, Slivje,
Smednik, Smečice, Spodnja Libna, Spodnje Dule, Spodnje
Pijavško, Spodnji Stari Grad, Srednje Arto, Srednje Pijavško, Sremič, Stari Grad, Stari Grad v Podbočju, Stolovnik,
Stranje, Straža pri Krškem, Straža pri Raki, Strmo Rebro,
Šedem, Šutna, Trška Gora, Velika vas pri Krškem, Veliki Dol,
Veliki Kamen, Veliki Koren, Veliki Podlog, Veliki Trn, Veliko
Mraševo, Veniše, Videm, Vihre, Volovnik, Vrbina, Vrh pri
Površju, Vrhulje, Zabukovje pri Raki, Zaloke, Zdole, Žabjek
v Podbočju, Žadovinek in Ženje.«
3. člen
V drugem odstavku 12. člena se za besedo »volitvah«
doda pika, ostalo besedilo pa se črta.
4. člen
V drugem odstavku 16. člena se črtata deseta in štiriindvajseta alinea.
V sedmi alinei drugega odstavka 16. člena se beseda
»zakon« nadomesti z besedno zvezo »veljavna zakonodaja«.
5. člen
Spremeni se prvi stavek prvega odstavka 23. člena
tako, da se po novem glasi:
»Občinski svet ima 30 članov, od tega enega predstavnika romske skupnosti.«
6. člen
Spremeni se drugi stavek tretjega odstavka 34. člena
tako, da se po novem glasi:
»Podžupana imenuje in razrešuje župan izmed članov
občinskega sveta.«
7. člen
V 35. členu se dodata novi alinei, ki se glasita:
»– imenuje in razrešuje podžupana,
– določa plačne razrede direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Krško.«
8. člen
48. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Naloge občinske uprave opravljajo direktor občinske
uprave, vodje notranjih organizacijskih enot ter ostali javni
uslužbenci.
O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja v
občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu direktor občinske uprave oziroma vodja kadrovskega
poslovanja. Vodje notranjih organizacijskih enot imenuje in
razrešuje župan.«
9. člen
V prvem stavku 51. člena se besedna zveza »predstojniki upravnih organov« nadomesti z besedno zvezo »vodje
notranjih organizacijskih enot«.
10. člen
V 58. členu se črtajo druga do sedma alinea, za prvo
alineo pa se dodajo nove alinee:
»– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– vzdrževanje občinskih cest.«
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11. člen
V prvem stavku 59. člena se za besedo občina doda
beseda »lahko«.

ku.«

12. člen
V 91. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Prostorski akti se sprejemajo po enofaznem postop13. člen
V 105. členu se črta peta alinea prvega odstavka.
14. člen
V 107. členu se črtata sedmi in osmi odstavek.

15. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, razen 2., 5., 13. in 14. člena, ki se uporabljajo za
izvedbo lokalnih volitev v letu 2006 in veljajo od 1. 1. 2007
dalje.
Št. 030-01-1/02-09
Krško, dne 22. maja 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

2402.

Odlok o določitvi volilnih enot za izvolitev
članov Občinskega sveta Občine Krško

Na podlagi 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– uradno prečiščeno besedilo) 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 40. seji dne 22. 5.
2006 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za izvolitev članov
Občinskega sveta Občine Krško
I.
Za izvolitev članov Občinskega sveta Občine Krško na
lokalnih volitvah se oblikujejo naslednje volilne enote:
1. volilna enota, v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim bivališčem na območju KS
Koprivnica in KS Senovo.
V 1. volilni enoti se voli 5 članov občinskega sveta.
2. volilna enota, v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim bivališčem na območju
KS Brestanica, KS Dolenja vas, KS Rožno-Presladol in KS
Zdole.
V 2. volilni enoti se voli 5 članov občinskega sveta.
3. volilna enota, v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim bivališčem na območju KS
Gora in KS mesta Krško.
V 3. volilni enoti se voli 9 članov občinskega sveta.
4. volilna enota, v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim bivališčem na območju KS
Krško polje, KS Leskovec, KS Senuše in KS Veliki Trn.
V 4. volilni enoti se voli 5 članov občinskega sveta.
5. volilna enota, v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci s stalnim bivališčem na območju KS
Podbočje, KS Raka in KS Veliki Podlog.
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V 5. volilni enoti se voli 5 članov občinskega sveta.
6. volilna enota, v kateri izpolnjujejo svojo volilno pravico volilni upravičenci – pripadniki romske skupnosti s stalnim
bivališčem na območju Občine Krško.
V 6. volilni enoti se voli 1 član občinskega sveta – pripadnik romske skupnosti.
II.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
določitvi volilnih enot za izvolitev članov Občinskega sveta
občine Krško (Uradni list RS, št. 62/98 in 5/03).
III.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-3/2006-O9
Krško, dne 22. maja 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

2403.

Odlok o določitvi volilnih enot za prve volitve
članov Občinskega sveta Občine Kostanjevica
na Krki

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo),
19. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06
– uradno prečiščeno besedilo), 6. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS,
št. 60/94, 69/94 – popravek, 69/94, 56/98, 67/98 – odločba
US RS, 72/98 – odločba US RS, 73/98 – popravek odločbe
US RS, 75/98 – popravek, 75/98, 52/02 in 27/06) 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 40. seji dne 22. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za prve volitve članov
Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za prve volitve
v Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki.
Občinski svet šteje 10 članov.
Člani občinskega sveta se volijo po večinskem volilnem
sistemu.
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V 2. volilni enoti se voli en (1) član občinskega sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja: Dobrava pri
Kostanjevici, Dolnja Prekopa, Gornja Prekopa, Koprivnik,
Malence in Sajevce.
V 3. volilni enoti se volita dva (2) člana občinskega
sveta.
4. volilna enota obsega območje naselja: Avguštine,
Globočice pri Kostanjevici, Jablance, Karlče in Slinovce.
V 4. volilni enoti se voli en (1) član občinskega sveta.
5. volilna enota obsega območje naselja: Dobe in Kostanjevica na Krki.
V 5. volilni enoti se volijo trije (3) člani občinskega
sveta.
6. volilna enota obsega območje naselja: Grič in Orehovec.
V 6. volilni enoti se voli en (1) član občinskega sveta.
7. volilna enota obsega območje naselja: Ivanjše, Kočarija, Male Vodenice, Podstrm, Ržišče, Velike Vodenice in
Zaboršt.
V 7. volilni enoti se voli en (1) član občinskega sveta.
4. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne
Občine Kostanjevica na Krki.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-2/2006-O9
Krško, dne 22. maja 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

2404.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvenem načrtu – Asfaltna baza Drnovo

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– uradno prečiščeno besedilo) 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 40. seji dne 22. 5.
2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvenem načrtu – Asfaltna baza Drnovo

2. člen
Za območje Občine Kostanjevica na Krki se za volitve
članov občinskega sveta določi 7 volilnih enot, v katerih se
skupno voli 10 članov občinskega sveta.
Volilne enote so oblikovane tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev.
Volilne enote obsegajo območje enega ali več naselij ali
dela naselja. V vsaki volilni enoti se praviloma voli en član
občinskega sveta, vendar ne več kot trije.

1. člen
S tem odlokom so določene spremembe in dopolnitve
Odloka o ureditvenem načrtu – Asfaltna baza Drnovo (Uradni
list RS, št. 69/99), ki ga je izdelal Savaprojekt Krško, pod
številko UN 33/95 v juniju 1999.

3. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določijo naslednje volilne enote:
1. volilna enota obsega območje naselja: Dolšce in
Oštrc.
V 1. volilni enoti se voli en (1) član občinskega sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja: Črešnjevec pri
Oštrcu, Črneča vas, Vrbje in Vrtača.

2. člen
Za 38. členom se doda novo poglavje »VIII. TOLERANCE« ter 38.a člen, katerega besedilo se glasi:
»Pri načrtovanju gospodarske infrastrukture (prometne ureditve, komunalna infrastruktura in drugo) za potrebe
asfaltne baze, občine in države so dopustna odstopanja od
načrtovanih ureditev, v skladu s pogoji in soglasji pristojnih
soglasodajalcev.«
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3. člen
Dosedanje poglavje »VIII. PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE« se preštevilči, tako da se glasi: »IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE«.
4. člen
V na novo preštevilčenem poglavju »IX. PREHODNE
IN KONČNE DOLOČBE« se v 40. členu črta besedilo »in
komunalni nadzornik Občine Krško«.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-23/2005-O503
Krško, dne 22. maja 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

2405.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidanem načrtu Območje poslovnega
kompleksa za avtoprevozništvo

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03-ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno
prečiščeno besedilo) 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 40. seji dne 22. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidanem načrtu Območje poslovnega
kompleksa za avtoprevozništvo

Uradni list Republike Slovenije
LENDAVA
2406.

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in
17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99,
119/00 in 69/02) je Občinski svet Občine Lendava na 3. izredni seji dne 9. maja 2006 sprejel

ODLOK
o uporabi sredstev proračunske rezerve
v letu 2006
1. člen
S tem odlokom se uporabijo sredstva proračunske rezerve za sanacijo zemeljskih plazov v Občini Lendava in
za odpravo posledic škode, ki je nastala v lokalnem okolju
zaradi rušenja zemeljskih plazov.
2. člen
Iz sredstev proračunske rezerve Občine Lendava se za
sanacijo zemeljskih plazov in povzročene škode zagotovijo
sredstva v višini 8.000,000,00 tolarjev.
3. člen
Sredstva iz 2. člena tega odloka se v celoti namenijo
za realizacijo sanacije zemeljskih plazov v Občini Lendava
in s tem preprečitvi povzročanja nadaljnje škode na lokalnem
okolju iz naslova omenjene naravne nesreče.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0057/05
Lendava, dne 9. maja 2006

1. člen
S tem odlokom so določene spremembe in dopolnitve
Odloka o zazidalnem načrtu Območje poslovnega kompleksa
za avtoprevozništvo (Uradni list RS, št. 36/00), ki ga je izdelal
Savaprojekt Krško, pod številko ZN 68/99.
2. člen
V poglavju »IV. URBANISTIČNO ARHITEKTONSKI POGOJI« se v četrti alinei 9. člena odloka črta besedilo »155,5 m«
in na novo glasi: »154,60 m«.
3. člen
V poglavju »VII. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA« se v prvem stavku drugega odstavka 18. člena odloka črta besedilo »155,3 m« in na novo glasi: »153,90 m«.
4. člen
V poglavju »IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE«
se v 28. členu črta besedilo »in komunalni nadzornik Občine
Krško«.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-13/2006-O502
Krško, dne 22. maja 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
v letu 2006

Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

LITIJA
2407.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Litija za leto 2006

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02),
57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
100/05-UPB1) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 18/04 in 33/06) je Občinski svet Občine Litija na 35.
seji dne 23. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Litija za leto 2006
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2006
(Uradni list RS, št. 19/05, 13/06) se spremeni tako, da se
glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
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Št.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

2.010.109.000

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.191.800.000

70 DAVČNI PRIHODKI

1.150.371.000

700 Davki na dohodek in dobiček

866.449.000

703 Davki na premoženje

198.368.000

704 Domači davki na blago in storitve

85.554.000

71 NEDAVČNI PRIHODKI

41.429.000

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

13.205.000
5.873.000
651.000
400.000

714 Drugi nedavčni prihodki

21.300.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI

91.930.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

930.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred
metenih dolgoročnih sredstev

91.000.000

73 PREJETE DONACIJE

20.000.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

20.000.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI

706.379.000

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij

706.379.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

2.562.358.000

40 TEKOČI ODHODKI

665.900.000

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

116.100.000

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

20.350.000
468.550.000
10.900.000
50.000.000
893.061.000
17.700.000
481.260.000

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

118.820.000

413 Drugi tekoči domači transferi

275.281.000

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

631.100.000

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

631.100.000

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

372.297.000

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

57.500.000
314.797.000
–552.249.000

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

–541.349.000

(I. – 7102) – (II. – 403 – 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

–367.161.000

(70 + 71) – (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči
transferi)
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75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

6.400.000

6221

6.400.000

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

6.400.000

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

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

6.400.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

220.000.000

50 ZADOLŽEVANJE

220.000.000

500 Domače zadolževanje

220.000.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

44.444.000

55 ODPLAČILA DOLGA

44.444.000

550 Odplačila domačega dolga

44.444.000

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

–370.293.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

175.556.000

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

552.249.000

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA
DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

393.529.165

Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na
ravni podskupin kontov, in posebni del, sestavljen po programski klasifikaciji po področjih proračunske porabe, ter načrt razvojnih programov in letni program prodaje občinskega
stvarnega premoženja so priloga k temu odloku. O posameznem programu razpolaganja in o prerazporeditvi proračunskih postavk ali delov postavk med podprogrami programske
klasifikacije odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.”

2. člen
9. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2006
(Uradni list RS, št. 19/05, 13/06) se spremeni tako, da se
glasi:
»Obseg posojil, ki jih bo občina najela v letu 2006, ne
sme preseči 220.000.000,00 tolarjev.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, katerih ustanoviteljica je
Občina
Litija, v letu 2006 ne sme preseči skupne višine glavnic
20.600.000 tolarjev.
Pravne osebe javnega sektorja, katerih ustanovitelj je
Občina Litija, se v letu 2006 ne morejo zadolžiti ali izdati
poroštev drugim fizičnim in pravnim osebam.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-11/04
Litija, dne 23. maja 2006

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
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Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.
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Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Litija

Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO), 149. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno
prečiščeno besedilo), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 – uradno
prečiščeno besedilo), Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS,
št. 19/04, 35/2004 in 26/06) ter 118. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04 in 33/06) je Občinski svet Občine
Litija na 35. seji dne 23. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
(1) S tem odlokom se določa:
– dejavnost izvajanja javne službe oskrbe s pitno
vodo,
– objekti in naprave za zajemanje in dovajanje pitne
vode,
– financiranje javne službe oskrbe s pitno vodo,
– pogoje priključitve na sistem javne oskrbe z vodo in
javno pooblastilo,
– meritve porabe in obračun porabljene vode,
– prekinitev dobave vode,
– odvzem vode iz hidrantov,
– obveznosti upravljavcev in uporabnikov,
– prenos sistemov za oskrbo s pitno vodo v upravljanje,
– nadzor nad izvajanjem določb tega odloka.
(2) Pitna voda, na katero se nanašajo določila tega
odloka, je voda v njenem prvotnem stanju ali po pripravi,
namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene, ne glede na njeno poreklo in se dobavlja iz
sistema za oskrbo s pitno vodo.
(3) Sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: vodovod) je sistem elementov vodovoda to so objekti (cevovodi, črpališča, vodohrani, čistilne naprave in podobno) in
oprema (individualni priključki, hidranti in podobno) s katerimi
upravlja en upravljavec in pretežni del obratovanja deluje kot
samostojni sistem, hidravlično ločen od drugih vodovodov.
DEJAVNOST IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE OSKRBE
S PITNO VODO
2. člen
(dejavnost javne službe)
(1) Javno službo oskrbe s pitno vodo zagotavlja Občina
Litija v obliki javnega podjetja, režijskega obrata, javnega gospodarskega zavoda, s podeljevanjem koncesije ali z drugo
ustrezno pravno osebo na celotnem območju Občine Litija v
obsegu in pod pogoji določenimi s tem odlokom.
(2) Dejavnost javne službe oskrbe s pitno vodo obsega
naslednje dejavnosti:
– upravljanje z vodovodi,
– vzdrževanje vodovodov,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij, novogradenj in tehničnih izboljšav,
– v okviru notranjega nadzora zagotavljati zdravstveno
ustreznost in varnost oskrbe s pitno vodo v vseh fazah priprave in dovajanja vode na podlagi načel HACCP sistema,

Uradni list Republike Slovenije
– razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih vodovodov,
– priključevanje novih uporabnikov na vodovod,
– vodenje katastra vodovodov.
(3) Pogoj za zagotavljanje oskrbe z vodo so:
– javni vodovod in priključitev na javni vodovod,
– izvajanje obveznosti upravljavca,
– javna pooblastila upravljavcu.
3. člen
(upravljavec, uporabnik)
(1) Upravljavec vodovoda je oseba, ki je, s predpisom
občine, pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo
vodovoda zaradi opravljanja storitev javne službe, in oseba,
ki so jo prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe
prebivalcev s pitno vodo, pooblastili za upravljanje z zaseb
nim vodovodom.
(2) Uporabnik pitne vode je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja vodo iz vodovoda ali koristi hidrantno omrežje, ki je vezano na vodovod (v nadaljevanju: uporabnik).
OBJEKTI IN NAPRAVE ZA ZAJEMANJE IN DOVAJANJE
PITNE VODE
4. člen
(sistem javne oskrbe z vodo)
(1) Javni vodovod je sistem, ki zagotavlja oskrbo s pitno
vodo:
– najmanj petdesetim (50) osebam s stalnim prebivališčem,
– kjer je povprečna zmogljivost več kot 10 m3 vode na
dan.
(2) Objekti in naprave vodovoda po tem odloku so:
1. Objekti in naprave za zajem, pripravo in hranjenje
vode:
– zajetja, vodnjaki, drenaže za bogatenje vodnih virov,
črpališča, naprave za čiščenje in pripravo vode in vodohrani.
2. Magistralno omrežje in naprave:
– cevovodi in objekti, ki oskrbujejo z vodo več občin
ali regij,
– tranzitni cevovodi in objekti od zajetja do primarnega
omrežja.
3. Primarno omrežje in naprave:
– cevovodi in objekti med magistralnim in sekundarnim
omrežjem oziroma cevovodi od zajetja do sekundarnega
omrežja,
– cevovodi in objekti za večja naselja, med več naselji
ter med večjimi stanovanjskimi ali drugimi območji.
4. Sekundarno omrežje in naprave, ki služijo za neposredno priključevanje uporabnikov na posameznem stanovanjskem ali drugem območju ali za požarno varstveno
funkcijo.
5. Priključek na vodovod se nahaja med sekundarnim
vodovodom in napravo za merjenje porabljene vode pri uporabniku in je v lasti uporabnika.
6. Interno omrežje, ki je v upravljanju in vzdrževanju
uporabnika.

