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DRŽAVNI ZBOR
3660.

Razpis rednih volitev v občinske svete in
rednih volitev županov

Na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (UPB2, Uradni
list RS, št. 22/06)

RAZPISUJEM
redne volitve v občinske svete
in redne volitve županov
1. Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov se opravijo v nedeljo, 22. oktobra 2006.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. avgust 2006.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije in
Republiška volilna komisija.
Št. 004-01/93-9/53
Ljubljana, dne 3. avgusta 2006
Predsednik Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

MINISTRSTVA
3661.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o šolskem koledarju za gimnazije,
poklicne, srednje tehniške in strokovne šole

Na podlagi 34. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list
RS, št. 12/96 in 59/01) in 69. člena Zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00)
minister za šolstvo in šport izdaja

e-pošta: info@uradni-list.si

Cena 1650 SIT · 6,88 EUR

ISSN 1318-0576 Leto XVI

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne,
srednje tehniške in strokovne šole
1. člen
V Pravilniku o šolskem koledarju za gimnazije, poklicne,
srednje tehniške in strokovne šole (Uradni list RS, št. 17/97,
40/99 in 69/02) se v 2. členu črta besedilo drugega in tretjega
odstavka.
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pouk je v šolskem letu organiziran praviloma v dveh
ocenjevalnih obdobjih. Prvo ocenjevalno obdobje traja od
1. septembra do 15. januarja, drugo pa od 16. januarja do
zaključka pouka.
Ne glede na prvi odstavek tega člena, lahko svet šole,
po predhodnem soglasju učiteljskega zbora in sveta staršev,
določi tri ocenjevalna obdobja. V tem primeru traja prvo
ocenjevalno obdobje od 1. septembra do konca novembra,
drugo od 1. decembra do 10. marca, tretje pa od 11. marca
do zaključka pouka.
Čas praktičnega izobraževanja vajencev oziroma dijakov pri delodajalcu je čas enega ocenjevalnega obdobja.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-69/2006
Ljubljana, dne 19. julija 2006
EVA 2006-3311-0066
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport
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Pravilnik o izvrševanju Zakona o potnih
listinah

Na podlagi 35. člena Zakona o potnih listinah (Uradni
list RS, št. 3/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za zunanje
zadeve