so:

5. člen
(odgovornost upravljavca)
Naprave in objekti za katere je odgovoren upravljavec

1. objekti in naprave za zajem, pripravo in hranjenje
pitne vode,
2. magistralno omrežje in naprave,
3. primarno omrežje in naprave,
4. sekundarno omrežje in naprave,
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5. vzdrževanje dela priključka v dolžini do 50 metrov.
6. člen
(odgovornost uporabnika)
(1) Uporabnik je odgovoren za interno omrežje in priključek.
(2) Uporabnik je odgovoren tudi za hidrantno omrežje,
ki služi varovanju objekta oziroma skupine objektov, katerih
lastnik je oziroma jih uporablja, v primeru, da je vodomer pred
hidrantnim omrežjem.
(3) Naprave in objekti, navedeni v prvem in drugem
odstavku tega člena so last uporabnika.
7. člen
(vzdrževanje)
(1) Vsa vzdrževalna, obnovitvena dela in novogradnje
na vodovodu izvaja ali nadzira upravljavec.
(2) Vsa popravila in obnovitvena dela na delu vodovodnega priključka, ki je daljši od 50 metrov, merjeno od
sekundarnega voda v smeri proti odjemnemu mestu, izvaja
ali nadzira upravljavec na stroške uporabnika.
(3) Upravljavec in uporabnik skleneta pogodbo o izvajanju del in plačilu stroškov iz prejšnjega odstavka tega
člena.
(4) Vodovodni priključek je potrebno obnoviti:
– najkasneje ko doseže starost 50 let,
– če dejansko stanje priključka kaže na stopnjo dotrajanosti, ki povzroča okvare in vodne izgube ali ogroža varnost
oskrbe,
– če se obnavlja javni vodovod ali druga javna gospodarska infrastruktura in upravljavec ugotovi dotrajanost ali
neustreznost vodovodnega priključka.
8. člen
(kataster vodovodov)
(1) Upravljavec je dolžan voditi kataster vodovodov, ki
mora vsebovati seznam, lego in osnovne podatke o objektih
in napravah iz drugega odstavka 4. člena tega odloka.
(2) Upravljavec je dolžan voditi register priključkov na
vodovod in hidrantnih mest ter evidenco izdanih projektnih
pogojev, soglasij in priključkov.
(3) Ažuren kataster in register iz tega člena je upravljavec dolžan posredovati občini.
9. člen
(pravilnik)
Tehnična izvedba in uporaba vodovodov v Občini Litija
se določi s Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav sistemov javne oskrbe z vodo (v nadaljevanju
tehnični pravilnik), ki ga pripravi upravljavec v roku enega
(1) leta po uveljavitvi tega odloka, sprejme pa ga Občinski
svet Občine Litija.
FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE OSKRBE
S PITNO VODO
10. člen
Viri financiranja javne službe oskrbe s pitno vodo so:
– cena storitev javne službe,
– sredstva občinskega proračuna,
– drugi viri.
11. člen
(cena storitev)
Javna služba oskrbe s pitno vodo se financira iz cene
storitev. Cena storitve se obračunava po m3 porabljene vode.
Ceno pitne vode oblikuje upravljavec v skladu z veljavno
zakonodajo, potrdi pa za to pristojen organ.
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12. člen
(pravilnik)
(1) Elementi obračuna in osnovne tarifne postavke za
obračun storitve javne oskrbe s pitno vodo, se, na predlog
upravljavca, določijo v Pravilniku o tarifnem sistemu javne
oskrbe s pitno vodo v Občini Litija (tarifni pravilnik), ki ga
sprejme Občinski svet Občine Litija, roku enega (1) leta po
uveljavitvi tega odloka.
JAVNO POOBLASTILO, PRENESENO NA UPRAVLJALCA
IN PRIKLJUČITVE NA VODOVOD
13. člen
(javno pooblastilo)
(1) Upravljavec vodovoda je pooblaščen za izdajo smernic za načrtovanje predvidene prostorske ureditve (v nadaljnjem besedilu: smernice), mnenja k dopolnjenim predlogom
prostorskega akta (v nadaljnjem besedilu: mnenje), projektne
pogoje (v nadaljnjem besedilu: pogoje) in soglasja projektnim
rešitvam (v nadaljnjem besedilu: soglasja) na podlagi predložene dokumentacije in sicer:
1. za mnenje:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o urejanju
prostora,
2. za pogoje in soglasje:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o graditvi
objektov,
– projekt za gradbeno dovoljenje z načrtom zunanje
ureditve,
3. za soglasje za pridobitev uporabnega dovoljenja:
– zapisnik o tehničnem pregledu stavbe in izjavo o
odpravljenih pomanjkljivostih, če so bile ugotovljene na tehničnem pregledu,
4. za soglasje za priključitev obstoječe stavbe:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti
stavbe,
– projekt vodovodnega priključka,
– projekt za izvedbo internega vodovodnega omrežja
stavbe,
– pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po
katerih bo potekal vodovodni priključek oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje,
5. za soglasje za začasni priključek:
– situacijo v merilu 1:1000 ali 1:500,
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode,
– projekt vodovodnega priključka,
– soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo
potekal vodovodni priključek,
– pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov, po katerih
bo potekal vodovodni priključek, oziroma sodno odločitev, ki
nadomesti soglasje,
6. za soglasje za ukinitev priključka:
– situacijo z vrisano stavbo in vodovodnim priključkom
v merilu 1:1000 ali 1:500,
7. za soglasje k spremembam:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
(2) Za projektne pogoje, ki jih določi na zahtevo investitorja oziroma projektanta iz prvega odstavka tega člena,
upravljavec zaračuna materialne stroške v višini, ki so določeni v Ceniku stroškov izdaje projektnih pogojev, ki ga na
predlog upravljavca sprejme za to pristojen organ.
(3) Pri izdaji soglasij mora upravljavec upoštevati Zakon
o splošnem upravnem postopku.
14. člen
(pogoji priključitve na vodovod)
(1) Na območju, kjer je zgrajen vodovod, je za vse
objekte obvezna priključitev in uporaba javnega vodovoda v
skladu s soglasjem upravljavca.
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(2) Upravljavec mora bodočega uporabnika obvestiti,
da je priključitev njegove stavbe na vodovod obvezna in mu
določiti pogoje za izdajo soglasja za priključitev.
(3) Uporabnik je dolžan pred priključitvijo na vodovod
plačati prispevek za priključitev na vodovod. Prispevek za
priključitev na vodovod ne vključuje stroškov izvedbe vodovodnega priključka.
(4) Višino prispevka za priključitev na vodovod se določi
z Odlokom o odmeri in plačilu prispevkov za priključitev na
komunalne objekte in naprave individualne komunalne rabe
v Občini Litija, ki ga sprejme Občinski svet Občine Litija, na
predlog upravljavca.
(5) Uporabnik si mora za priključitev na vodovod poleg
soglasja upravljavca pridobiti tudi pogodbo s katero lastniki
zemljišč, po katerih poteka vodovodni priključek, dovoljujejo
izvedbo priključka.

(4) Začasno ukinitev vodovodnega priključka izvede
upravljavec v primeru, da je stavba prazna neprekinjeno
več kot stodvajset (120) dni in računi za vodo niso plačani.
Stroške ponovne priključitve plača uporabnik.

15. člen
(izvedba priključkov na vodovod)
(1) Priključek na vodovod je lahko stalen ali začasen:
Stalen priključek na vodovod
(2) Upravljavec je dolžan omogočiti uporabo priključka v
30 dneh od dne, ko je uporabnik pridobil soglasje za priključitev, izpolnil pogoje soglasja ter poravnal vse obveznosti do
upravljavca v zvezi s priključitvijo.
(3) Upravljavec sme priključiti uporabnika na vodovod
šele, ko je preveril, da je uporabnik zgradil prostor za vodomer zunaj objekta, v skladu z veljavnimi sanitarno – tehničnimi predpisi ter tehničnim pravilnikom ter izpolnil pogoje
soglasja k priključitvi.
(4) Priključek na vodovod se izvede praviloma za vsak
objekt posebej, izjemoma pa ima lahko en objekt več priključkov.
(5) Stroški nabave in vgradnje obračunskega vodomera
ter stroški celotne izvedbe novega vodovodnega priključka
bremenijo uporabnika.
(6) Po priključitvi objekta na vodovod upravljavec vpiše
lastnika v evidenco uporabnikov.
Začasen priključek na vodovod
(7) Upravljavec lahko izvede začasni priključek na vodovod le za gradbišča, javne prireditve, začasne objekte in
podobne primere. Uporabnik mora k vlogi za pridobitev začasnega priključka priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje
oziroma prijavo prireditve ali podoben dokument, ki potrjuje
začasno potrebo po priključitvi na vodovod.
(8) Upravljavec dovoli začasno priključitev, če uporabnik
vloži popolno vlogo in je priključitev tehnično izvedljiva. Pogoj
za začasno priključitev je po navodilih upravljavca urejeno
začasno odjemno mesto. Upravljavec lahko dovoli začasno
priključitev le za določeno dobo, ki pa ne more biti daljša od
dveh let.
(9) En mesec pred ukinitvijo začasnega priključka mora
upravljavec o tem pisno obvestiti uporabnika in ga seznaniti
s pogoji za pridobitev stalnega priključka.

18. člen
(merjenje in obračun porabljene vode)
(1) Količina porabljene vode iz vodovoda se meri v m3
po stanju, odčitanem na vodomeru na priključku na vodovod.
(2) Vodomer mora imeti vsak uporabnik vodovoda.
(3) Vodomer namesti upravljavec vodovoda na stroške
uporabnika. Tip, velikost in mesto namestitve določi upravljavec v skladu s projektom in določili tehničnega pravilnika.
(4) Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor
za vodomer in omogočiti dostop delavcem ali pooblaščenim
osebam upravljavca za vzdrževanje, preglede in odčitavanje
stanja na vodomeru. Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popraviti vodomera.

16. člen
(spremembe na priključkih)
(1) Sprememba dimenzije priključka, trase, merilnega
mesta priključka in zahteva za povečan odvzem vode se
obravnava na enak način, kot da gre za nov priključek na
vodovod.
(2) Odjava priključka je dovoljena samo v primerih rušenja priključenega objekta in v primerih, ko gre za začasen
priključek. Uporabnik mora posredovati odjavo priključka
upravljavcu v pisni obliki. Uporabnika se izbriše iz evidence
uporabnikov. Izvedbo prekinitve priključka izvrši upravljavec
na stroške uporabnika.
(3) Upravljavec je dolžan obvestiti uporabnika o vsaki
spremembi pogojev priključevanja na vodovod.

17. člen
(dostop do objektov in naprav)
(1) Priključek na vodovod in vodomerno mesto morata
biti dostopna delavcem ali pooblaščenim delavcem upravljavca.
(2) Objekti in naprave vodovodov morajo biti vedno dostopni. Na njih ni dovoljeno postavljati ničesar brez soglasja
upravljavca.
MERITVE PORABE IN OBRAČUN PORABLJENE VODE

19. člen
(pomožni vodomeri)
V interni hišni napeljavi so za glavnim vodomerom lahko
nameščeni še pomožni vodomeri, ki služijo uporabnikom za
porazdelitev stroškov porabe vode ali služijo uporabniku za
njegovo lastno kontrolo. Pomožnih vodomerov upravljavec
ne vzdržuje in ne odčitava stanja.
20. člen
(priključek za več uporabnikov)
(1) V primeru, kjer je več uporabnikov, ki se oskrbujejo
s pitno vodo iz istega priključka, upravljavec odčita in izda
račun le za glavni vodomer. Interna delitev in zaračunavanje
vode posameznemu uporabniku iz istega priključka ni obveznost upravljavca.
(2) Lastniki posameznega objekta so na podlagi stanovanjskega zakona dolžni skleniti pogodbo z upravnikom, ki
za njih sprejema in plačuje račune za porabljeno vodo. Če so
na isti priključek priključeni uporabniki, ki plačujejo različno
tarifo vode, si morajo vgraditi ločene vodomere.
(3) Upravljavec lahko izdaja račune tudi za posamezne
uporabnike v objektih, kjer je več uporabnikov, vendar le v
primeru, če se vsi uporabniki strinjajo z načinom delitve porabljene vode, kar potrdijo s podpisi v ustreznem dokumentu.
V tem dokumentu se morajo uporabniki zavezati, da bodo
sporočili vse podatke, ki vplivajo na obračun porabe vode.
21. člen
(preverjanje točnosti vodomera)
(1) Vsak vodomer mora biti pregledan in veljavno žigosan od pristojnega organa v skladu z zakonodajo na področju
meril. Vodomere vzdržuje in skrbi za njihove redne preglede
ter overitve upravljavec na stroške uporabnika.
(2) Stroške rednih pregledov, overitev in menjave vodomerov bremenijo uporabnika. Način obračunavanja je opredeljen v tarifnem pravilniku.
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(3) Uporabnik ima poleg rednih overitev vodomera pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti vodomera. Če se
ugotovi, da je točnost vodomera izven dopustnih meja, nosi
stroške preveritve upravljavec vodovoda, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
22. člen
(obračun)
(1) Uporabniki plačujejo porabljeno vodo na podlagi
izdanih mesečnih računov. Znesek plačila po računu se izračuna na podlagi tarifnega sistema in dejanske porabe vode
v preteklem obračunskem obdobju po stanju odčitanem na
vodomeru ali z akontacijo in kasnejšim poračunom. Tarifni
sistem se določi s pravilnikom o tarifnem sistemu javne oskrbe s pitno vodo na območju Občine Litija – tarifni pravilnik.
(2) Obračun na podlagi odčitane dejanske porabe vode
in veljavne cene se opravi najmanj enkrat letno.
(3) V primeru, da upravljavec in uporabnik ugotovita, da
je vodomer v okvari ali iz drugega vzroka ni možno odčitati
stanja na vodomeru, se obračuna pavšalna poraba vode
določena na podlagi enoletne (1) dejanske porabe vode pred
nastankom okvare.
23. člen
(plačilo storitve)
(1) Uporabnik je dolžan prejeti račun poravnati v roku,
navedenem na računu. Če uporabnik zamudi s plačilom, mu
za dolžni znesek upravljavec zaračuna zakonsko veljavne
zamudne obresti.
(2) Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima
pravico v osmih dneh od prejema računa vložiti pismeni ugovor pri upravljavcu. Upravljavec je dolžan na pismeni ugovor
uporabnika pisno odgovoriti v roku osmih dni in v tem času
ne sme prekiniti dobave vode.
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– če uporabnik ne uredi vodomernega mesta v skladu
z zahtevami upravljavca,
– če ne izvede obnove vodovodnega priključka pri obnovi javnega vodovoda v skladu s 7. členom tega odloka, če
upravljavec ugotovi dotrajanost ali neustreznost vodovodnega priključka.
(2) Dobava vode se prekine za čas, dokler ni odpravljen
vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in
ponovne priključitve ter morebitne stroške, ki so nastali kot
posledica vzroka prekinitve. Upravljavec je dolžan uporabnika ponovno priključiti na vodovod najkasneje v naslednjih
dveh delovnih dneh po odpravi vzroka prekinitve in poravnavi
nastalih stroškov.
25. člen
(prekinitev z objavo)
(1) Upravljavec ima pravico brez povračila stroškov škode prekiniti dobavo vode v naslednjih primerih:
– za čas izvedbe planiranih vzdrževalnih del na objektih
in napravah vodovoda,
– za čas odprave nepredvidenih okvar na objektih in
napravah vodovoda,
– v primerih višje sile, kot na primer: potres, požar,
suša, onesnaženje vodnih virov, izpad električne energije in
podobno.
(2) Upravljavec mora o času trajanja prekinitve dobave
vode obvestiti uporabnike neposredno ali preko vsaj dveh
sredstev javnega obveščanja in sicer vsaj pet (5) dni pred
prekinitvijo za planirana vzdrževalna dela in v čim krajšem
času po odkritju nepredvidenih okvar. V primerih krajših (do
ene ure) nepredvidenih prekinitev objava za upravljavca ni
obvezna.
ODVZEM VODE IZ HIDRANTOV

PREKINITEV DOBAVE VODE
24. člen
(prekinitev brez objave)
(1) Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez predhodne objave, prekine dobavo vode v naslednjih primerih:
– če uporabnik pisno začasno odpove odvzem vode,
– če stanje internega omrežja ogroža zdravstveno
ustreznost pitne vode v vodovodu ali ovira nemoteno dobavo
vode drugim uporabnikom,
– če uporabnik, brez soglasja upravljavca, uporablja v
internem omrežju, poleg vode iz javnega vodovoda tudi vodo
iz drugih virov,
– če je prostor, kjer je vgrajen vodomer nedostopen, zasut ali zanemarjen in uporabnik tudi po opominu upravljavca
pomanjkljivosti ne odpravi,
– če se uporabniki, istega priključka na vodovod ne
dogovorijo za način delitve plačevanja stroškov porabljene
vode in zaradi tega ne plačujejo porabljene vode,
– če uporabnik ne plača računa za porabljeno vodo v
roku petnajstih dni po poslanem opominu, s katerim je bil
opozorjen na prekinitev dobave vode,
– če uporabnik ne omogoči ali ovira upravljavcu odčitavanje stanja ali zamenjave vodomera in pregled priključka,
– če uporabnik odstrani pečat na vodomeru ali izvrši
drug nedovoljen poseg na priključku,
– če uporabnik brez soglasja upravljavca razširi interno
omrežje ali dovoli drugi osebi priključitev na interno omrežje,
– če uporabnik izvede priključek na vodovod brez soglasja upravljavca,
– če uporabnik ne upošteva ukrepov varčevanja z vodo
v primeru izrednih razmer oskrbe z vodo,

26. člen
(pogoji odvzema vode iz hidrantov)
(1) Hidranti so namenjeni predvsem požarni varnosti,
zato morajo biti vedno dostopni in primerno vzdrževani. Vzdržuje jih upravljavec.
(2) Brez soglasja upravljavca vodovoda se sme uporabljati voda iz hidranta samo za gašenje požarov in za
odpravljanje posledic elementarnih nesreč. V teh primerih
mora uporabnik v treh dneh po intervenciji pisno obvestiti
upravljavca o kraju uporabe, času odvzema vode in o morebitnih pomanjkljivostih hidrantov.
(3) Odvzem vode iz hidrantov je izjemoma dovoljen,
vendar samo ob soglasju upravljavca, tudi za naslednje
namene:
– pranje cest, ulic in trgov,
– zalivanje parkov ter javnih nasadov,
– za javne prireditve,
– za polnjenje cistern za dovoz vode,
– druga gradbena dela.
(4) V primerih odvzema vode iz tretjega odstavka tega
člena se med upravljavcem in uporabnikom sklene pogodba,
v kateri se določi pogoje odvzema, vodenje evidence porabe
in način plačila stroškov porabljene vode. Pri obračunu porabljene vode se uporablja tarifa za gospodarski odjem razen,
ko je namenjena za uporabo v gospodinjstvih.
(5) Za v tretjem odstavku naštete namene je upravljavec dolžan izdati soglasje za odvzem vode iz hidrantov, če
razmere v vodovodu dopuščajo predviden odvzem.
(6) Uporabnik mora po uporabi hidranta le – tega pustiti
v brezhibnem stanju. V nasprotnem primeru bremenijo uporabnika vsi nastali stroški zaradi okvare hidranta in stroški
popravila hidranta.
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OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV
27. člen
(obveznosti upravljavca)
(1) Upravljavec ima pri javni oskrbi s pitno vodo naslednje obveznosti:
– skrbi za normalno obratovanje objektov in naprav
vodovoda,
– redno vzdržuje in obnavlja vse objekte in naprave
vodovoda,
– vzdržuje in obnavlja priključke na vodovod,
– izvaja potrebne rekonstrukcije in novogradnje na vodovodu,
– skrbi za brezhibno delovanje hidrantov in hidrantnega
omrežja,
– pripravlja sanacijski program vodooskrbe za oporečni
vodni vir,
– skrbi za redne overitve vodomerov skladno z veljavnimi predpisi na področju meril,
– obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepih ob prekinitvah dobave vode neposredno ali preko sredstev javnega
obveščanja,
– vodi kataster in evidence objektov in naprav vodovoda,
– izdaja soglasja za priključitev in omogoča priključitev
na vodovod,
– kontrolira ustreznost internega omrežja pred priklopom na vodovod,
– sistematično pregleduje objekte in naprave v vodovodu s ciljem odkrivanja morebitnih nepravilnosti,
– redno zagotavlja, v okviru notranjega nadzora, zdravstveno ustreznost in varnost oskrbe s pitno vodo, v vseh
fazah priprave in dovajanja vode na podlagi načel HACCP
sistema in skladno z veljavnimi predpisi,
– izvrši pregled internega omrežja in opravi kontrolo
nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode na zahtevo uporabnika, če je podan utemeljen sum, da je voda zdravstveno
neustrezna,
– meri količine vode za potrebe vodne bilance,
– redno odčitava stanje na vodomerih in skrbi za obračun porabljene vode,
– organizira dobavo vode v primerih višje sile,
– pripravlja predloge za planirane obnove, širitve in
dopolnitve vodovodov,
– sodeluje pri pripravi občinskih predpisov, ki urejajo
področje oskrbe s pitno vodo,
– opravlja vzdrževalna dela na požarnem omrežju in
hidrantih,
– ravna skladno z drugimi zakonskimi določbami.
(2) Upravljavec je dolžan z vodovodi gospodariti v skladu z predpisi in ohranjati oziroma povečevati njihovo zmogljivost in kvaliteto.
28. člen
(obveznosti uporabnika)
(1) Uporabnik ima naslednje obveznosti:
– na vodovod se priključi le s soglasjem upravljavca,
– redno vzdrževati interne instalacije, interno požarno
omrežje in interne hidrante,
– redno vzdrževati vodomerna mesta in dostop do
njih,
– upravljavcu dovoliti pregled internih instalacij,
– dovoliti in omogočiti upravljavcu dostop do vodomera,
– zaščititi vodomer pred zmrzovanjem in mehanskimi
poškodbami,
– varovati vodovodni priključek in vodomerno mesto
pred zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, vročino
in drugimi škodljivimi vplivi,
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– redno plačevati prejete račune za pokrivanje stroškov
oskrbe s pitno vodo,
– pisno obveščati upravljavca o lastninskih spremembah priključka na vodovod,
– urejati medsebojno delitev stroškov, kadar je obračun
preko skupnega vodomera,
– javljati okvare in nepravilnosti na vodovodu,
– upoštevati varčevalne in ostale ukrepe v primeru višje
sile ali ob prekinitvah dobave vode,
– javljati vsako spremembo na objektih in napravah
vodovoda upravljavcu,
– pridobiti soglasje upravljavca za povečanje porabe
dogovorjene količine vode,
– ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov
na svoje interno omrežje brez soglasja upravljavca,
– odgovarja za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo na javnem vodovodu,
– dovoliti obnovo vodovodnega priključka in pred ponovno priključitvijo poskrbeti za ustreznost vodomernega
mesta.
(2) Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz vodovoda
samo na način, ki ne poslabšuje oskrbe z vodo drugih uporabnikov vode in na način, ki ne vpliva na varnost oskrbe s pitno vodo in zdravstveno ustreznost pitne vode v vodovodu.
(3) Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in
hkrati iz lastnih vodnih virov le pod pogojem, da sta priključek
in interno omrežje za vodo iz vodovoda in interno omrežje za
vodo iz lastnih virov izvedena ločeno in brez medsebojnih
povezav.
29. člen
(obveznosti izvajalcev gradbenih del v bližini vodovodov)
(1) Izvajalci gradbenih in vzdrževalnih del ter lastniki
ali uporabniki zasebnih zemljišč, v katerih poteka javni vodovod morajo pri uporabi zemljišč zagotoviti, da ne pride do
poškodb javnega vodovoda in vodovodnih priključkov.
(2) Pred pričetkom gradnje, si mora izvajalec del iz
prvega odstavka tega člena pri upravljavcu pridobiti podatke
o poteku javnega vodovoda in soglasje s pogoji za izvedbo
del, ter ga o pričetku del pisno obvestiti.
(3) Izvajalci del, iz prvega odstavka tega člena, morajo
po zaključku del na svoje stroške vzpostaviti javni vodovod
ali vodovodni priključek v prvotno stanje tako, da vsa dela
opravijo pod nadzorom upravljavca. Stroški nadzora bremenijo izvajalca del.
(4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda ali
vodovodnega priključka pri izvajanju del, iz prvega odstavka
tega člena, je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena
dolžan naročiti popravilo poškodb pri upravljavcu in poravnati
vse stroške popravila.
PRENOS VODOVODOV V UPRAVLJANJE
30. člen
(zagotovitev upravljanja vodovodov)
(1) Za vodovode na območju Občine Litija mora občina
zagotoviti ustrezno upravljanje najkasneje do 31. decembra
2015.
31. člen
(prenos novozgrajenega vodovoda v upravljanje)
(1) Predaja novozgrajenih vodovodov v upravljanje se
izvede po končani gradnji, ko investitor organizira tehnični
pregled objektov in naprav in pridobi uporabno dovoljenje. V
primeru, da je del novozgrajenega vodovoda že v obratovanju, upravljavec začasno upravlja z delom vodovoda.
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NADZOR
32. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in določb
predpisov, ki se nanašajo na oskrbo s pitno vodo na območju
Občine Litija opravlja za to pristojen inšpektorat oziroma pooblaščena oseba Občinske uprave Občine Litija.
KAZENSKE DOLOČBE
33. člen
(1) Z globo 300.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
upravljavec – pravna oseba če:
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 13. člena,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 14. člena,
– ravna v nasprotju z drugim, tretjim in osmim odstavkom 15. člena,
– ravna v nasprotju s 24. členom,
– ravna v nasprotju s 25. členom,
– ravna v nasprotju s 27. členom.
(2) Z globo 100.000,00 SIT se kaznuje tudi odgovorna
oseba upravljavca – pravne osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
34. člen
(1) Z globo 300.000,00 SIT se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba ali samostojni podjetnik če:
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 14. člena,
– ravna v nasprotju s 17. členom,
– če ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 18. člena,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 26. člena,
– ravna v nasprotju z 28. členom.
(2) Z globo 100.000,00 SIT se kaznuje za prekršek tudi
odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
35. člen
(1) Z globo 100.000,00 SIT se kaznuje za prekršek
posameznik – uporabnik če:
– ravna v nasprotju z prvim odstavkom 14. člena,
– ravna v nasprotju z 17. členom,
– če ravna v nasprotju z četrtim odstavkom 18. člena,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 26. člena,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z 29. členom.
36. člen
(1) Z globo 300.000,00 SIT se kaznuje za prekršek izvajalec del – pravna oseba ali samostojni podjetnik če ravna
v nasprotju z 29. členom.
(2) Z globo 100.000,00 SIT se kaznuje za prekršek tudi
odgovorna oseba pravne osebe ali samostojni podjetnik, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
37. člen
(1) V primeru suma oziroma ugotovitve odjema vode
mimo vodomera ali dodatnega neregistriranega priključka
na objektu, je uporabnik dolžan omogočiti takojšni pregled
internega omrežja. Če uporabnik kontrolo zavrača, se mu
prekine dobava pitne vode.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Za natančnejše določbe o izvajanju javne službe oskrbe
s pitno vodo in v skladu z določili tega odloka izvajalec javne
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službe oskrbe s pitno vodo v roku enega (1) leta od njegove
uveljavitve tega odloka pripravi Pravilnik o tehnični izvedbi
in uporabi objektov in naprav sistemov javne oskrbe s pitno
vodo na območju Občine Litija – tehnični pravilnik in Pravilnik
o tarifnem sistemu javne oskrbe s pitno vodo na območju
Občine Litija – tarifni pravilnik.
39. člen
Upravljavec je dolžan izdelati kataster in register iz
8. člena tega odloka za vodovode, s katerimi upravlja na dan
uveljavitve tega odloka do 31. 12. 2006.
40. člen
Določbe 13. člena odloka, veljajo zgolj za Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., do trenutka, ko je z občinskim aktom za upravljavca kateregakoli
vodovoda na območju občine določen drugi upravljavec in
mu občina tako pooblastilo izda.
41. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ceni proizvodnje in distribucije vode v Občini Litija
(Uradni list RS, št. 11/96 in 87/01).
(2) Določbe 4. člena v točki a.) in d.) ter določbe prvega
odstavka 7. člena odloka, navedenega v prvem odstavku
tega člena, se uporabljajo do uveljavitve Pravilnika o tarifnem sistemu javne oskrbe s pitno vodo na območju Občine
Litija.
(3) Določbe 4. člena v točki c.) ter določbe drugega
in tretjega odstavka 7. člena odloka, navedenega v prvem
odstavku tega člena, se uporabljajo do uveljavitve Odloka
o odmeri in plačilu prispevka za priključitev na komunalne
objekte in naprave individualne rabe v Občini Litija.
42. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 355-1/2004
Litija, dne 23. maja 2006
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

2409.

Sklep o razrešitvi dosedanje in imenovanju
nove Občinske volilne komisije Občine Litija

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena
Statuta Občine Litija (Uradni list RS št. 18/04 in 33/06) je
Občinski svet Občine Litija na 35. seji z dne 23. 5. 2006
sprejel naslednji

SKLEP
o razrešitvi dosedanje in imenovanju nove
Občinske volilne komisije Občine Litija
1. člen
Razreši se dosedanja občinska volilna komisija v sestavi:
Anton Primožič, Grbinska cesta 14, Litija – predsednik,
Rudi Bernik, Cesta Dušana Kvedra 31, Litija – namestnik predsednika,
Marjan Kastelic, Prečna 3, Litija – član,
Ivan Baus, Prisojna 4b, Litija – namestnik člana,
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Dušan Štrus, Kresnice 128, Kresnice – član,
Janez Krnc, Predilniška 23, Litija – namestnik člana,
Marko Povše, Konjšica 2, Polšnik – član,
Kristina Potočnik, Vače 30, Vače – namestnik člana.
2. člen
Imenuje se nova občinska volilna komisija v sestavi:
Marko Godec, Ulica solidarnosti 4, Litija – predsednik,
Anton Primožič, Grbinska cesta 14, Litija – namestnik
predsednika,
Marko Povše, Konjšica Del 2, Polšnik – član,
Marko Mehle, Cesta komandanta Staneta 12, Litija
– namestnik člana,
Robert Kumar, Jerebova ulica 6, Litija – član,
Irena Hribar Povše, Spodnji Log 39, Sava – namestnik
člana,
Jože Perme, Cesta zasavskega bataljona 1, Litija –
član,
Janez Krnc, Prečna ulica 23, Litija – namestnik člana.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Šifra: 041-2/2006
Litija, dne 23. maj 2006
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

LJUBLJANA
2410.

Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in drugega odstavka 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1; ZUreP-1) in 51. člena
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in
28/01) je županja Mestne občine Ljubljana dne 22. 5. 2006
izdala

SKLEP
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
I.
Mestna občina Ljubljana z javnim naznanilom obvešča
javnost, da se javno razgrneta:
1. osnutek Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu
za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in za del
območja urejanja BO 2/4 Smelt, ki ga je izdelal City studio d.o.o., Ljubljana, pod številko projekta CS 695 v marcu
2006, in
2. osnutek Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja VS 6/1 Dolgi most, ki ga je izdelal 3NOM
d.o.o. Ljubljana, Slovenska c. 58, pod št. projekta 2005/7 v
januarju 2006.
II.
Osnutek pod točko 1 bo javno razgrnjen od 16. junija 2006 do 17. julija 2006 v prostorih Oddelka za urbanizem
Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) ter na sedežu Četrtne skupnosti
Bežigrad, Vojkova 1, Ljubljana (v času uradnih ur).
Javna obravnava osnutka bo v četrtek, 22. junija 2006,
ob 17.00 uri, na sedežu Četrtne skupnosti Bežigrad, Vojkova
1, Ljubljana.
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Osnutek pod točko 2 bo javno razgrnjen od 16. junija 2006 do 17. julija 2006 v prostorih Oddelka za urbanizem
Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času) ter na sedežu Četrtne skupnosti
Vič, Tbilisijska 22a, Ljubljana (v času uradnih ur).
Javna obravnava osnutka bo v sredo, 28. junija 2006,
ob 17.00 uri, na sedežu Četrtne skupnosti Vič, Tbilisijska
22a, Ljubljana.
III.
S tem naznanilom o poteku javne razgrnitve in javni
obravnavi osnutkov aktov Mestna občina Ljubljana obvešča
tudi vse lastnike nepremičnin na območju, ki ga ureja:
– osnutek pod točko 1, in sicer z naslednjimi parc.
št.: 916, 917/1, 925, 926, 924/36 in del zemljišča s parc. št.
1809/1, vse k.o. Stožice, ter s parc. št. 300, 827/1, 827/3,
827/6, vse k.o. Brinje I.;
– osnutek pod točko 2, in sicer z naslednjimi parc. št.:
2047/3, 2047/4, 2050/4, 2047/5, 2050/5, 2047/6, 2050/20,
2047/7, 2050/6, 2047/8, 2050/19, 2047/9, 2047/10, 2050/8,
2050/1, 2050/2, 2050/3, 2050/7, 2051/1, 2051/2, 2051/3,
2051/4, 2051/5, 2052/1, 2052/7, 2052/12, 2052/17, 2052/22,
2092/45, 2051/6, 2051/7, 2051/8, 2051/9, 2052/5, 2052/6,
2052/8, 2052/9, 2052/10, 2052/11, 2052/13, 2052/14,
2052/15, 2052/16, 2052/18, 2052/19, 2052/20, 2052/21,
2053/7, 2053/11, 2066/3, 2094/5, 2094/6, 2094/8, 2087/5,
2088, 2089, 2091/1, 2091/2, 2091/3, 2091/4, 2091/5, 2094/2,
2094/4, vse k.o. Vič.
IV.
Pisne pripombe k osnutkoma se lahko poda kot zapis
v knjigo pripomb na krajih razgrnitve, pošlje na Oddelek za
urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, ali posreduje na elektronski naslov urbanizem@ljubljana.si (v rubriko »zadeva« navesti ključne besede
»OLN BS 2/5« ali »ZN VS 6/1«) do konca javne razgrnitve.
V primeru, da pripombe in predloge k osnutku akta poda
lastnik nepremičnine iz točke III., mora poleg podatkov o nepremičnini navesti še svoje ime in priimek ter naslov.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani Oddelka za urbanizem (http://ppmol.org/urbanizem), na oglasnih deskah Četrtne skupnosti Bežigrad in
Četrtne skupnosti Vič ter v časopisu Dnevnik.
Šifra: 3521-32/2004-6
Ljubljana, dne 22. maja 2006
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