PRAVILNIK
o izvrševanju Zakona o potnih listinah
1. člen
Ta pravilnik določa:
– obrazec potnega lista, diplomatskega in službenega
potnega lista ter potnega lista za vrnitev, obrazec vloge za
izdajo potnega lista, diplomatskega in službenega potnega
lista ter potnega lista za vrnitev, obrazec vloge za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list, obrazec dovoljenja zakonitega zastopnika oziroma centra za socialno delo
(v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) ter obrazec o naznanitvi
pogrešitve, izgube ali tatvine potne listine;
– način vodenja evidence o vloženih vlogah za izdajo
potnih listin, o izdanih potnih listinah, o zavrnjenih vlogah za
izdajo potnih listin, o odvzetih potnih listinah, o pogrešanih,
izgubljenih ali ukradenih potnih listinah ter o potrjenih dovoljenjih;
– postopek in način izdelave, izdaje in preklica potne
listine, vpisa spremembe stalnega prebivališča v potni list,
potrditve dovoljenja ter posredovanja, hrambe, uporabe, vrnitve in uničenja podatkov iz 23. člena Zakona o potnih listinah
(v nadaljnjem besedilu: zakon), ki jih uporablja pooblaščeno
podjetje ali organizacija iz tretjega odstavka 12. člena zakona
in 12.a člena zakona.
2. člen
S tem pravilnikom se izvršuje:
– Uredba Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra
2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične
podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo
države članice (UL L št. 385, str. 1),
– Odločba Komisije z dne 28/II/2005 o tehničnih zahtevah glede standardov za varnostne značilnosti in biometrične
podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo
države članice (št. K(2005) 409, končni z dne 28. 2. 2005),
– Resolucija predstavnikov vlad držav članic v okviru
Sveta z dne 8. junija, ki dopolnjuje resolucije z dne 23. junija
1981, 30. junija 1982, 14. julija 1986 in 10. julija 1995 o uvedbi enotnega potnega lista (UL C št. 245, str. 1).
3. člen
Vloga za izdajo potnega lista, diplomatskega in službenega potnega lista, potnega lista za vrnitev in vloga
za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list se
vloži na obrazcu iz priloge št. 1 tega pravilnika. Na območjih, določenih z zakonom, kjer avtohtono živijo skupaj s
pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske
oziroma madžarske narodnosti, se vloga za izdajo potne
listine in vloga za vpis spremembe stalnega prebivališča
v potni list vloži na obrazcu iz priloge št. 2 oziroma št. 3
tega pravilnika.
Obrazci iz prejšnjega odstavka merijo 101,6×225 mm
in so izdelani iz brezlesnega 250-gramskega kartona MKV.
Prednja stran obrazca je roza, hrbtna stran pa bele barve.
Obrazci iz prvega odstavka tega člena so sestavljeni iz
dveh delov, ločenih med seboj s perforacijo. Prvi del obrazcev meri 101,6×164 mm, drugi del pa 101,6×61 mm.
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4. člen
Potni list se izda na obrazcu velikosti 88×125 mm, z
32 oziroma 48 stranmi.
Potni list z 32 stranmi se izda na obrazcu iz priloge
št. 4 tega pravilnika, potni list z 48 stranmi pa na obrazcu iz
priloge št. 5 tega pravilnika. Na območjih iz prvega odstavka
3. člena tega pravilnika se potni list z 32 stranmi izda na
obrazcu iz priloge št. 6 oziroma št. 8 tega pravilnika, potni
list z 48 stranmi pa na obrazcu iz priloge št. 7 oziroma št. 9
tega pravilnika.
Diplomatski potni list se izda na obrazcu iz priloge
št. 10, službeni potni list pa na obrazcu iz priloge št. 11 tega
pravilnika.
Obrazca iz prejšnjega odstavka sta velikosti 88×125 mm
z 32 stranmi.
5. člen
Potni list za vrnitev se izda na obrazcu iz priloge št. 12
tega pravilnika.
Obrazec iz prejšnjega odstavka je velikosti 90×130 mm
s štirimi stranmi.
6. člen
Materiali za izdelavo potnih listin in zapisi na obrazcih
potnih listin morajo biti izdelani tako, da ob normalnem ravnanju imetnika z njimi zagotavljajo uporabo teh dokumentov
za obdobje njihove veljavnosti.
7. člen
Dovoljenje se izda na obrazcu iz priloge št. 13 tega
pravilnika. Na območjih iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika se dovoljenje izda na obrazcu iz priloge št. 14 oziroma
št. 15 tega pravilnika.
Obrazci dovoljenja iz prejšnjega odstavka so velikosti
87×123 mm in so izdelani iz brezlesnega 250-gramskega
kartona MKV. Obrazci so bele barve.
8. člen
Državljan naznani pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljevanju: pogrešitev) potne listine na obrazcu iz priloge št. 16
tega pravilnika. Na območjih iz prvega odstavka 3. člena
tega pravilnika državljan naznani pogrešitev potne listine na
obrazcu iz priloge št. 17 oziroma št. 18 tega pravilnika.
Obrazci naznanitve pogrešitve iz prejšnjega odstavka
so izdelani iz brezlesnega 250-gramskega kartona MKV.
Prednja stran obrazca je umazano rumene, hrbtna stran pa
bele barve.
Obrazci naznanitve pogrešitve potne listine merijo
101,6×225 mm in so sestavljeni iz dveh delov, ločenih med
seboj s perforacijo. Prvi del obrazca meri 101,6×163 mm,
drugi del pa 101,6×62 mm.
9. člen
Prosilec vlogo za izdajo potne listine iz 4. člena tega
pravilnika vloži pri pristojnem organu iz 6. člena zakona (v
nadaljnjem besedilu: pristojni organ) in jo podpiše pred uradno osebo v prostor na hrbtni strani vloge, ki je namenjen
podpisu.
Če prosilec ne zna pisati ali se ne more podpisati, uradna oseba na hrbtni strani vloge navedene razlog, zakaj se
prosilec ni podpisal sam, in se podpiše zraven prostora na
hrbtni strani vloge, ki je namenjen podpisu prosilca.
Zakoniti zastopnik, ki vloži vlogo za izdajo potne listine
za državljana, mlajšega od 18 let oziroma državljana, ki poslovno ni sposoben, se podpiše v prostor na sprednji strani
vloge, ki je namenjen podpisu zakonitega zastopnika. Ob
vložitvi vloge mora biti prisoten tudi državljan, starejši od
osmih let, ki se podpiše v prostor na hrbtni strani vloge, ki je
namenjen podpisu.
Pristojni organ izda prosilcu potrdilo o sprejemu vloge
za izdajo potne listine.
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10. člen
K vlogi za izdajo potne listine iz 4. člena tega pravilnika mora prosilec predložiti staro potno listino, če jo ima, in
fotografijo, ki kaže njegovo pravo podobo in ni retuširana.
Fotografija mora biti izdelana na belem tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 35×45 mm, v črno-beli ali barvni
tehniki. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje in mora biti primerne kvalitete za
biometrično obdelavo.
Prosilec mora biti fotografiran od spredaj, z odkritim
čelom in obrazom, brez klobuka, čepice ali rute.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo pripadnice oziroma pripadniki verskih skupnosti ter druge osebe,
ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila
oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti nosijo
čepico, ruto ali drugo pokrivalo, priložiti fotografijo, na kateri
so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če imajo
odkrito čelo in obraz.
Če fotografija ne ustreza pogojem iz prejšnjih odstavkov
tega člena, jo pristojni organ vrne prosilcu in mu določi rok, v
katerem mora predložiti ustrezno fotografijo.
11. člen
K vlogi za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni
list mora prosilec predložiti potni list, v katerega je mogoče
vpisati spremembo stalnega prebivališča.
12. člen
Če obstaja interes Republike Slovenije za izdajo diplomatskega ali službenega potnega lista, mora prosilec k vlogi
za njegovo izdajo predložiti tudi utemeljeno mnenje pristojnega resornega ministra o obstoju tega interesa.
13. člen
Vlogo za izdajo potnega lista za vrnitev vloži prosilec
pri organu Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za
opravljanje konzularnih zadev oziroma pri Ministrstvu za
zunanje zadeve.
K vlogi iz prejšnjega odstavka mora prosilec predložiti
dve fotografiji, predpisane velikosti, ki kažeta njegovo pravo podobo. Za fotografiji se smiselno uporabljajo določbe
10. člena tega pravilnika.
14. člen
Uradna oseba pristojnega organa mora preveriti resničnost podatkov na vlogi za izdajo potne listine ter ugotoviti
istovetnost in državljanstvo prosilca oziroma osebe, ki se ji
izdaja potna listina in s posebno programsko opremo zajeti
fotografijo in podpis.
Če zajem fotografije in podpisa pri pristojnem organu ni
mogoč, fotografijo in podpis zajame pooblaščeno podjetje ali
organizacija iz tretjega odstavka 12. člena zakona.
15. člen
Pogrešitev potne listine mora imetnik naznaniti pristojnemu organu in v naznanitvi navesti resnične podatke o
okoliščinah pogrešitve potne listine.
Pristojni organ izda imetniku potrdilo o naznanitvi pogrešitve potne listine ter na vlogo državljana in na njegove
stroške prekliče potno listino v Uradnem listu Republike
Slovenije tako, da podatke iz prvega odstavka 24. člena
zakona praviloma po elektronski poti pošlje Uradnemu listu
Republike Slovenije.
16. člen
Pristojni organ ali organ Republike Slovenije v tujini, ki
je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev, potrdi dovoljenje na vlogo zakonitega zastopnika državljana do 15. leta
starosti (v nadaljnjem besedilu: otrok), ki potuje v tujino ali iz
tujine brez njegovega spremstva.
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V primerih iz drugega odstavka 7. člena zakona se dovoljenje potrdi na vlogo pristojnega centra za socialno delo.
K vlogi za potrditev dovoljenja mora zakoniti zastopnik
oziroma pristojni center za socialno delo predložiti veljavno
potno listino otroka, ki potuje v tujino ali iz tujine brez spremstva zakonitega zastopnika.
17. člen
Medsebojna razmerja med podjetjem ali organizacijo iz drugega odstavka 12. člena zakona oziroma podjetjem ali organizacijo iz tretjega odstavka 12. člena zakona
(v nadaljnjem besedilu: izdelovalec) ter Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za zunanje zadeve so urejena
s pogodbo.
Prenos potnih listin iz 4. člena tega pravilnika in vlog za
njihovo izdajo med pristojnim organom oziroma Ministrstvom
za zunanje zadeve v primeru vlog za izdajo potnih listov iz
4. člena tega pravilnika, ki so bile vložene pri organu Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje
konzularnih zadev, in izdelovalcem mora potekati v skladu
z zakonom, ki ureja poštne storitve, na način, ki zagotavlja
zaščito, varnost in sledljivost poštnih pošiljk.
Na način iz prejšnjega odstavka poteka tudi prenos
vlog za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list
imetnika.
Medsebojna razmerja med podjetjem ali organizacijo,
pooblaščeno za prenos poštnih pošiljk iz drugega in tretjega
odstavka tega člena ter Ministrstvom za notranje zadeve in
Ministrstvom za zunanje zadeve so urejena s pogodbo.
18. člen
Izdelovalec prevzame vse osebne podatke, potrebne
za izdelavo potnih listin, iz računalniške evidence vlog, ki se
vodi na podlagi 30. člena zakona.
V primeru iz drugega odstavka 14. člena tega pravilnika
izdelovalec prevzame fotografijo in podpis iz vloge za izdajo
potne listine.