2411.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05
– ZJC-B in 111/05 – odl. US), 223. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 55/05 – uradno prečiščeno besedilo) in
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.
26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 29.
seji dne 8. 5. 2006 sprejel
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Št.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 130/03, 120/05 in 4/06 – popr.) se
15. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Zavezanec, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom
12. člena tega odloka, se za prekršek kaznuje:
– posameznik z globo 60.000 tolarjev,
– pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik z
globo 200.000 tolarjev.
Odgovorna oseba zavezanca se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje z globo 60.000 tolarjev.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 422-183/2006-8
Ljubljana, dne 8. maja 2006

Ogrevanje
poslov.
prostorov:

CENIK
za posamezne tarifne skupine plina

1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene za posamezne
tarifne skupine plina:
ŠIROKA POTROŠNJA

Gospodinjska
tarifa:

cena za plin
osnovna cena

Centralno
ogrevanje:

cena za plin
cena za prikl. moč

148,14 SIT/m3

86,16 SIT/m3
9.181,67 SIT/leto
86,16 SIT/m3
755,41 SIT/kW, leto

OSTALA POTROŠNJA
Mala poraba:

cena za plin

148,14 SIT/m3

Osnovna
tarifa:

cena za plin
osnovna cena

Stran
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97,20 SIT/m3
460,36 SIT/kW, leto
78,52 SIT/m3
835,62 SIT/kW, leto

Navedene cene ne vključujejo takse v višini 5,70 SIT/m3,
trošarine v višini 1,50 SIT/m3 in 20% DDV.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik
za posamezne tarifne skupine plina, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 34/06.
3. člen
Ta cenik začne veljati 3. junija 2006.
Ljubljana, dne 29. maja 2006

Na podlagi prve alinee 6. člena Akta o ustanoviteljskih
pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS,
št. 82/04) in na podlagi sklepa Sveta ustanoviteljev javnih
podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. z dne 27. 10.
2004 je direktor Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.
sprejel naslednji:

cena za plin

cena za plin
cena za prikl. moč

Energetika Ljubljana, d.o.o.
Direktor
Hrvoje Draškovič l.r.

Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Mala poraba:

cena za plin
cena za prikl. moč

Pogodbeni
odjem

Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

2412.
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97,20 SIT/m3
23.417,45 SIT/leto

MEŽICA
2413.

Sklep o javni razgrnitvi Programske zasnove
za »ZN2/Vivodovo«

Na podlagi določil 3., 5., 9., v skladu z določili 3. in 4.
alinee 12. člena in v navezavi s 17. členim Zakona o urejanju
prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.)
ter prvega odstavka 31. člena v povezavi z drugim odstavkom 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 ZZK-1) ter 16. člena Statuta
Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in 16/03) je
Občinski svet Občine Mežica sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi Programske zasnove
za »ZN2/Vivodovo«
I.
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev z
obveznimi prilogami:
– Programske zasnove za »ZN2/Vivodovo« (podlaga
za opremljanje prostora zadevnega OLN v skladu z izhodišči
Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Mežica za obdobje 1986–2000,
dopolnjen leta 1998 (Uradni list RS, št. 73-3906/01).
II.
Javna razgrnitev bo potekala v času od 17. 5. 2006 do
16. 6. 2006 v prostorih Občine Mežica, Trg svobode 1, SI
2392 Mežica.
Javna obravnava bo potekala dne v četrtek, 8. 6. 2006
ob 18. uri.

Stran
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V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni predlog podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani
organi, organizacije in posamezniki.
Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno ali v ustni
obliki na javni obravnavi, kot zapis v knjigi pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve do konca javne razgrnitve ali v
pisni obliki na naslov Občine Mežica (Trg svobode 1, SI 2392
Mežica ali www.mezica.si).
Kot končni datum poslanih pripomb in predlogov velja
poštni žig do vključno petka, 16. 6. 2006, do 24. ure.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in časniku Večer ter na Koroškem radiu Slovenj Gradec,
oglasni deski Občine Mežica in spletnem naslovu Občine
Mežica (www.mezica.si) in začne veljati z 17. 5. 2006.
Št. 3500-5/2006
Mežica, dne 16. maja 2006

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
IX. Odplačila dolga
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.)
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na
računih (III.+VI.+X.)
Stanje sredstev na računih 31. 12. 2005

3. člen
Ostanek sredstev na računih v višini 22.296.378,49 SIT
se prenese v proračun leta 2006 in se nameni za dokončanje
programov iz leta 2005 ter za investicije in za kritje tekočih
obveznosti proračuna za leto 2006.

4. člen
Na dan 31. 12. 2005 znašajo sredstva rezervnega sklada 8.220.391,32 SIT.

Miren, dne 23. maja 2006
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

MIREN - KOSTANJEVICA
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Miren - Kostanjevica za leto 2005

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 96., 98. in 99. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 18. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 58/99) je Občinski
svet Občine Miren - Kostanjevica na 23. redni seji dne 23. 5.
2006 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Miren
- Kostanjevica za leto 2005
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Miren
- Kostanjevica za leto 2005.

zuje:

2. člen
Zaključni račun proračuna občine za leto 2005 izka-

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki
II. Skupaj odhodki
III. Proračunski presežek (primanjkljaj)
(I.-II)
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba kapit. deležev
VII. Skupni presežek (primanjkljaj)

–3.103.507,25
22.296.378,49

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

Župan
Občine Mežica
Janez Praper l.r.

2414.

0,00
0,00
0,00

SIT
768.649.797,82
776.222.305,07

MURSKA SOBOTA
2415.

Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za
območje med Štefana Kovača, Kocljevo,
Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico v
Murski Soboti – blokovski kompleks (uradno
prečiščeno besedilo)

Na podlagi 12. člena in v povezavi s 17. do vključno
33. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02, 8/03 – popr.), 22. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, št. 45/94
– odločba US, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95-odločba US,
9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00 in 51/02, 108/03 – odločba US in 72/05) ter
17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet Mestne občine
Murska Sobota na seji dne 18. maja 2006 sprejel

ODLOK
o sprejetju zazidalnega načrta za območje
med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo,
Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti
– blokovski kompleks
(uradno prečiščeno besedilo)

–7.572.507,25
I. SPLOŠNE DOLOČBE
4.469.000,00
0,00
4.469.000,00
–3.103.507,25

1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo
in Prežihovo ulico v Murski Soboti – blokovski kompleks
– uradno prečiščeno besedilo, ki ga je v juniju 1989 izdelal
Zavod za ekonomiko in urbanizem Murska Sobota in v juniju
2005 ZEU – družba za načrtovanje in inženiring iz Murske
Sobote.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje:
a) Tekstualni del:
– izjave o opravljeni notranji kontroli ter o upoštevanju
predpisov,
– usmeritve iz planskih aktov Občine Murska Sobota za
obdobje 1986–1990 oziroma 1986–2000
– obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo načrta
– soglasja, mnenja, smernice pristojnih organov in organizacij
b) Grafični del:
– izrez iz Družbenega plana občine Murska Sobota za
obdobje 1986–1990
M 1:5000
– kopija katastrskega načrta
M 1:1000
– obst. stanje s predvidenimi rušitvami
M 1:1000
– obstoječe površine v območju obdelave
M 1:1000
– obstoječa komunalna ureditev
M 1:1000
– predvidena namenska raba površin
M 1:1000
– arhitektonsko-zazidalna situacija
M 1:500
– etažni program kleti
M 1:1000
– delitev površin
M 1:1000
– osončenost fasad
M 1:1000
– prometno-tehnična situacija
M 1:500
– ogrevanje
M 1:1000
– zbirna karta komunalnih naprav
M 1:500
– idejna višinska regulacija
M 1:1000
– talna ureditev
M 1:500
– požarna varnost
M 1:1000
– zaklonišča
M 1:1000
– Faznost
M 1:1000
– zakoličbena situacija – 3x
M 1:500
– gabarit Kocljeve ulice
M 1:500
– prerezi – 3 x
M 1:200
II. MEJA OBMOČJA
3. člen
Območje obdelave, za katerega se sprejema zazidalni
načrt, obsega zemljišča, ki so na severni strani omejena z
južno mejo zemljišča parc. št. 3170 (Ul. Št. Kovača), k.o.
Murska Sobota; na vzhodni strani z vzhodno mejo zemljišča
parc. št. 1037 (Kocljeva ulica) k.o. Murska Sobota, nakar se
meja območja nadaljuje preko zemljišča parc. št. 1345 (Zvezna ulica) po vzhodni meji parc. št. 1347 do Kidričeve ulice,
jo prečka in poteka naprej po vzhodnih mejah zemljišč parc.
št. 1755, 1756, 1758 in 1757 do severne meje zemljišča parc.
št. 3178 (Cankarjeva ulica); na južni strani s severno mejo
zemljišča parc. št. 3178 (Cankarjeva ulica), ter na zahodni
strani z zahodno mejo zemljišča parc. št. 923/1 k.o. Murska
Sobota do Kopitarjeve ulice, severno mejo zemljišča parc.
št. 1578 (Kopitarjeva ulica), k.o. Murska Sobota do vzhodne
meje zemljišča parc. št. 889 (Prežihova ulica), k.o. Murska
Sobota in po njenem vzhodnem robu do južne meje zemljišča
parc. št. 3170 (Ul. Št. Kovača), k.o. Murska Sobota.
Obodne ulice, na katere meji območje obdelave, so obdelane v tistih delih, kjer tangirajo ureditve znotraj območja,
sicer pa niso predmet obdelave tega zazidalnega načrta in
ne predmet tega odloka.
V območje obdelave je vključen tudi vzhodni del Kopitarjeve ulice (parc. št. 3185 k. o. M. Sobota).
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN
KVALITETO POSEGOV
4. člen
Znotraj blokovskega kompleksa so predvidene naslednje gradnje in ureditve:

Št.
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1. Ob Stari in Vrtni ulici je predvidena gradnja dveh
stanovanjskih objektov s cca 42 stanovanji. Pritličja so deloma lahko namenjena tihi obrti ali servisom. V kleti enega od
objektov je predvidena še gradnja zaklonišča.
2. Ob Kidričevi oziroma Cankarjevi ulici je predvidena
gradnja večjega trgovskega objekta z osnovno preskrbo.
V sklopu tega objekta je možno urediti še manjše lokale z
gostinsko, servisno ali obrtno ponudbo. V sklopu objekta je
možna tudi gradnja zaklonišča.
3. Ob Kocljevi ulici so predvideni poslovni in poslovnostanovanjski objekti. Pritličja 1. etaže so lahko namenjena
poslovnim, trgovskim ali gostinskim prostorom. V etažah
in mansardah so stanovanja. Na dvoriščni strani je v nivoju
pritličja možno urediti nadstrešnico za pokrita parkirišča.
Na parcelah št. 1030, 1031, 1036/1 in 1036/3 vse k.o.
M. Sobota je predvidena gradnja garažne hiše s poslovnimi
prostori ob Kocljevi ulici. Etažnost garaže je K + P + 3.
4. Južno od obstoječega zaklonišča je predvidena gradnja osrednjega energetskega objekta, oziroma kotlovnice. Z
gradnjo se zamakne zasilni izhod iz zaklonišča. Ob zahodni
strani zaklonišča je možna gradnja ali postavitev objektov za
gostinsko, trgovsko ali servisno dejavnost.
5. Predvidena je prizidava lekarniških prostorov na zahodni strani objekta Dom tehnike, dalje prizidava kotlovnice
na severni strani objekta Vrtna 2, 4.
6. V osrednjem delu kompleksa med Staro in Vrtno ulico
ter na zahodni strani objektov ob Kocljevi je možna gradnja
podzemnih parkirišč.
7. Predvidena je gradnja dveh tripleks garaž in sicer
ob že obstoječi garaži ob Stari ulici in nova ob bloku Stara
ul. 1.
8. Predvidena je naprava poševnih streh in ureditev
mansardnih stanovanj na obstoječih stanovanjskih blokih ob
Stari ulici št. 6, 8, 10, 12, 14 ob Cankarjevi ulici št. 48, 50,
ob Vrtni 3 in Kidričevi 16, 18. Nad objektom Dom tehnike
(Kocljeva 2) je predvidena naprava dvokapne strehe brez
dodatnih stanovanj.
9. Nad podzemnimi parkirišči med Staro in Vrtno ulico
je predvidena ureditev zelenih površin z otroškimi igrišči in
manjšo asfaltno površino (košarko). Na severni strani predvidene trgovine je možno postaviti začasne montažne stojnice
za prodajo sadja, zelenjave (tržnica).
10. Ob poslovno-stanovanjskih objektih, kjer so v pritličju gostinski lokali, se v okviru pripadajoče gradbene parcele
lahko uredijo sezonski gostinski vrtovi, ob pogoju, da ni oviran promet po javnih površinah. Zagotovljena mora biti širina
pločnika za prehod pešcev najmanj 1.5 m.
11. V območju individualne zazidave med Cankarjevo,
Kocljevo in Slomškovo ulico, ob Prežihovi ulici in v kompleksu vrtca je možna postavitev enostavnih objektov (bazeni,
drvarnice, garaže, lope, rezervoarji, ute in ograje) pod pogoji
iz Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih
objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03 in 130/04).
12. Ob obstoječih in predvidenih objektih je možno postaviti mikrourbano opremo (klopi, senčnice nad parkirišči,
obvestilne in reklamne table, obeležja, cvetlična korita) ter
izvajati druge manjše ureditve (tlakovanje, hortikulturne ureditve, naprava nizkih zaščitnih ograj in ramp ob pripadajočih
gradbenih parcelah). Fiksne ograje niso dovoljene, vsa oprema mora biti oblikovana enotno.
13. V okviru gradbenih parcel k obstoječim in predvidenim objektom je možna ureditev dodatnih parkirnih mest
ob pogoju, da se na parceli ohranijo zelenice v velikosti, ki je
enaka vsaj tlorisni velikosti pripadajočega objekta.
14. V obstoječih in predvidenih objektih je možno urediti dodatne gostinske in trgovske lokale ob pogoju, da si
investitor zagotovi ustrezno število parkirnih mest iz 7. člena
tega odloka, kar se uredi s sklenitvijo pogodbe med Mestno
občino in investitorjem.
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15. Predvidena je dozidava k otroškemu vrtcu na parceli
št. 910 k.o. Murska Sobota v okviru območja zazidave, ki je
definirano v grafičnih prilogah z možnostjo odstopanja.
5. člen
Na vseh obstoječih objektih so razen ureditve streh in
mansardnih stanovanj možne adaptacije in sanacije gradbeno-tehničnega stanja objektov (popravilo fasad, naprava
toplotne izolacije, naprava streh v naklonu) ter vzdrževalna
dela.
Prav tako je v vseh pritličjih obstoječih stanovanjskih
blokov možna sprememba namembnosti prostorov v manjše
tihe obrtne in servisne dejavnosti.
6. člen
Na območju individualne stanovanjske gradnje ob Prežihovi ulici je možna gradnja nadomestnih stanovanjskih
objektov, nadzidave in adaptacije obstoječih objektov ter
vzdrževalna dela. Možna je tudi preureditev v manjše lokale,
obrtne in servisne delavnice z mirno dejavnostjo.
7. člen
Na območju individualne stanovanjske gradnje med
Kidričevo in Cankarjevo ulico je možna gradnja novih in nadomestnih stanovanjskih objektov in obrtnih delavnic, delno
v vrstni zazidavi, delno kot samostojnih objektov.
Zaradi ureditve priključka Kocljeve ulice na Cankarjevo
se bo moral stanovanjski objekt ob Cankarjevi ulici št. 38 in
parc. št. 1759 k.o. Murska Sobota delno ali v celoti porušiti
oziroma mu spremeniti namembnost.
8. člen
Na celotnem kompleksu je dopustna gradnja novih ali
dopolnilnih komunalnih in energetskih objektov in naprav ter
objektov in naprav za zveze.
9. člen
Predvidena je ureditev novih prometnih površin. Možno
je razširiti nekatera obstoječa parkirišča, delno se prestavi
Stara ulica.
Možna je ureditev novega uvoznega priključka Stare ulice na Ulico Štefana Kovača. Obstoječi priključek se spremeni
v enosmernega za izvoz.
Kolikor se priključek ne izvede, se mora sanirati obstoječ (razširitev križišča, povečanje radia, ureditev tretjega
pasu na Ul. Štefana Kovača).
Ob Ulici Štefana Kovača je predvidena gradnja obojestranske kolesarske steze. Vzporedno z ulico so predvidena
vzdolžna parkirišča. Predviden je preboj Kocljeve ulice do
Cankarjeve ulice. Ob Kocljevi ulici je predvidena dvostranska
kolesarska steza in vzdolžno parkiranje.
Predviden je nov priključek na Prežihovo ulico za dovoz
do parkirišča. Obstoječ priključek na Ulico Štefana Kovača
ob blokih št. 19 in 21 se zapre.
Predviden je priključek do zasebnih parcel št. 2167/1,
2167/2 in 2170 in sicer severno od objekta Cankarjeva 50.
Nov priključek je predviden tudi za slepo Kidričevo in
sicer za dovoz do dvorišča objektov ob Kocljevi ulici (vzhodno od Kidričeve 16).
Predvidena je nova slepa ulica do predv. individualnih
objektov južno od Kidričeve ulice.
Preko blokovskega kompleksa je v smeri V – Z predvidena osrednja pešpot.
Vse nove prometne ureditve (preboj Kocljeve do Cankarjeve ulice, preboj Stare ulice do Ul. Štefana Kovača, novi
priključek na Prežihovi ulici) se morajo izvesti na podlagi
vsakokratnih strokovnih osnov.
Predvidena je ureditev parkirišč ob Kopitarjevi ulici za
dovoz in odvoz otrok iz vrtca ter parkirišča za osebje.
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IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČIJ
10. člen
Vsi predvideni objekti, razen ob Kocljevi ulici morajo biti
zasnovani kot samostojni stanovanjski objekti.
Ob Kocljevi ulici so objekti zasnovani v nizu, posamezen objekt pa tvori zaključeno celoto z lastnim vhodom in
pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.
V kleteh so posamezni objekti preko parkirišč, zaklonišč
ali manipulativnih prostorov lahko povezani med seboj.
Med obstoječimi objekti ob Kocljevi ulici in predvidenim poslovno – stanovanjskim objektom na severni strani
ter garažno hišo na južni strani je treba urediti pasažo za
prehod na dvorišče, ob garažni hiši tudi za dovoz osebnih in
dostavnih vozil.
11. člen
K stanovanjskim blokom in poslovno-stanovanjskim
objektom se določijo skupne ali samostojne gradbene parcele na podlagi obstoječega stanja. Delitev parcel je razvidna
iz kartografskih prilog.
Vsak objekt z javno funkcijo ali dejavnostjo, ki je vezana
na stranke ter stanovanjski bloki in individualne stanovanjske
hiše morajo imeti pripadajoča parkirišča. Le-ta se določijo ob
vsaki novogradnji, spremembi namembnosti ali spremembi
rabe objekta ali naprave. Pri tem je potrebno upoštevati
naslednje kriterije:
Dejavnost
Stanovanjski objekti
– enodružinske hiše
– večstanovanjski objekti
Poslovni prostori (pisarne)
Prodajni prostori
Nakupovalni center
Gostinski objekti
Gostišča s prenočišči
Prireditveni prostori
Vrtec
Obrtne delavnice, servisi