Po izdelavi potne listine vpiše pristojna oseba izdelovalca datum izdelave in serijsko številko potne listine ter podobo
obraza, shranjeno kot biometrični podatek, v evidenco izdanih potnih listin. Izdelovalec v evidenco izdanih potnih listin
vpiše tudi datum vpisa spremembe stalnega prebivališča v
potni list.
V primeru iz drugega odstavka 14. člena tega pravilnika
izdelovalec vnese po izdelavi potne listine v evidenco izdanih
potnih listin tudi fotografijo in podpis v digitalizirani obliki.
Izdelovalec mora vse osebne podatke, potrebne za
zapis na obrazec potne listine, uničiti v skladu z drugim odstavkom 31. člena zakona.
19. člen
Za potrditev prevzema poštnih pošiljk iz drugega in
tretjega odstavka 17. člena tega pravilnika ima podjetje ali
organizacija iz 12.a člena zakona dostop do podatka o registrski številki vloge za izdajo potne listine, ki se vodi v
evidenci izdanih potnih listin.
Podjetje ali organizacija iz 12.a člena zakona mora takoj
po potrditvi prevzema poštnih pošiljk iz drugega in tretjega
odstavka 17. člena tega pravilnika na svojih računalnikih
izbrisati podatke iz prejšnjega odstavka, ki jih je pridobila za
namen potrditve.
20. člen
Delovni procesi personalizacije, kontrola zapisanih podatkov in priprav za prenos potnih listin morajo biti opravljeni
izključno na ozemlju Republike Slovenije, v prostorih izdelovalca.
Prostori, v katerih se izvajajo delovni procesi iz prejšnjega odstavka, morajo biti varovani v skladu z zahtevami
Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za zunanje
zadeve.
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21. člen
Izdelava potnih listin mora biti organizirana tako, da
omogoča pregled nad porabo obrazcev potnih listin.
Poškodovane obrazce potnih listov mora izdelovalec
zapisniško uničiti in zapisnik posredovati Ministrstvu za notranje zadeve. Poškodovane obrazce diplomatskih in službenih
potnih listov ter potnih listov za vrnitev mora izdelovalec
zapisniško uničiti in zapisnik posredovati Ministrstvu za zunanje zadeve.
Pristojni organ mora vse uničene potne listine, ki jih ne
vrne imetnikom, posredovati v zapisniško uničenje izdelovalcu. Izdelovalec mora uničiti tudi vse potne listine, ki mu jih v
uničenje posreduje pristojni organ.
22. člen
Organi, pristojni za izdajo potnih listin, vodijo evidenco
o izdanih potnih listinah.
Evidenco iz prejšnjega odstavka sestavljajo:
– register vlog za izdajo potnih listin;
– register izdanih potnih listin;
– register zavrnjenih, zavrženih in umaknjenih vlog za
izdajo potnih listin in odvzetih potnih listin;
– register izgubljenih, ukradenih in pogrešanih potnih
listin;
– register potrjenih dovoljenj;
– kartoteka vlog za izdajo potnih listin;
– kartoteka vlog za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list;
– kartoteka naznanitev pogrešitve potnih listin.
Evidenca iz prejšnjega odstavka, razen kartotek vlog za
izdajo potnih listin, vlog za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list in naznanitev pogrešitve potnih listin, se vodi
v centralnih evidencah Ministrstva za notranje zadeve.
Osebni podatki se v evidenci iz prejšnjega odstavka
vodijo in hranijo v skladu s tretjim odstavkom 30. člena
zakona.
23. člen
Register vlog za izdajo potnih listin vsebuje naslednje
podatke:
– registrsko številko;
– pristojni organ;
– vrsto in tip potne listine;
– priimek in ime prosilca;
– EMŠO oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določena;
– spol;
– rojstni datum;
– državljanstvo;
– rojstni kraj;
– stalno prebivališče (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom);
– funkcijo;
– datum vložitve vloge;
– način vročitve potne listine;
– priimek in ime ter stalno prebivališče (občina, naselje,
ulica, hišna številka z dodatkom) zakonitega zastopnika;
– fotografijo in podpis prosilca v digitalizirani obliki
(razen v primerih iz drugega odstavka 15. člena tega pravilnika);
– opombe.
Podatek iz enajste alinee prejšnjega odstavka se vodi
pri vlogah za izdajo diplomatskega ali službenega potnega
lista.
24. člen
Register izdanih potnih listin vsebuje naslednje podatke:
– registrsko številko;
– pristojni organ;
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– vrsto in tip potne listine;
– priimek in ime imetnika;
– EMŠO;
– spol;
– rojstni datum;
– državljanstvo;
– rojstni kraj;
– stalno prebivališče (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom);
– priimek in ime ter stalno prebivališče (občina, naselje,
ulica, hišna številka z dodatkom) zakonitega zastopnika;
– funkcijo;
– datum izdaje potne listine;
– datum veljavnosti potne listine;
– datum prevzema vloge s strani izdelovalca;
– datum izdelave potne listine;
– datum prevzema pošiljke s strani podjetja ali organizacije iz petega odstavka 18. člena pravilnika;
– datum prispetja potne listine k pristojnemu organu;
– datum vročitve potne listine;
– način vročitve potne listine;
– serijsko številko potne listine;
– status potne listine;
– fotografijo in podpis v digitalizirani obliki;
– podobo obraza, shranjeno kot biometrični podatek.
Podatek iz dvanajste alinee prejšnjega odstavka se vodi
v registru pri izdanih diplomatskih in službenih potnih listih,
podatka iz triindvajsete in štiriindvajsete alinee prejšnjega
odstavka se vodita pri izdanih potnih listih, diplomatskih in
službenih potnih listih.
25. člen
Register zavrnjenih, zavrženih ali umaknjenih vlog za
izdajo potnih listin in odvzetih potnih listin vsebuje naslednje
podatke:
– registrsko številko;
– pristojni organ;
– vrsto in tip potne listine;
– priimek in ime;
– EMŠO;
– spol;
– rojstni datum;
– državljanstvo;
– rojstni kraj;
– stalno prebivališče (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom);
– zakonsko podlago za zavrnitev izdaje, zavrženje vloge oziroma za odvzem potne listine;
– datum izdaje odločbe o zavrnitvi izdaje oziroma odvzemu potne listine oziroma sklepa o zavrženju ali umiku
vloge;
– datum vložitve pritožbe zoper odločbo oziroma sklep
iz prejšnje alinee;
– datum in vrsto odločitve o pritožbi;
– datum vročitve odločbe o pritožbi;
– datum začasnega preklica prepovedi izdaje ali odvzema potne listine iz 29. člena zakona;
– datum prenehanja razlogov za prepoved izdaje ali
odvzem potne listine iz 27. člena zakona.
26. člen
Register pogrešanih, izgubljenih in ukradenih potnih
listin vsebuje naslednje podatke:
– registrsko številko;
– pristojni organ;
– vrsto in tip potne listine;
– priimek in ime;
– EMŠO;
– spol;
– rojstni datum;
– državljanstvo;
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– rojstni kraj;
– stalno prebivališče (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom);
– priimek in ime ter stalno prebivališče (občina, naselje,
ulica, hišna številka z dodatkom) zakonitega zastopnika;
– serijsko številko potne listine;
– vrsto pogrešitve potne listine;
– datum naznanitve pogrešitve, izgube ali tatvine potne
listine;
– datum in številko Uradnega lista Republike Slovenije,
v katerem je bil objavljen preklic;
– datum najdbe potne listine;
– datum uničenja potne listine;
– naznanitev pogrešitve potne listine v digitalizirani
obliki.
27. člen
Register potrjenih dovoljenj vsebuje naslednje podatke:
– registrsko številko;
– pristojni organ;
– priimek in ime zakonitega zastopnika oziroma navedbo centra za socialno delo, ki izdaja dovoljenje;
– priimek in ime otroka;
– EMŠO otroka;
– spol;
– rojstni datum;
– državljanstvo;
– rojstni kraj;
– stalno prebivališče (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom) otroka;
– vrsto in serijsko številko potne listine otroka;
– priimek in ime osebe, ki spremlja otroka;
– EMŠO osebe, ki spremlja otroka, rojstni datum in
spol,
– rojstni kraj osebe, ki spremlja otroka;
– stalno prebivališče (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom) osebe, ki spremlja otroka;
– vrsto in serijsko številko potne listine osebe, ki spremlja otroka;
– datum potrditve;
– datum veljavnosti dovoljenja.
28. člen
Kartoteki iz šeste in sedme alinee drugega odstavka
22. člena tega pravilnika sta sestavljeni iz vlog za izdajo
potne listine in vlog za vpis spremembe naslova v potni list,
ki so vložene v kartoteko po letu izdaje potne listine oziroma
po letu vpisa spremembe stalnega prebivališča v potni list
in po abecednem redu ter se hranita pri organu, ki je potno
listino izdal oziroma vpisal spremembo stalnega prebivališča
v potni list.
Vlogo za izdajo potne listine in vlogo za vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list pristojni organ hrani v
kartotekah iz prejšnjega odstavka še najmanj eno leto po
preteku zadnjega dne v letu izdaje potne listine oziroma v
letu vpisa spremembe stalnega prebivališča v potni list, nato
jo uniči.
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Kartoteka iz osme alinee drugega odstavka 22. člena
tega pravilnika je sestavljena iz naznanitev pogrešitve potne
listine, ki so vložene v kartoteko po letu naznanitve pogrešitve in po abecednem redu, in se hrani pri pristojnem organu,
pri katerem je bila pogrešitev naznanjena.
Naznanitev pogrešitve potne listine pristojni organ hrani
v kartoteki iz prejšnjega odstavka 5 let po naznanitvi oziroma
najmanj eno leto po vnosu v evidenco izdanih potnih listin v
digitalizirani obliki, nato jo uniči.
29. člen
Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena pristojni
organ vlogo za izdajo potne listine, ki je bila izdana v skladu
s pravilnikom o izvrševanju zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/01 in 100/03)
hrani še najmanj eno leto po prenosu fotografije in podpisa
v evidenco izdanih potnih listin v digitalizirani obliki, nato jo
uniči.
Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena pristojni
organ vlogo za izdajo potne listine, ki je bila izdana v skladu
z Zakonom o potnih listinah državljanov Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91) hrani še najmanj pet let po prenehanju veljavnosti potne listine oziroma najdalj do 5. 8. 2007,
nato jo uniči.
30. člen
Priloge št. 1 do št. 18 so sestavni del tega pravilnika in
so objavljene skupaj z njim.
31. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
Pravilnik o izvrševanju Zakona o potnih listinah državljanov
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/01 in 100/03).
Določbe prve, tretje, pete in sedme alinee 23. člena
pravilnika iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na vodenje
podatkov o skupinskih potnih listih, se uporabljajo do 21. 11.
2006.
Določbe druge, četrte in šeste alinee 23. člena pravilnika iz prvega odstavka tega člena, ki se nanašajo na vodenje
podatkov o vizumih, se uporabljajo do 21. 11. 2010.
32. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
28. avgusta 2006.
Št. 2122-151/2006/1
Ljubljana, dne 21. julija 2006
EVA 2006-1711-0011
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve
Soglašam!
dr. Dimitrij Rupel l.r.
Minister
za zunanje zadeve
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OBČINE
DRAVOGRAD
3663.

Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov
svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd
– uradno prečiščeno besedilo

Na podlagi 94. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dravograd – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS,
št. 106/05) je Občinski svet Občine Dravograd na 35. seji dne
27. 7. 2006 potrdil prečiščeno besedilo Odloka o določitvi
volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v
Občini Dravograd, ki je sprejet na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 21/06)
in 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93 in 70/06) in obsega: Odlok o določitvi volilnih enot in
številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd
(MUV, št. 26/96), Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini
Dravograd (MUV, št. 11/97), Odlok o spremembi Odloka o
določitvi volilnih enot in številu članov svetov KS v Občini
Dravograd (MUV, št. 20/1998) in Odlok o spremembi Odloka
o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Dravograd, ki ga je Občinski svet sprejel
dne 27. 7. 2006.

ODLOK
o določitvi volilnih enot in številu članov
svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd
– uradno prečiščeno besedilo
1. člen
S tem odlokom se za volitve članov svetov krajevnih
skupnosti na območju občine Dravograd določa število članov svetov krajevnih skupnosti ter volilne enote za volitve
članov v svete in druga vprašanja, pomembna za pripravo in
izvedbo volitev v svete krajevnih skupnosti, ki niso z zakonom izrecno določena.
2. člen
Območje Občine Dravograd je razdeljeno na pet krajevnih skupnosti:
1. KS Črneče,
2. KS Dravograd,
3. KS Libeliče,
4. KS Šentjanž pri Dravogradu,
5. KS Trbonje.
3. člen
Volilne enote se oblikujejo po posameznih krajevnih
skupnostih za območje enega ali več naselij ali delov naselij.
Volilne enote so natančno opredeljene v statutih krajevnih
skupnosti.
4. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Črneče se
določi 5 (pet) volilnih enot, v katerih se skupno voli 9 članov
sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje dela naselja Črneče
nova vas od hišne številke 1 do hišne številke 81 ter hišne
številke 85, 87 in 89.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta.
2. volilna enota obsega območje dela naselja Črneče
– stara vas od hišne številke 82 dalje, razen hišnih številk
85, 87 in 89.
V tej volilni enoti se volijo trije člani sveta.