Število parkirnih mest (PM)
na enoto
1 PM
1 PM za stanovanje
1 PM na 30 m2 neto površine
1 PM na 30 m2 koristne
površine
1 PM na 15 m2 koristne
površine
1 PM na 10 sedežev
1 PM na 5 sob in 1 PM na
4 sedeže
1 PM na 5 sedežev
1 PM na 2 zaposlena
1 PM na 50 m2 netto površine
in 1 PM na 2 zaposlena

12. člen
Odstopanja v legi predvidenih objektov niso dopustna.
Odstopanja v velikosti posameznih objektov so dopustna
v mejah, ki jih dopuščajo odmiki med objekti, definirani v
grafičnih prilogah.

13. člen
Vsi objekti se navezujejo na obstoječe prometne površine – na obodne ulice in ulice v kompleksu.
Vhodi v osrednje podzemno parkirišče so preko dovoznih ramp možni z Mojstrske ali Kidričeve ulice.
Znotraj kompleksa je dovoljen le interni in intervencijski
promet. Hitrost znotraj kompleksa je omejena na 40 km/h.
Stanovalci v objektih na zaključenih gradbenih parcelah, ki nimajo direktnega dostopa z javne prometne površine,
si morajo pridobiti pravico dovoza preko sosednjih gradbenih
parcel. Služnost po sosednjih gradbenih parcelah se vpiše
v zemljiško knjigo.
14. člen
K objektom, za katere v okviru gradbene parcele ni možno zagotoviti ustreznega števila parkirnih mest, se omogoči
parkiranje na skupnih površinah, kar se definira s pogodbo
med stanovalci in Mestno občino.

Uradni list Republike Slovenije
15. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na mestno kanalizacijo
in vodovod. Priključitev se lahko izvede le pod pogoji upravljalca. Trase predvidenih komunalnih vodov morajo potekati
ob prometnih površinah in ne smejo ovirati talnih ureditev in
zasaditve.
Vsi električni in telefonski priključki morajo potekati v
zemlji.
Eventuelna gradnja kotlovnice in drugih objektov glede
na sistem ogrevanja bo rešena v posebnih strokovnih podlagah (lokacijski dokumentaciji) na podlagi idejnih projektov.
Na celotnem območju mora biti ob prometnih poteh
(dovoznih cestah, parkiriščih in peš poteh) urejena zunanja
razsvetljava.
Pri trasiranju dopolnilnih komunalnih vodov je treba
upoštevati ustrezne, s področno zakonodajo predpisane odmike med obstoječimi in predvidenimi komunalnimi vodi.
Zbiranje komunalnih in drugih nenevarnih odpadkov
mora biti urejeno v vsakem objektu. Odvoz vrši pooblaščena
organizacija. V območju ni dejavnosti, ki bi proizvajala nevarne odpadke.
15.a člen

Elektrika
Pri izdelavi projektne dokumentacije za predvidene
objekte in pri gradnji objektov je treba upoštevati Uredbo
o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije
(Uradni list RS, št. 117/02 in 21/03).
Pred pričetkom gradbenih del se mora izvajalec seznaniti z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov
in naročiti zakoličbo kablov pri OE Elektro M. Sobota. Prav
tako je treba naročiti odstranitev obstoječih priključkov v
primeru rušitve objekta. Na mestih križanj in približevanj k
elektroenergetskim vodom in napravam bo gradbena dela
treba prilagoditi pogojem iz področne zakonodaje.
Napajanje novih objektov bo izvedeno iz štirih transformatorskih postaj: TP 20/0.4 kV Dom tehnike, TP 20/0.4 kV
Študijska knjižnica, TP 20/0.4 kV Obrtnik in TP 20/0.4 kV Gasilski dom. Transformatorska postaja TP 20/0.4 kV Dom
tehnike se zaradi gradnje podzemnih parkirišč prestavi na
del parcele 1015/2. V vseh transformatorskih postajah se po
potrebi zamenjajo transformatorji glede na povečano potrebo
po moči.
Za vso elektroenergetsko infrastrukturo je treba pridobiti
ustrezno upravno in tehnično dokumentacijo ter overjene služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, po katerih bodo potekali
novi ali prestavljeni vodi ali naprave.
Za priključitev na posamezne objekte si morajo investitorji pred izdajo soglasij k projektnim rešitvam in izdajo
gradbenih dovoljenj pridobiti soglasja za priključitev.
15.b člen
Telekomunikacijske – tk naprave
Pri vseh predvidenih posegih je treba upoštevati trase obstoječega tk omrežja. V primeru prestavitve je treba
obvestiti upravljavca ter obvestiti upravljavca ter omogočiti
strokovni nadzor.
Pred izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja je v primeru prestavitve obstoječega tk omrežja ali
izvedbe tk priključka treba pridobiti projektne pogoje, k projektnim rešitvam pa soglasje upravljavca tk omrežja.
15.c člen
Kanalizacija
Meteorne vode s streh se lahko speljejo v ponikovalnice
ob objektu, z utrjenih površin pa preko lovilcev olj v meteorno
ali mešano kanalizacijo in speljane na čistilno napravo. Kanalizacijsko omrežje mora biti izvedeno v nepropustni izvedbi.
Kanalizacijski priključki se izvedejo na glavne kanalizacijske vode. Iz kletnih prostorov se odvaja kanalizacija s
prečrpavanjem. Po izvedbi kanalizacijskih priključkov in no-
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vega razvoda je treba izvesti posnetek in ga vnesti v kataster
komunalnih naprav. Kanalizacijski priključek izvede upravljavec kanalizacije, stroški bremenijo investitorja. Pri izdelavi
projektne dokumentacije za odvajanje in čiščenje odpadnih
voda je treba upoštevati Pravilnik o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode in padavinske vode (Uradni list
RS, št. 105/02 in 50/04).
15.d člen
Vodovod
V vodovodnem omrežju upravljavec zagotovi minimalni
obratovalni tlak 1,0 bar. Na izvedbo hidrantnega omrežja se
lahko navežejo nadzemni (NH DN 80 ali NH DN 100) podzemni (PH DN 80) in notranji (DN 50) hidranti. Vodovodna
instalacija v objektih z več porabniki mora imeti glavni vodomer, ki mora biti nameščen v omaricah v skupnih prostorih.
Vodovodne priključke lahko izvede upravljavec vodovoda.
Stroški bremenijo investitorja. Vse izvedene priključke in
hidrantno omrežje je treba posneti in vnesti v kataster komunalnih naprav.
15.e člen
Ogrevanje
Proizvodnja toplote poteka v centralni kotlovnici na lokaciji geotermalne vrtine SOB-1. Distribucija toplote naj poteka
po jeklenih predizoliranih ceveh položenih direktno v zemljo.
Cevi naj bodo opremljene s sistemom za detekcijo vlage.
Odjemanje toplote se naj izvaja preko indirektnih kompaktnih
toplotnih postaj z ločenim prenosnikom za primarni in sekundarni del. Notranja instalacija naj omogoči interno regulacijo
in indikacijo porabe za vsako etažno enoto v večstanovanjski
stavbi.
16. člen
Celotno območje mora biti ozelenjeno v skladu z grafičnimi podlogami iz 2. člena tega odloka.
Parkirne in prometne površine ter ostale utrjene površine, ki ne bodo urejene kot zelenice, morajo biti urejene proti
prašno (asfaltirane, tlakovane).
V. ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
17. člen
Vsi predvideni objekti in zunanje ureditve morajo biti
vzporedni (pravokotni) na stanovanjske bloke ob Stari, Vrtni
oziroma Kocljevi ulici.
Velikost posameznih objektov in odmiki med njimi so
definirani v grafičnih prilogah, kjer so označena tudi maksimalna možna odstopanja v tlorisnih velikostih.
Poslovno-stanovanjski objekti ob Kocljevi ulici morajo
biti na vzhodni strani (ob Kocljevi ulici) v pritličnem delu grajeni v liniji. Odstopanja v velikostih teh objektov so možna le
v smeri proti zahodu. Poslovno nadstropje lahko izstopa iz
ulične linije.
Predvidena garaža ob Stari ulici mora biti enaka kot že
obstoječa.
18. člen
Vsi objekti morajo imeti dvokapne ali več kapne strehe
v naklonu. Etažnost predvidenih in obstoječih objektov je
podana v grafičnem delu. Etažna višina pritličja in 1. nadstropja objektov ob Kocljevi in trgovskega objekta ob Cankarjevi
je lahko višja od višine stanovanjskih etaž, vendar skupna
višina obeh poslovnih etaž ne sme presegati višine treh
stanovanjskih etaž.
Odstopanja v etažnosti objektov so dopustna le pri
objektih ob Kocljevi ulici, kjer je predvidene objekte možno
zvišati ali znižati za pol etaže (iz mansarde cela etaža).
Odstopanja v obliki streh so možna pri garažni hiši, pri
trgovskem objektu med Staro in Mojstrsko ulico in pri kotlov-
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nici ob Mojstrski ulici in pri poslovno-stanovanjskih objektih
med Slomškovo in Cankarjevo ulico.
19. člen
Vhodi v stanovanjske prostore morajo biti ločeni od
vhodov v lokale pri vseh predvidenih in obstoječih objektih.
Pri obstoječih objektih, katerim se v pritličju ali kleti spreminja
namembnost, vhodi v lokale ne smejo biti iz skupnih stanovanjskih prostorov.
20. člen
Zunanja obdelava objektov mora upoštevati obdelavo
že obstoječih objektov v kompleksu. Možno je uporabiti vse
razpoložljive materiale. Pri stanovanjskih objektih morajo biti
celotne fasade obdelane čimbolj enotno.
VI. DRUGI POGOJI, KI JIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI
PRI REALIZACIJI ZAZIDALNEGA NAČRTA
21. člen
Pri ureditvah in posegih na objektih in pripadajočih
parcelah Valijeve vile (Ul. Št. Kovača 19a) in stanovanjskih
blokih ob Ulici Št. Kovača 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 in
21 je treba pridobiti kulturno-varstveno soglasje od pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Slomškov trg
6, Maribor.
22. člen
Ob parcelnih mejah individualnih stanovanjskih hiš je
dopustna postavitev ograj. Ob ulici morajo biti vse ograje
obdelane na enak način in enako višino (1,20 m).
23. člen
Vse zunanje ureditve ter vhodi v podzemne in nadzemne objekte morajo omogočati dostop tudi invalidnim osebam.
23.a člen
Ob vseh predvidenih objektih mora biti zagotovljena
dostopna površina za gasilce ter urejena zunanja hidrantna
mreža. Za posamezne predvidene objekte je treba v sklopu
projektne dokumentacije po potrebi (glede na dejavnost in
kapaciteto v objektu) izdelati oceno požarne ogroženosti.
23.b člen
Nadaljnji postopki odmeritev gradbenih parcel in javnih
površin ter vknjižbe v zemljiško knjigo se lahko izvajajo ločeno za vsak objekt posebej oziroma za skupino objektov v
skladu z zakonodajo.
Dopustna so manjša odstopanja od predvidenih gradbenih parcel določenih v tem zazidalnem načrtu. Kolikor se
z dokumentacijo za posamezni obstoječi objekt izkaže, da
gradbena parcela določena v tem prostorskem aktu ni povsem ustrezna, se le ta določi v nadaljnjih postopkih v skladu
z zakonodajo.
VII. ETAPNOST IZVAJANJA
24. člen
Vse predvidene ureditve oziroma gradnje je možno izvesti na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih. Ker vsa
zemljišča v območju obdelave še niso pripravljena, priprava
pa časovno ni definirana, tudi etape izvajanja zazidalnega
načrta časovno niso opredeljene.
Do izvedbe zazidalnega načrta ostanejo vsa zemljišča
v sedanji rabi. Gradnja priključka na Štefana Kovača ulico,
prestavitev Stare in gradnja podzemnih parkirišč niso pogoj
za ostale ureditve v kompleksu.
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Gradnja posameznih objektov in ostale ureditve se
bodo izvajale v skladu s programom opremljanja zemljišč, ki
je sestavni del zazidalnega načrta.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
ZAZIDALNEGA NAČRTA
25. člen
Pred gradnjo objektov in talnih ureditev je potrebno z
obstoječih zelenic in vrtov odstraniti plodno zemljo, jo začasno deponirati in uporabiti pri ureditvi zelenic.
26. člen
Pri organizaciji gradbišč za posamezne objekte je potrebno upoštevati obstoječe stanovalce v smislu preprečevanja nepotrebnih transportnih poti in zmanjševanja prekomernega hrupa.
26.a člen
Investitor oziroma izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji. Kolikor
bo v času gradnje prišlo do onesnaženja prometnih površin,
jih je treba redno čistiti že med delom posebno pa tudi po
končanju del.
Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material oddaljen od ceste vsaj 3,0 m ali tudi več, če to zahteva preglednost na cesti.
V primeru oviranja prometa na cesti zaradi tehnologije
izvajanja del si mora investitor v smislu 65. člena Zakona o
javnih cestah pridobiti odločbo za polovično ali delno zaporo
ceste od upravljavca. Promet na cesti je dolžan izvajalec
del v času izvedbe zavarovati z ustrezno cestnoprometno
signalizacijo.
Izvajalec del je dolžan vršiti stalno kontrolo nad postavljeno prometno signalizacijo in le-to odstraniti takoj po
zaključku del.
Začetek in zaključek del je potrebno prijaviti upravljavcu
ceste.
Investitor je materialno in kazensko odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala na cesti ter škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom ceste zaradi neprimerne tehnologije
izvajanja gradbenih del.
Gradbena dela se morajo izvajati pod nadzorom pooblaščenega vzdrževalca ceste.
Za vso morebitno povzročeno škodo na napravah ali
instalacijah vgrajenih v cestni svet oziroma varovalni pas
ceste, ki bi nastala zaradi prometa ali izvajanja vzdrževalnih
del na cesti, investitor ni upravičen uveljaviti odškodnine.
26.b člen
Na območju ureditve zazidalnega načrta obstoji predkupna pravica Mestne občine Murska Sobota v skladu z določili
odloka o predkupni pravici Mestne občine Murska Sobota na
nepremičninah (Uradni list RS, št. 45/03).
IX. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Zazidalni načrt je na vpogled vsem občanom in organizacijam pri občinskem upravnem organu, pristojnem za
urejanje prostora.
28. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka vrši urbanistična
inšpekcija Uprave inšpekcijskih služb občin Pomurja – enota
v Murski Soboti.
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29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 19. člen
Odloka o sprejetju zazidalnih načrtov za posamezna območja
v mestu Murska Sobota (Uradni objave, št. 12/77) ter 26. člen
istega odloka v območju severno od severne meje zemljišča
parc. št. 3178 (Cankarjeva ulica, k.o. Murska Sobota).
Odlok o spremembi zazidalnega načrta za območje
med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in
Prežihovo ulico v Murski Soboti – blokovski kompleks (Uradni
list RS, št. 94/05) vsebuje naslednje končne določbe:
S sprejemom tega odloka preneha veljati:
1. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje
med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in
Prežihovo ulico v Murski Soboti (v nadaljnjem besedilu: blokovski kompleks) – Uradne objave št. 25/89 v tistih delih, ki
se spreminjajo s tem odlokom in
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje med Št. Kovača, Kocljevo, Cankarjevo, Kopitarjevo in Prežihovo ulico (blokovski kompleks)
– Uradni list RS, št. 81/02, v celoti.
30. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 35005-0004/2004
Murska Sobota, dne 18. maja 2006
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

2416.