3. volilna enota obsega območje naselja Tribej od hišne
številke 1 do 11 in območje naselja Črneška Gora od hišne
številke 1 do 22.
V tej volilni enoti se voli en član sveta.
4. volilna enota obsega območje naselja Podklanc in
del naselja Tolsti Vrh od hišne številke 102 do hišne številke
111.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta.
5. volilna enota obsega območje naselja Dobrova in
območje naselja Tolsti Vrh od hišne številke 94 do 101.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta.
5. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Dravograd
se določi 8 (osem) volilnih enot, v katerih se skupno voli
11 članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselja Trg 4. julija,
območje naselja Dravska ulica, območje naselja Prežihova
ulica, območje naselja Koroška cesta, območje naselja Viška
cesta, območje naselja Ribiška pot ter Mariborska cesta hišna številka 2 in 4. (PO 0009, 0006, 0008, 0019, 0020)
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Mariborska
cesta razen hišne številke 2 in 4, območje naselja Boštjan in
območje naselja Sv. Duh, hišna številka 12a in od 16 do 32.
(PO 0015, 0016, 0042, 0043, 0045)
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Robindvor.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta. (PO
0001-0005)
4. volilna enota obsega območje naselja Meža, območje naselja Otiški Vrh od hišne številke 6-12, 18-20c, 31, 132,
134a, 147a, 147b, 147c in območje naselja Bukovje (PO
0010-0014, 0029-0032, 0041).
V tej volilni enoti se voli en član sveta.
5. volilna enota obsega območje naselja Pod gradom
in območje naselja Goriški Vrh – hišne številke 21, 45-48,
50-52, 57-61, 63-66. (PO 0005-0007, 0061)
V tej volilni enoti se voli en član sveta.
6. volilna enota obsega območje naselja Vič in območje
naselja Goriški Vrh od hišne številke 22-26, 31-32, 34-44,
54-56, 54-56a, 62. (PO 0021, 0022, 0060)
V tej volilni enoti se voli en član sveta.
7. volilna enota obsega območje naselja Ojstrica, območje naselja Goriški Vrh – hišna številka 1-18, 27, 28, 30,
33, območje naselja Sveti Duh od hišne številke 1 do 15a,
območje naselja Velka nad Dravogradom od hišne številke
1-7, območje naselja Kozji vrh od hišne številke 1 do 13. (PO
0058, 0044, 0059, 0056, 0055)
V tej volilni enoti se voli en član sveta.
8. volilna enota obsega območje naselja Vrata, območje
naselja Kozji Vrh od hišne številke 15 do 33, območje naselja
Velka od hišne številke 12 do 20. (PO 0053, 0054, 0057)
V tej volilni enoti se voli en član sveta.
6. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Libeliče se
določi 5 (pet) volilnih enot, v katerih se skupno voli sedem
članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselje Libeliče od hišne številke 1 do 41 in del Libeliške Gore hišne številke 4, 6, 38A
in 47.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta.
2. volilna enota obsega naselje Gorče od hišne številke
5 do hišne številke 17 in od hišne številke 21 do hišne številke 26.
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V tej volilni enoti se voli en član sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Gorče od hišne
številke 1 do 4A in od hišne številke 19 do 20D in naselje
Tribej od hišne številke 7 do hišne številke 17 ter del naselja
Libeliška Gora hišne številke 5, 8, 18, 18A in 48.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta.
4. volilna enota obsega območje naselja Libeliška Gora
s hišnimi številkami 13, 13A, od hišne številke 20 do hišne
številke 37 in od hišne številke 41 do 44.
V tej volilni enoti se voli en član sveta.
5. volilna enota obsega območje naselja Črneška Gora
od hišne številke 12 do 22 in del naselja Libeliška Gora s
hišnimi številkami 1-3, 10-12, 14 in 16.
V tej volilni enoti se voli en član sveta.
7. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Šentjanž se
določijo 4 (štiri) volilne enote, v katerih se skupno voli enajst
članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselja Otiški Vrh od
hišne številke 1-5, 10, 13-17, 21-30, 32-118, 128-131, 133,
145-146.
V tej volilni enoti se volijo trije člani sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Šentjanž.
V tej volilni enoti se volijo trije člani sveta.
3. volilna enota obsega območje naselja Bukovska vas.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta.
4. volilna enota obsega območje naselja Selovec.
V tej volilni enoti se volijo trije člani sveta.
8. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Trbonje se
določijo 4 (štiri) volilne enote, v katerih se skupno voli sedem
članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselja Trbonje in območje zaselka za Dravo – Sv. Danijel, hišna številka 1, 9, 10,
11, 12, 85, 87, 91, 101.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta.
2. volilna enota obsega območje naselja Sv. Danijel,
hišne številke 5, 6, 7, 14-23, 26-29, 33, 37, 41-52 oziroma
zaselek Apaški Vrh.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta.
3. volilna enota obsega območje zaselka Krištonov Vrh
– naselje Sv. Danijel od hišne številke 79 do 82.
V tej volilni enoti se voli en član sveta.
4. volilna enota obsega območje zaselka Trbonjski Jarek, naselje Sv. Danijel od hišne številke 30 do hišne številke
32, od 34 do 36, hišna številka do 40, od hišne številke 53
do 73 ter od 88 do 99.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta.
9. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvajajo občinska
volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Volilno komisijo posamezne krajevne skupnosti za prve
volitve v svete krajevnih skupnosti imenuje občinska volilna
komisija na predlog sveta krajevne skupnosti.
Sedež volilne komisije krajevne skupnosti je na sedežu
krajevne skupnosti.