Št.

2417.
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Stran

6235

Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in
delovnem področju Mestne uprave Mestne
občine Murska Sobota

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in 17. člena ter 48. člena
Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št.
23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet Mestne občine Murska
Sobota na seji dne 18. maja 2006 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem
področju Mestne uprave Mestne občine
Murska Sobota
1. člen
V 9. členu Odloka o organizaciji in delovnem področju
Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota (Uradni list
RS, št. 38/01) se doda novi odstavek, ki se glasi:
»Notranja revizija lahko izvaja notranje revidiranje tudi
za proračunske uporabnike, katerih ustanoviteljica in večinski
financer je občina. Podrobno se delovanje in usklajevanje
dela notranjega revizorja opredeli s Pravilnikom o delovanju
notranje revizije v Mestni občini Murska Sobota.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 007-0006/2006
Murska Sobota, dne 18. maja 2006

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
Javnega stanovanjskega sklada Mestne
občine Murska Sobota

Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

Na podlagi 3., 4. in 5. člena Zakona o javnih skladih
(Uradni list RS, št. 22/00 in 93/01) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list, št. 23/99, 52/01 in
76/02) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji
dne 18. maja 2006 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega
stanovanjskega sklada Mestne občine Murska
Sobota
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 3/01 in
93/01) se prva in druga alineja petega odstavka 15. člena
združita in spremenita tako, da se glasita:
»– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo in da ima
najmanj 5 let delovnih izkušenj ali univerzitetno izobrazbo in
najmanj 3 leta in 4 mesece delovnih izkušenj.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 014-0005/2006-10
Murska Sobota, dne 18. maja 2006
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

NOVA GORICA
2418.

Odlok o ukinitvi Odloka o ureditvenem načrtu
stanovanjsko-poslovne cone Ob nebotičniku
in stari Komunali v Novi Gorici

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02, ter Uradni list RS,
št. 38/05, 24/06) ter 20. in 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) je Mestni
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 18. maja 2006
sprejel

ODLOK
o ukinitvi Odloka o ureditvenem načrtu
stanovanjsko-poslovne cone Ob nebotičniku
in stari Komunali v Novi Gorici
1. člen
Ukine se Odlok o ureditvenem načrtu stanovanjsko-poslovne cone Ob nebotičniku in stari Komunali v Novi Gorici
(Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin,
št. 12/87, in Uradno glasilo, št. 13/98.)

Stran
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Št.
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Uradni list Republike Slovenije
PUCONCI

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 350-03-3/98
Nova Gorica, dne 18. maja 2006
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Bulc l.r.

2419.

2420.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi –
uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05), 29.
člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in
100. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99,
23/01, 65/02 in 89/02) je Občinski svet Občine Puconci na
34. redni seji dne 25. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Puconci za leto 2006

Odlok o določitvi volilnih enot za prve volitve
članov Občinskega sveta Občine Renče Vogrsko

Na podlagi 6. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94
– popr., 56/98, 75/98 – popr., 67/98 – odl. US in popr. 73/98,
72/98 – odl. US, 75/98, 52/02 in 27/06), 22. člena Zakona
o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno
besedilo in 121/05) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova
Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS,
št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica
dne 18. maja 2006 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za prve volitve članov
Občinskega sveta Občine Renče - Vogrsko
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za prve volitve
v Občinski svet Občine Renče - Vogrsko.
Občinski svet šteje 15 članov.
Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem
volilnem sistemu.
2. člen
Za območje Občine Renče - Vogrsko se za volitve članov občinskega sveta določita dve volilni enoti, v katerih se
skupno voli 15 članov občinskega sveta.
Volilne enote so oblikovane tako, de se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev.
Volilne enote obsegajo območje enega ali več naselij ali
dela naselja. V vsaki volilni enoti se voli najmanj pet članov
občinskega sveta.
3. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določita naslednji
volilni enoti:
– Prva volilna enota obsega območje naselij Renče in
Oševljek.
V volilni enoti se voli sedem članov občinskega sveta.
– Druga volilna enota obsega območje naselij: Bukovica, Dombrava, Vogrsko in Volčja Draga.
V volilni enoti se voli osem članov občinskega sveta.
4. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne
Občine Renče - Vogrsko.
5. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v uradnih
objavah – Uradni list Republike Slovenije.
Št. 041 – 3/2006
Nova Gorica, dne 18. maja 2006
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Puconci za leto 2006

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2006 se
spremeni 2. člen in se glasi:
»II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov

Rebalans
2006

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.190.177

70

Tekoči prihodki (70+71)

618.938

Davčni prihodki

410.905

700 Davki na dohodek in dobiček

236.140

703 Davki na premoženje

71

704 Domači davki na blago in storitve

105.520

Nedavčni prihodki

208.034

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

72

73

14.109
4.500
200
8.000

714 Drugi nedavčni prihodki

181.225

Kapitalski prihodki

130.489

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

44.316

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

86.173

Prejete donacije

3.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

3.000

731 Prejete donacije iz tujine
74

69.245

Transferni prihodki

1.437.749

Uradni list Republike Slovenije

40

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.437.749

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.398.183

Tekoči odhodki

1.091.612

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

67.087

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

10.955

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti

41

Tekoči transferi

416.717

410 Subvencije

29.500

Investicijski odhodki

798.629

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

798.629

Investicijski transferi

91.225

430 Investicijski transferi

91.225

Rebalans
2006

50

55

2.500

751 Prodaja kapitalskih deležev

1.000

Dana posojila in povečanje kapitalskega
deleža
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
IV. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

1.000
-

1.500

RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/podskupina kontov
V. ZADOLŽEVANJE (500)

Rebalans
2006
128.000

Stran
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500 Domače zadolževanje

128.000

VI. ODPLAČILA DOLGA (550)

140.000

Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga

140.000

VII. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

218.506

VIII. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–12.000

IX. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)

208.006

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

218.506

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov, načrt razvojnih programov za obdobje 2006-2009, kadrovski načrt za leto 2006 in 2007, program
prodaje stvarnega premoženja občine Puconci ter načrt nabav
in gradenj za leto 2006 so priloge k temu odloku in se objavita
na spletni strani Občine Puconci.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-7/2006
Puconci, dne 25. maja 2006
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

2.500

750 Prejeta vračila danih posojil
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Zadolževanje

Prejeta vračila danih posojil

III. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

C)

–208.006

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

II. PREJETA VRAČILA DNIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)

44

47.072
103.645

Skupina/podskupina kontov

75

236.500

413 Drugi tekoči domači transferi

I. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)
B)

7.000
724.847

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

43

281.723

409 Rezerve

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

42

Št.

2421.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
določitvi števila članov ter števila volilnih enot
za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine
Puconci

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in 20. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99, 23/01, 65/02, 89/02,
16/05 in 103/05) je Občinski svet Občine Puconci na 34. seji
dne 25. 5. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
določitvi števila članov ter števila volilnih enot
za volitve v svete krajevnih skupnosti
Občine Puconci
1. člen
V Odloku o določitvi števila članov ter števila volilnih
enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Puconci

Stran
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Št.
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(Uradni list RS, št. 67/98) se besedilo 12. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Za volitve članov Sveta KS Vaneča se določijo 3 volilne enote, ki obsegajo območje naselja Vaneča, v katerih se
voli skupno 5 članov sveta KS.
1. volilna enota obsega severni del naselja Vaneča od
hišne številke 39 do 56 – voli se en član sveta.
2. volilna enota obsega levi južni del naselja Vaneča od
hišne številke 1 do 38 – volita se dva člana sveta.
3. volilna enota obsega desni južni del naselja Vaneča
od hišne številke 57 do 107 – volita se dva člana sveta.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije

sijo:

3. člen
Na koncu 4. člena se dodajo novi odstavki, ki se gla-

»II. MEJA IN VELIKOST OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
TER SEZNAM PARCEL
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta zajema zemljiške parcele oziroma dele parcel
št.: 2423, 2424, 2427, 2429, 2428/1, 2428/2, 2560, vse k.o.
Celje.
smer neba

opis

na severu

od izhodiščne točke v severno zahodnem
vogalu ureditvenega območja poteka meja
po južnem robu tlakovane površine na Muzejskem trgu,

na vzhodu

po zahodnem robu objekta Pokrajinskega
muzeja ter po robovih parcel št. 2428/3 in
št. 2428/4

na jugu

po severnem robu sprehajalne poti ob Savinji

na zahodu

po južnem ter zahodnem robu parcele
št. 2424 in po južnem oziroma vzhodnem
robu parcele št. 2423

Št. 00607-1/2006
Puconci, dne 25. maja 2006
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

CELJE
2422.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu Staro mestno jedro Celje,
kare I (Osrednja knjižnica Celje)

Na podlagi 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in8/03) in 17. člena Statuta Mestne
Občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 59/98,
28/99, 117/00, 108/01) je Mestni svet mestne Občine Celje
na seji dne 30. maja 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu Staro mestno jedro Celje,
kare I (Osrednja knjižnica Celje)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91 in 54/94) in s
srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni
list RS, št. 48/90) se odlok o zazidalnem načrtu Staro mestno jedro Celja (Uradni list SRS, št. 42/86, Uradni list RS,
št. 76/94, 46/96, 64/96, 38/01, 108/01 in 30/04) spremeni in
dopolni po projektu št. 22/05, ki ga je izdelal Stvar projektiranje d.o.o.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo na ureditveno območje kare I (Osrednja knjižnica Celje)
v starem mestnem jedru.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro mestno jedro Celje (Uradni list SRS, št.
42/86, Uradni list RS, št. 76/94, 46/96, 64/96, 38/01, 108/01
in 30/04) se spremeni in dopolni tako, da se posamezni členi
dopolnijo glede na spremenjeno vsebino zazidalnega načrta
v obravnavanem območju.

Velikost obravnavanega območja meri cca 4.905,00 m2.

III. FUNKCIJA OBMOČJA
Obravnavano območje je namenjeno ureditvi nove
Osrednje knjižnice Celje. Objekt obstoječega študijskega
oddelka Osrednje knjižnice Celje se prenovi, na Muzejskem
trgu 2 se ruši obstoječi objekt ter zgradi nadomestna zgradba
za potrebe Osrednje knjižnice Celje. Južno od nadomestne
gradnje proti Savinji je predvidena izvedba delno vkopane
etaže. Nova ter stara stavba Osrednje knjižnice Celje sta
povezani z dvoetažnim mostovžem v prvem ter drugem
nadstropju. V sklopu Osrednje knjižnice Celje je pritličju nove
stavbe je predvidena dnevna kavarna.
Območje lapidarija se obnovi ter pusti v isti funkciji.
Območje zelenega pasu on Savinjskem nabrežju se po gradbenih posegih zazeleni s funkcionalnim zelenjem.
IV. URBANISTIČNI IN ARHITEKTONSKI POGOJI TER
POGOJI ZA ZUNANJO UREDITEV
Urbanistično arhitektonska zasnova objekta je zasnovana tako, da je v kleti objekt enovit in kompakten tako, da
pokriva prostor obstoječe stavbe Osrednje knjižnice Celje
(Muzejski trg 1a), kletno etažo nadomestne gradnje na Muzejskem trgu 2 ter območje delno vkopane etaže na jugu
nadomestne gradnje. V pritličju je objekt deljen v dve enoti;
obstoječi objekt Osrednje knjižnice Celje ter nadomestno
gradnjo na Muzejskem trgu 2. Med objektoma se ohrani javni
prehod v osi Splavarjeva brv – Muzejski trg. Objekta sta v prvi
ter drugi etaži povezana z mostovžem. Streha delno vkopane
etaže na jugu obravnavanega območja je v osi Splavarjeva
brv – Muzejski trg tlakovana ter pohodna.
Streha nadomestne gradnje na Muzejskem trgu 2 je
dvokapnica s čopom, streha nad delno vkopano etažo na
jugu obravnavanega območja je ravna ter tlakovana oziroma
delno ozelenjena. Atrij v delno vkopani etaži je ravno tako
ozelenjen.
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Objekt se bo po velikosti gabarita, tlorisa in višin, vključeval v obstoječo urbano strukturo. Zeleni pas ob Savinjskem
nabrežju bo urejen kot naravni urbani ambient s funkcionalnim zelenjem na zahodu, ozelenjeno ravno streho delno
vkopane etaže južno od predvidene nadomestne gradnje ter
arhitektonsko oblikovanim lapidarijem južno od obstoječe
stavbe Osrednje knjižnice Celje.
Obstoječa stavba Osrednje knjižnice Celje na Muzejskem trgu 1a bo imela: klet, pritličje, prvo etažo, prvo medetažo, drugo etažo, drugo medetažo, prvo mansardo ter drugo
mansardo. Navedena členitev je obstoječa. V jugozahodnem
delu objekta je za potrebe novega komunikacijskega jedra
predviden preboj plošč po celotni višini objekta.
Nadomestna gradnja na Muzejskem trgu 2 bo imela:
klet, pritličje dve etaži ter mansardo. Pritličje bo na nivoju
novega vhoda v Osrednjo knjižnico Celje ter strehe delno
vkopane etaže na južni strani obravnavanega območja. Pritličje je od Muzejskega trga dvignjeno za cca 75 cm ter od
sprehajalne poti ob Savinjskem nabrežju za cca 140 cm.
Nadomestna gradnja ter obstoječa stavba sta med sabo v
prvi ter drugi etaži povezana z mostovžem, ki v območju nadomestne gradnje tvori v jeklu obdelan volumen z najdaljšo
dimenzijo v smeri Savinje cca 7,5 m.
Delno vkopana etaža na južnem delu obravnavanega
območja se navezuje na kletno etažo obstoječe stavbe
Osrednje knjižnice Celje ter na kletno etažo nadomestne
gradnje na Muzejskem trgu 2. Streha delno vkopane etaže
je ravna ter tlakovana, delno pa je izvedena kot ozelenjena
streha.
Fasada objekta bo sodobno načrtovana in prilagojena
funkciji objekta in okolju. členjenost fasade bo arhitektonsko
ustrezno oblikovana.
Predvideni in možni materiali:
• Fasada obstoječega objekta Osrednje knjižnice Celje
(Muzejski trg 1a): členitev v rastru obstoječe AB konstrukcije
z betonskimi polnili, opečnata obloga v predelu arhiva, zasteklitve je možno povečevati na račun prefabriciranih betonskih
parapetov
• Fasada nadomestne gradnje na Muzejskem trgu 2:
členitev v rastru osnovne konstrukcije, kovinska sekundarna
konstrukcija, steklena polnila, drug sodoben material, ki odgovarja funkciji objekta in okolja
• Pritličje: steklo, kamen, keramika, drug sodoben material, ki odgovarja funkciji objekta in okolja.
• Klet: beton, kamen, drug sodoben material, ki odgovarja funkciji objekta in okolja.
• Barve materialov morajo biti okolju primerne in medsebojno usklajene, svetle, zemeljske, pastelne v lestvici toplih barv.
Napajanje objekta in parkiranje
Prometno se območje Osrednje knjižnice Celje napaja
iz severne smeri – iz območja Muzejskega trga. Obstoječa
povezava z motornim prometom ostaja ista – območje za
dostavo postane predel obstoječega vhoda v obstoječo
stavbo Osrednje knjižnice Celje. Tekom gradnje se gradbišče prometno napaja iz zahodne smeri – iz smeri obstoječega parkirišča preko ozelenjenih površin do območja
predvidene delno vkopane etaže. Po končanih gradbenih
delih se to območje sanira ter ponovno ozeleni s funkcionalnim zelenjem.
Z delnim poseganjem na območje Muzejskega trga
(izvedba stopnišča) se zmanjšajo površine namenjene mirujočemu prometu. Režim parkiranja se spremeni iz obojestranskega parkirišča v parkirišča na severni strani Muzejskega trga – za potrebe stanovalcev. Ob servisnem vhodu
v Osrednjo knjižnico Celje se ohranijo parkirna mesta za
funkcionalno ovirane ter za dostavo gradiva in odvoz odpadkov. Preostale potrebne kapacitete za mirujoči promet v
prihodnosti prevzame predvidena garažna hiša na severozahodnem delu območja.
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Zelene površine
Večja zelenica površine cca 1037 m2 se nahaja na zahodni strani obravnavanega območja. To območje je mogoče
tekom gradnje uporabljati kot manipulacijsko ter dostopno
površino do gradbišča, po končanih posegih pa se stanje na
stroške investitorja povrne v prvotno – sanacije zemljine ter
ozelenitev s funkcionalnim rastlinjem.
Streha delno vkopane etaže je ozelenjena v izmeri cca
326 m2.
Območje lapidarija južno od obstoječe stavbe Osrednje
knjižnice Celje v izmeri cca 812 m2 se poglobi za cca 60 cm
ter s tem višinsko poenoti. Lapidarij je arhitektonsko oblikovan zazelenjen urbani ambient.
Zelenica na strehi delno vkopane etaže
Večja zelenica površine 326 m2 je predvidena na strehi
delno vkopane etaže in je namenjena mirnim dejavnostim.
Zelenica je namenjena uporabnikom Osrednje knjižnice Celje
in ostalim občanom. Zelenica bo zatravljena in zasajena z
grmovnicami, delno popločena.
Pogoji za zunanjo ureditev
Zunanja ureditev, kakor tudi vsi dostopi do objekta morajo biti izvedeni brez arhitektonskih ovir.«
4. člen
K 5. členu se doda novo besedilo, ki glasi:
»V. PROMETNA, KOMUNALNA IN ENERGETSKA
INFRASTRUKTURA TER VARSTVO OKOLJA
Komunalna in energetska infrastruktura in vodnogospodarske ureditve:
Vodovod – oskrba objektov z vodo se spelje preko
obstoječih priključkov iz Osrednjega vodovodnega sistema
Celje. V primeru povečanega odvzema oziroma porabe vode
je potrebno priključke povečati na stroške investitorja. Na
mestu priključitve na javno vodovodno omrežje bo v normalnih razmerah zagotovljen pritisk 2–5 barov.
Kanalizacijsko omrežje – predvideni nov objekt mora biti
oddaljen najmanj 3 m od zunanje stene obstoječega javnega
kanala oziroma javni kanal je potrebno prestaviti najmanj 3 m
stran od novega objekta na stroške investitorja. V fazi projektiranja je potrebno naročiti zakoličbo kanalizacije na terenu.
Predvidena kletna pozidava nad obstoječim javnim kanalom
št. 100037 ni možna. Komunalne odpadne vode iz objektov
se speljejo preko obstoječih priključkov direktno v javno kanalizacijo brez pretoka preko greznic. V primeru dotrajanosti
kanalskih priključkov se le-ti obnovijo na stroške investitorja.
Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem
terena, mora biti izvedena brez priključkov in brez prekinitev,
ki bi lahko povzročale povratno zaplavitev objektov. Odpadne
vode iz prostorov pod nivojem terena morajo biti speljane v
javno kanalizacijo preko črpališča. Padavinske vode s strehe
morajo biti speljane preko peskolovov in skupnega zbirnega
jaška meteorne in fekalne kanalizacije v javno kanalizacijo z
enim priključkom.
Vse prometne površine morajo biti izvedene z ustrezno
prevleko in odvodnjavanjem preko lovilcev olj v kanalizacijo.
Električno omrežje – energija za napajanje objekta je na
voljo na NN zbiralkah v TP Trg celjskih knezov.
Telefonsko omrežje – obstoječe TK omrežje je glede na
pozidavo potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi
projektne rešitve. Stroške ogleda, izdelave projekta zaščite
in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve
TK omrežja, ter nadzora krije investitor gradnje.
Ogrevanje – plinovod – objekta na Muzejskem trgu 1a
in 2 se napajata preko priključkov PE63 in DN50.
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Varstvo okolja
Hrup
Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe
o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja. Z
aktivnimi in pasivnimi protihrupnimi ukrepi je potrebno zagotoviti dovoljene ravni hrupne obremenjenosti v delovnem in
bivalnem okolju.
Obravnavano območje spada ob upoštevanju namenske rabe prostora v prostorskih sestavinah planskih aktov
občine v III. območja varstva pred hrupom.
Mejne ravni hrupa za III. območje (življenjsko okolje)
nočna raven Ln dnevna raven Ld
mejne ravni (dBA)
kritične ravni (dBA)
mejne ravni za vire hrupa (dBA)

50
59

60
69

48

58

vir: Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95).
Pogoji s področja urejanja z vodami:
Območje kjer je načrtovana nove knjižnice je do izvedbe
celovitih protipoplavnih ukrepov ob visokih vodah Savinje,
lahko poplavljeno. Zato je potrebno ob načrtovanju, izgradnji
in obratovanju objektov predvideti in izvesti vse ukrepe, da
v primeru poplave ne bo škodljivih vplivov na vode in vodni
režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja in
da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje. Kletno
etažo predvidene stavbe je potrebno koncipirati tako, da bo
onemogočeno poplavljanje (keson!) Kota obstoječega terena
ob načrtovani stavbi ne bo nadvišana nad koto sosednjih
zemljišč.
Pri načrtovanju posegov v okviru predmetnega lokacijskega načrta je potrebno upoštevati predvidene protipoplavne ukrepe na levem bregu Savinje (nadvišanje levoobrežnega nasipa od splavarjeve brvi gorvodno) in uskladiti z njimi
gradnjo načrtovanih objektov, da kasneje ne bo prišlo do
težav in onemogočanja izvedbe protipoplavnih ukrepov.
Vsi posegi v prostor morajo biti skladno s 14. in 37. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02) od meje
vodnega zemljišča reke Savinje, odmaknjeni 15m.
Komunalne odpadne vode se speljejo direktno preko
obstoječih priključkov v javno kanalizacijo brez pretoka preko
greznic. Odpadne vode iz prostorov pod nivojem terena morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko črpališča, interna
kanalizacija pod stavbo pa mora biti izvedena brez priključkov in prekinitev, ki bi lahko povzročale povratno zaplavitev.
Padavinske vode iz streh morajo biti speljane preko peskolov
in skupnega zbirnega jaška meteorne in fekalne kanalizacije
v javno kanalizacijo z enim priključkom.
V primeru ureditve izpustov odpadnih padavinskih voda
v vode morajo biti izpustne glave načrtovane pod naklonom
brežine vodotoka in ne smejo segati v svetli profil vodotoka.
Na območju iztokov mora biti načrtovano ustrezno zavarovanje struge vodotoka pred erozijo.
Odpadki, zbiranje in odvoz
Odvoz odpadkov se vrši na komunalno deponijo. V izvedbenih projektih morajo biti določena mesta za postavitev
zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov, primerno oblikovana ter zaščitena pred vremenskimi vplivi. Odjemni prostori in
ekološki otoki morajo biti usklajeni z občinskim programom
ravnanja z odpadki. Dovozne in servisne ceste morajo biti
projektirane in izvedene tako, da bo omogočen nemoten
odvoz.
Pri ravnanju s komunalnimi odpadki je potrebno upoštevati določila občinskega odloka o ravnanju z odpadki.

Požarna varnost
Pri pripravi prostorskega akta je upoštevan 22. člen
Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in
87/01) ter upoštevani prostorski in gradbeno tehnični ukrepi,
s katerimi so zagotovljeni:
• pogoji za varen umik ljudi in premoženja iz objekta, ki
zajema ustrezno kapaciteto poti umika, ustrezno razporeditev poti umika, ustrezno število poti umika, ustrezne dostope
do poti umika in druge ukrepe, ki vplivajo na neoviran umik
ljudi in premoženja iz objekta
• potrebni odmiki med objekti, ki upoštevajo smernice
in na osnovi teh so postavljene ustrezne požarne ločitve
objektov s katerimi se zagotavlja omejevanje širjenja ognja
ob požaru zadostna oskrba z vodo, ki upošteva ognjeodpornost konstrukcije objekta in gorljivih materialov v objektu in
predvideno prostornino objekta oziroma največjega požarnega sektorja.
Varen umik je možen na zunanje površine, dovozne in
parkirne površine. Dostop za interventna vozila do objektov
je mogoč iz smeri Muzejskega trga ter iz smeri sprehajalne
poti ob Savinji.
Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje bodo zagotovljeni iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Pri načrtovanju hidrantnega omrežja je potrebno upoštevati Pravilnik o
tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov
(Uradni list RS, št. 30/91).
Način varovanja pred požarom za objekta in dobrine bo
opredeljen v PGD projektu in bo skladen z določili Zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in Pravilnikom
o požarno varnostnih zahtevah (Uradni list RS, št. 42/93).
Faznost gradnje
Zasnova omogoča faznost gradnje. Kot ločene faze
gradnje se lahko smatrajo izvedba nadomestnega objekta
na Muzejskem trgu 2, izvedba delno vkopane etaže na jugu
obravnavanega območja ter prenova obstoječe stavbe Osrednje knjižnice Celje.«
5. člen
Za 5.a členom se doda nov odstavek, ki glasi:
»VI. TOLERANCE
Pri projektiranju in izvajanju zunanje ureditve, prometnega ter komunalnega in energetskega omrežja so za zagotovitev optimalnih rešitev dopustne utemeljene tolerance v
poteku tras in v soglasju z upravljavci posameznih vodov.
• Barve fasade morajo biti pastelne, zemeljske.
• Vsa ostala določila v ZN so obvezna.«
VII. KONČNE DOLOČBE
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri
stojne inšpekcijske službe.
7. člen
Projekt je na vpogled pri pristojni službi Mestne občine
Celje, ki je zadolžena za urejanje prostora.
8. člen
Ta odlok začne veljati po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00012/2004
Celje, dne 30. maja 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.
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VLADA
2423.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o načinu, predmetu in pogojih izvajanja
obvezne državne gospodarske javne službe
izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva okolja in učinkovite rabe
energije, varstva človekovega zdravja in
varstva pred požarom

Na podlagi tretjega odstavka 148. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo) in 3., 7. ter 32. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu,
predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne
gospodarske javne službe izvajanja meritev,
pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja
in učinkovite rabe energije, varstva človekovega
zdravja in varstva pred požarom
1. člen
V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev,
pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije,
varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni
list RS, št. 129/04) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako,
da se glasi:
»(2) Dimnikarska območja so določena v Prilogi, ki je
sestavni del te uredbe.«.
2. člen
V četrtem odstavku 4. člena se beseda »petnajstih«
nadomesti z besedo »osmih«.
3. člen
Tretji in četrti odstavek 6. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(3) Uporabnik storitev dimnikarske službe je oseba,
ki nadzoruje in uporablja malo kurilno napravo, pomožno
napravo, dimni vod ali zračnik.
(4) V večstanovanjski stavbi je uporabnik storitev dimnikarske službe za male kurilne naprave, pomožne naprave,
dimne vode in zračnike, ki so skupni deli stavbe, upravnik
stavbe, če ne dokaže, da je v skladu s prejšnjim odstavkom
uporabnik druga oseba.«.
Dodata se nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Če v skladu s prejšnjima odstavkoma ni mogoče
določiti uporabnika storitev dimnikarske službe, je uporabnik
storitev dimnikarske službe lastnik nepremičnine ali, pri večstanovanjski stavbi, dela nepremičnine, v ali na kateri je mala
kurilna naprava, pomožna naprava, dimni vod ali zračnik. Če
je lastnikov nepremičnine več, imajo skupaj nerazdelno pravice in obveznosti uporabnika storitev dimnikarske službe.
(6) Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi za male
kurilne naprave, ki so rezervni vir toplote, in za rezervne
dimnike.«.
4. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cene storitev dimnikarske službe določi vlada na
predlog ministra, pristojnega za okolje (v nadaljnjem besedilu: minister), pri čemer upošteva obseg dela, materialne stro-
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ške in časovno tehnične normative, potrebne za opravljanje
storitev dimnikarske službe.«.
5. člen
V 10. členu se črta 4. točka.
V dosedanji 5. točki, ki postane 4. točka, se za besedo
»dajatve« doda besedilo », vključno s koncesijskimi dajatvami«.
Dosedanja 6. točka postane 5. točka.
6. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Šteje se, da je pogoj iz 1. točke prejšnjega člena
izpolnjen, če ima koncesionar:
1. za opravljanje storitev javne službe zaposlenih zadostno število oseb, ki imajo javno listino, veljavno na območju
Republike Slovenije, s katero jim je priznana ustrezna izobrazba ali kvalifikacija (dimnikar, dimnikarski mojster, dimnikarski delovodja ali najmanj VI. stopnja strokovne izobrazbe
tehnične smeri in pet let delovnih izkušenj na področju dimnikarstva), pridobljena po izobraževalnih programih ali na
podlagi preverjanja in potrjevanja strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev poklicne izobrazbe dimnikar v skladu z
zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije, in
2. med zaposlenimi, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnje
alinee, določeno odgovorno osebo za spremljanje izvajanja
gospodarske javne službe, pri čemer odgovorne osebe ni
treba določiti samostojnemu podjetniku posamezniku, ki je
samozaposlen in izpolnjuje pogoje iz prejšnje alinee.«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »in je usposobljen
za obračunavanje opravljenih dimnikarskih storitev in vodenje plačilnega prometa v zvezi z izvajanjem dimnikarske
službe«.
7. člen
V prvem odstavku 15. člena se na koncu pred piko
doda besedilo, »izdelanim skladno z metodologijo, določeno
v razpisni dokumentaciji«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pri izbiri koncesionarja upoštevata naslednji merili:
1. število usposobljenih oseb iz 1. točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, ki so navedeni v vlogi za podelitev
koncesije kot osebe, ki bodo izvajale dimnikarsko službo na
dimnikarskem območju, ki je predmet razpisa; te osebe ne
smejo izvajati dimnikarske službe na drugem dimnikarskem
območju, razen če tam niso po kriteriju iz drugega odstavka
18. člena te uredbe v celoti zasedene; in
2. morebitne dodatne usposobljenosti in znanja oseb
iz prejšnje točke, ki so pomembne za izvajanje dimnikarske
službe (npr. višja stopnja izobrazbe, izpiti za meritve in podobno).«.
8. člen
V četrtem odstavku 16. člena se črta besedilo »pristojen
za okolje,«.
V osmem odstavku se besedilo »6 mesecev« nadomesti z besedilom »28 dni«.
9. člen
V četrtem odstavku 17. člena se besedi »tri mesece« v
različnih sklonih nadomestita z besedilom »14 dni«.
10. člen
V 18. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Pri določanju števila zaposlenih oseb in njihove
strokovne usposobljenosti iz prejšnjega odstavka je treba
upoštevati, da mora koncesioinar imeti na vsakih začetih
2000 enakovrednih kurilnih naprav na dimnikarskem območju, ki je predmet koncesije, zaposleno po eno osebo, ki je
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usposobljena skladno z določbo 1. točke prvega odstavka
11. člena te uredbe.«.
19. člen se črta.

11. člen

12. člen
V tretjem odstavku 24. člena se za besedilom »na drugo
osebo« postavi pika, ostalo besedilo pa se črta.
13. člen
V tretjem odstavku 25. člena se besedilo »voditi računovodske in druge evidence« nadomesti z besedilom »zagotavljati vodenje računovodskih in drugih evidenc«.
14. člen
V prvem odstavku 30. člena se v napovednem stavku
na koncu besedila črta beseda »je«.
Prva alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– je presežena mejna vrednost emisije v zrak ali toplotnih izgub z dimnimi plini,«.
Na koncu druge alinee se beseda »ali« nadomesti z
vejico.
Za drugo alineo se doda nova alinea, ki se glasi:
»– je lahko ogroženo človekovo zdravje zaradi zastrupitve ali zadušitve z dimnimi plini ali«.
V drugem odstavku se v tretji alinei črta beseda »in«.
V četrti alinei se pika nadomesti z vejico, za njo pa se
doda beseda »in«.
Doda se nova peta alinea, ki se glasi:
»– do naslednjega predpisanega pregleda, če zaradi
nepravilnosti na napravi ni zmanjšana varnost pred požarom in povečana nevarnost zastrupitve s CO, nastalim pri
zgorevanju goriv.«.
V tretjem odstavku se beseda »pismeno« nadomesti z
besedo »pisno«.

Uradni list Republike Slovenije
uredbe izpolniti v rokih iz 17. člena te uredbe.
Če koncesionar za posamezno dimnikarsko območje v
rokih iz 17. člena te uredbe ne izpolni predpisanih pogojev,
vlada izda odločbo, s katero mu odvzame koncesijo za to
dimnikarsko območje.
V koncesijski pogodbi se podrobneje določi način izpolnitve pogojev in posledice v primeru, da koncesionar v
zahtevanem roku pogojev ne izpolni.
19. člen
Koncesionar, ki je že pridobil koncesijo za določeno
dimnikarsko območje, ne more pridobiti koncesije za novo
dimnikarsko območje, če v skladu s četrtim odstavkom 41.
člena uredbe oziroma 17. členom te uredbe, ali v skladu z 18.
členom te uredbe, še ni izpolnil vseh pogojev, predpisanih za
opravljanje dimnikarske službe na dimnikarskem območju, za
katero je pridobil koncesijo.
20. člen
Pogoje iz 3. točke 10. člena in 2. točke drugega odstavka 11. člena uredbe morajo koncesionarji izpolnjevati od
1. januarja 2007 dalje.
Uporabniki storitev dimnikarske službe in koncesionarji
morajo zagotavljati izvajanje določb v zvezi z vpisom male
kurilne naprave, ki je namenjena ogrevanju nove ali rekonstruirane stavbe, v evidenco kurilnih naprav (32. do 35. člen
uredbe) in evidencami storitev dimnikarske službe (38. člen
uredbe) od 1. januarja 2007 dalje.
21. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00719-31/2006/14
Ljubljana, dne 25. maja 2006
EVA 2006-2511-0073

15. člen
V drugem odstavku 35. člena se beseda »pismeno«
nadomesti z besedo »pisno«.
16. člen
V prvem odstavku 39. člena se v prvi alinei besedi
»tretje alinee« nadomestita z besedilom »četrte alinee prvega odstavka«, v zaključnem besedilu odstavka pa se črta
beseda »tudi«.
V drugem odstavku se črta beseda »tudi«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ne glede na določbo četrtega odstavka 41. člena uredbe se v koncesijski pogodbi, sklenjeni na podlagi dokončne
odločbe o izbiri koncesionarja, izdani na podlagi javnega
poziva iz 41. člena uredbe, določi, da mora koncesionar, ki ne
izpolnjuje vseh pogojev za opravljanje storitev dimnikarske
službe iz 10. in 11. člena uredbe, pogoje v zvezi s številom
zaposlenih oseb glede na število enakovrednih naprav (drugi
odstavek 18. člena) in njihove usposobljenosti (1. točka prvega odstavka 11. člena) izpolniti najkasneje v 24 mesecih po
sklenitvi koncesijske pogodbe.
18. člen
Pri podelitvi koncesij na podlagi javnega razpisa iz 42.
člena uredbe lahko koncesijo pridobi tudi oseba, ki se je prijavila na javni razpis, pa ne izpolnjuje pogojev iz 1. ali 2. točke
10. člena uredbe, če se na javni razpis ni prijavila oseba, ki
te pogoje izpolnjuje.
Oseba, ki je koncesijo pridobila na način iz prejšnjega
odstavka, mora predpisane pogoje iz 1. in 2. točke 10. člena

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

PRILOGA

Meje dimnikarskih območij, določenih s to Prilogo, potekajo po mejah območij občin, kot so določena v Zakonu o
ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS,
št. 60/94, 69/94 – popr., 69/94, 73/94 – odl. US, 73/95 – odl.
US, 56/98, 75/98 – popr., 67/98 – odl. US, 73/98 – popr.,
73/98 – odl. US, 75/98 in 52/02), in mejah četrtnih skupnosti,
kot so določene v Statutu Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98, 24/00 in 6/01).
Dimnikarska območja:

AJDOVŠČINA
BELTINCI
BENEDIKT
BISTRICA OB SOTLI
BLED
BLOKE
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Stran
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BOHINJ

HOČE - SLIVNICA

BOROVNICA

HODOŠ

BOVEC

HORJUL

BRASLOVČE

HRASTNIK

BRDA

HRPELJE - KOZINA

BREZOVICA

IDRIJA

BREŽICE

IG

CANKOVA

ILIRSKA BISTRICA

CELJE

IVANČNA GORICA

CERKLJE NA GORENJSKEM

IZOLA

CERKNICA

JESENICE

CERKNO

JEZERSKO

CERKVENJAK

JURŠINCI

ČRENŠOVCI

KAMNIK

ČRNA NA KOROŠKEM

KANAL

ČRNOMELJ

KIDRIČEVO

DESTRNIK

KOBARID

DIVAČA

KOBILJE

DOBJE

KOČEVJE

DOBREPOLJE

KOMEN

DOBRNA

KOMENDA

DOBROVA - POLHOV GRADEC

KOPER

DOBROVNIK

KOSTEL

DOL PRI LJUBLJANI

KOZJE

DOLENJSKE TOPLICE

KRANJ

DOMŽALE

KRANJSKA GORA

DORNAVA

KRIŽEVCI

DRAVOGRAD

KRŠKO

DUPLEK

KUNGOTA

GORENJA VAS - POLJANE

KUZMA

GORIŠNICA

LAŠKO

GORNJA RADGONA

LENART

GORNJI GRAD

LENDAVA

GORNJI PETROVCI

LITIJA

GRAD

LJUBLJANA – Območje 1: Četrtne skupnosti: Šmarna
gora, Šentvid, Posavje, Črnuče, Dravlje, Šiška, Bežigrad,
Center
LJUBLJANA – Območje 2: Četrtne skupnosti: Rožnik, Vič,
Trnovo, Rudnik, Golovec, Moste, Jarše, Polje, Sostro

GROSUPLJE
HAJDINA
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LJUBNO

POSTOJNA

LJUTOMER

PREBOLD

LOGATEC

PREDDVOR

LOŠKA DOLINA

PREVALJE

LOŠKI POTOK

PTUJ

LOVRENC NA POHORJU

PUCONCI

LUČE

RAČE - FRAM

LUKOVICA

RADEČE

MAJŠPERK

RADENCI

MARIBOR

RADLJE OB DRAVI

MARKOVCI

RADOVLJICA

MEDVODE

RAVNE NA KOROŠKEM

MENGEŠ

RAZKRIŽJE

METLIKA

RIBNICA

MEŽICA

RIBNICA NA POHORJU

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

ROGAŠKA SLATINA

MIREN - KOSTANJEVICA

ROGAŠOVCI

MIRNA PEČ

ROGATEC

MISLINJA

RUŠE

MORAVČE

SELNICA OB DRAVI

MORAVSKE TOPLICE

SEMIČ

MOZIRJE

SEVNICA

MURSKA SOBOTA

SEŽANA

MUTA

SLOVENJ GRADEC

NAKLO

SLOVENSKA BISTRICA

NAZARJE

SLOVENSKE KONJICE

NOVA GORICA

SODRAŽICA

NOVO MESTO

SOLČAVA

ODRANCI

STARŠE

OPLOTNICA

SVETA ANA

ORMOŽ

SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

OSILNICA

SVETI JURIJ

PESNICA

ŠALOVCI

PIRAN

ŠEMPETER - VRTOJBA

PIVKA

ŠENČUR

PODČETRTEK

ŠENTILJ

PODLEHNIK

ŠENTJERNEJ

PODVELKA

ŠENTJUR PRI CELJU

POLZELA

ŠKOCJAN
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ŠMARTNO OB PAKI
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MINISTRSTVA

ŠKOFJA LOKA
ŠKOFLJICA
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2424.

Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita
za državnega nadzornika za varstvo osebnih
podatkov

Za izvrševanje prvega in tretjega odstavka 2. člena in
drugega odstavka 8. člena Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) ter 12. člena Zakona
o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02) izdaja
minister za pravosodje

ŠTORE
TABOR
TIŠINA
TOLMIN
TRBOVLJE
TREBNJE
TRNOVSKA VAS
TRZIN
TRŽIČ
TURNIŠČE
VELENJE
VELIKA POLANA
VELIKE LAŠČE
VERŽEJ
VIDEM
VIPAVA
VITANJE
VODICE
VOJNIK
VRANSKO
VRHNIKA
VUZENICA
ZAGORJE OB SAVI
ZAVRČ
ZREČE
ŽALEC
ŽELEZNIKI
ŽETALE
ŽIRI
ŽIROVNICA
ŽUŽEMBERK

PRAVILNIK
o posebnem delu strokovnega izpita
za državnega nadzornika za varstvo osebnih
podatkov
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa obseg in program posebnega
dela strokovnega izpita (v nadaljnjem besedilu: posebni del
izpita) za državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov
pri Informacijskem pooblaščencu (v nadaljnjem besedilu:
nadzornik).
(2) Obseg splošnega dela strokovnega izpita za nadzornika, sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, postopek
prijave in opravljanja izpita, izpitni red, vodenje evidence o
izpitih in druga vprašanja v zvezi z opravljanjem izpita določa
Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS,
št. 75/04 in 79/05).
2. člen
(program in obseg posebnega dela
strokovnega izpita)
Posebni del izpita za nadzornika obsega preverjanje
znanja oziroma poznavanje vseh predpisov s področja Informacijskega pooblaščenca, zlasti poznavanje:
– ustavnih določb s področja človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
– zakona o varstvu osebnih podatkov,
– podzakonskih aktov, izdanih na podlagi zakona o
varstvu osebnih podatkov,
– odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije s področja varstva osebnih podatkov,
– zakona o Informacijskem pooblaščencu,
– zakona o dostopu do informacij javnega značaja,
– podzakonskih aktov, izdanih na podlagi zakona o
dostopu do informacij javnega značaja,
– zakona o varuhu človekovih pravic,
– ratificiranih in objavljenih mednarodnih konvencij s
področja varstva osebnih podatkov,
– direktiv s področja varstva osebnih podatkov,
– mednarodnih priporočil in navodil s področja varstva
osebnih podatkov.
3. člen
(podrobnejše vsebine programa)
(1) Program iz prejšnjega člena je podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin programa za posebni del izpita za
nadzornika.
(2) Podrobnejše vsebine programa za posebni del izpita
za nadzornika zajemajo pravne vire in literaturo, potrebne za
pripravo na izpit.
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(3) Podrobnejše vsebine programa s sklepom določi
minister za pravosodje na predlog Informacijskega pooblaščenca.
(4) Podrobnejše vsebine programa se objavijo na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje in Informacijskega
pooblaščenca.
4. člen
(usklajevanje vsebin)
Minister za pravosodje na predlog Informacijskega pooblaščenca usklajuje vsebine posebnega dela izpita za nadzornika glede na spremembe zakonov, podzakonskih aktov
in mednarodnih aktov, ki urejajo področje varstva osebnih
podatkov.
5. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita in o preizkusu znanja
inšpektorja za varstvo osebnih podatkov (Uradni list RS, št.
101/01 in 75/04).
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-95/2006
Ljubljana, dne 26. maja 2006
EVA 2005-2011-0022
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

POPRAVKI
2425.

Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za posege v prostor na mestnem
območju Nove Gorice

Na podlagi 53. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni
list RS, št. 134/04) izdajam naslednji

POPRAVEK
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za posege
v prostor na mestnem območju Nove Gorice (Uradne objave, št. 1/00, 12/00, 10/02, 15/02, 4/03 in Uradni list RS, št.
121/04, 3/06) se v 13.č členu – Območja varstva najboljših
kmetijskih zemljišč številka »21« nadomesti s številko »11«.
Št. 350-13/00
Nova Gorica, dne 25. maja 2006
Direktorica
Občinske uprave
Mestne občine Nova Gorica
Elvira Šušmelj l.r.

Uradni list Republike Slovenije

VSEBINA
VLADA

2376. Uredba o spremembah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne
službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
2423. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne
državne gospodarske javne službe izvajanja
meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva
okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom
2377. Odločba o imenovanju Mateje Resnik Bahčič
za pomočnico okrožnega državnega tožilca na
Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem
2378. Odločba o imenovanju Katje Kunej za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Celju
2379. Odločba o imenovanju Gabrijele Omerzu za
pomočnico okrožnega državnega tožilca na
Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

MINISTRSTVA

2380. Pravilnik o potrjevanju učbenikov
2381. Pravilnik o vrstah in obsegu nalog obveznih
državnih gospodarskih javnih služb urejanja
voda
2382. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi
delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj
razponov plačnih razredov
2424. Pravilnik o posebnem delu strokovnega izpita
za državnega nadzornika za varstvo osebnih
podatkov

6177

6241
6177
6178
6178
6178
6181

6186
6245

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2383. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in poteku sekundarijata
2384. Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in
zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ),
sprejete na seji 28. marca 2006

6188
6188

OBČINE
AJDOVŠČINA

2385. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Ajdovščina za leto 2005

6189

BREŽICE

2386. Program priprave za spremembe in dopolnitve
prostorskoureditvenih pogojev za območje Občine Brežice (SDPUP)
2387. Sklep o uskladitvi cene za storitev pomoč na
domu

6189
6191

CELJE

2422. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu Staro mestno jedro Celje,
kare I (Osrednja knjižnica Celje)

6238

ČRNOMELJ

2388. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Črnomelj za leto 2005
2389. Sklep o višini parkirnine
2390. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
Krajevnih skupnosti Dragatuš (del), Sinji Vrh in
Vinica

6191
6191

6192

DOLENJSKE TOPLICE

2391. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Center za ekološko, kulturno in
kongresno dejavnost d.o.o.

6193
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Št.

HRPELJE - KOZINA

2392. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Hrpelje - Kozina za leto 2005

6193

IVANČNA GORICA

2393. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za del območja center – Krka (severovzhodni del)
2394. Odlok o zazidalnem načrtu gospodarsko-stanovanjske cone Pristava G5/2 v Višnji Gori

6194
6198

6206
6206

6207

6207

6213

KRIŽEVCI

2400. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo
javne kanalizacije ter čiščenja odpadnih voda in
grezničnih muljev na območju Občine Križevci

KRŠKO

2401. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Krško
2402. Odlok o določitvi volilnih enot za izvolitev članov
Občinskega sveta Občine Krško
2403. Odlok o določitvi volilnih enot za prve volitve
članov Občinskega sveta Občine Kostanjevica
na Krki
2404. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvenem načrtu – Asfaltna baza Drnovo
2405. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidanem načrtu Območje poslovnega kompleksa za avtoprevozništvo

6213
6217
6218
6219
6219
6220

LENDAVA

2406. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
v letu 2006

6220

LITIJA

2407. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Litija za leto 2006

2410. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
2411. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
2412. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

6222
6227
6228
6228
6229

MEŽICA

2413. Sklep o javni razgrnitvi Programske zasnove za
»ZN2/Vivodovo«

6229

2414. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Miren - Kostanjevica za leto 2005

6230

MURSKA SOBOTA

KOPER

2399. Sklep o dopolnitvi Sklepa o uvrstitvi delovnih
mest direktorjev oseb javnega prava z območja
Mestne občine Koper v plačne razrede

2408. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Litija
2409. Sklep o razrešitvi dosedanje in imenovanju nove
Občinske volilne komisije Občine Litija

6247

MIREN - KOSTANJEVICA

KOČEVJE

2398. Odlok o o ureditvenem načrtu Gotenica – vadbeni center (P7/M1)

Stran

LJUBLJANA

KOBARID

2395. Sklep o cenah pogrebne dejavnosti v Občini
Kobarid
2396. Sklep o cenah vzdrževanja pokopališča Kobarid
2397. Sklep o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju
programov športa v Občini Kobarid v prilogi
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje programov športa v Občini Kobarid
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6220

2415. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje med Štefana Kovača, Kocljevo, Cankarjevo,
Kopitarjevo in Prežihovo ulico v Murski Soboti
– blokovski kompleks (uradno prečiščeno besedilo)
2416. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine
Murska Sobota
2417. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine
Murska Sobota

6230
6235
6235

NOVA GORICA

2418. Odlok o ukinitvi Odloka o ureditvenem načrtu
stanovanjsko-poslovne cone Ob nebotičniku in
stari Komunali v Novi Gorici
2419. Odlok o določitvi volilnih enot za prve volitve
članov Občinskega sveta Občine Renče - Vogrsko

6235
6236

PUCONCI

2420. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Puconci za leto 2006
2421. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
določitvi števila članov ter števila volilnih enot
za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine
Puconci

6236

6237

POPRAVKI

2425. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju
Nove Gorice

6246

Stran
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NOVA IZDAJA

prof. dr. Karel Zupančič

Dedovanje podjetniškega premoženja
Profesor dednega prava na ljubljanski Pravni fakulteti je konec leta 2005 pripravil
uvodna pojasnila k 8. izdaji priročnika o dedovanju.
Doslej pa je, kljub spremembi ustavne ureditve in novi umestitvi lastništva v naš
pravni sistem, puščal odprto vprašanje, kako se po Zakonu o dedovanju, ki v
Sloveniji velja že trideset let, deduje podjetniško premoženje.
Na to vprašanje odgovarja nova knjižica v Zbirki predpisov. Razdeljena je v štiri
poglavja. Uvodnemu sledi razlaga dedovanja podjetja samostojnega podjetnika
posameznika. Posebej je razloženo dedovanje udeležbe v osebnih gospodarskih
družbah, temu pa sledi razlaga dedovanja udeležbe v kapitalskih družbah.
Knjižica, ki obsega 60 strani, formata A 5, dopolnjuje izdajo v Zbirki predpisov z
naslovom Dedovanje.
– 261481  

2850 SIT (11,89 EUR)

Dedovanje z uvodnimi pojasnili Karla Zupančiča

cena broširane knjige 5.859,00 SIT (koda 261386), vezane 6.944,00 SIT (koda 261388)
Z ALOŽBA

Ob nakupu obeh knjig vam priznamo 10% popust.
Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18


N A R O Č I L N I C A
S tem nepreklicno naročam

Dedovanje podjetniškega premoženja
– 261481 broširana izdaja 2850 SIT (11,89 EUR)



Štev. izvodov

DEDOVANJE
– 261386 broširana izdaja 5859 SIT (24,45 EUR)

Štev. izvodov

6944 SIT (28,98 EUR)

Štev. izvodov

– 261388 vezana izdaja
Podjetje

Oddelek

Davčna številka

Davčni zavezanec    DA    NE

Ulica in številka

Kraj
Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor mag. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče • Naročnina za leto 2006 je 26.400 SIT · 110,17 EUR (brez davka), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 72.600 SIT · 302,95 EUR • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo
425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,
telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet:
http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