sti,

10. člen
Občinska volilna komisija:
– skrbi za zakonitost volitev v svete krajevnih skupno-

– skrbi za enotno smiselno uporabo določb zakona, ki
se nanašajo na volitve v občinske svete,
– daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokovna
navodila v zvezi z izvajanjem zakona iz druge alinee tega
člena,
– predpiše obrazce za izvrševanje zakona iz druge alinee tega člena,
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– določa enotne standarde za volilni material in določa
druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,
– določa volišča in območja volišč,
– imenuje volilne odbore ter volilni odbor za predčasno
glasovanje,
– potrjuje posamične kandidature in sestavlja seznam
kandidatov,
– objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno
običajen način,
– obvešča volivce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer
so vpisani v volilni imenik,
– ugotavlja rezultate glasovanja,
– razglaša in objavlja izid volitev ter daje poročila o
izidu volitev,
– izdaja potrdila o izvolitvi,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.
11. člen
Volilna komisija krajevne skupnosti:
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z
volitvami,
– ugotavlja izid glasovanja v krajevni skupnosti,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon,
– opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti občinska
volilna komisija.
12. člen
Volilni odbor:
– vodi glasovanje na voliščih,
– ugotavlja izid glasovanja na volišču.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Mandatna doba članov svetov krajevnih skupnosti, izvoljenih na prvih volitvah, traja do prvih rednih volitev v občinski
svet, sicer pa traja mandatna doba svetov KS štiri leta.
14. člen
Mandatna doba volilnih komisij krajevnih skupnosti,
imenovanih za prve volitve v svete KS, traja do izteka mandata občinske volilne komisije, sicer pa traja mandatna doba
volilnih komisij krajevnih skupnosti štiri leta.
15. člen
Prvo sejo izvoljenih članov svetov KS skliče predsednik
volilne komisije krajevne skupnosti najpozneje v 20 dneh po
izvolitvi sveta KS.
Na tej seji se izvoli predsednika in podpredsednika sveta po postopku, za katerega se smiselno uporabljajo določbe
občinskega statuta o volitvah predsednika in podpredsednika
občinskega sveta.
16. člen
Sveti krajevnih skupnosti sprejmejo statute krajevnih
skupnosti v treh mesecih po konstituiranju sveta.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o
določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v občini Dravograd (MUV, št. 26/96) s spremembami
in dopolnitvami (MUV, št. 11/97 in 20/98).
Št. 0071-0007/2006-16
Dravograd, dne 27. julija 2006
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.
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3664.

Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih
enot in številu članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Dravograd

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in 21/06), 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93 in 70/06) in 16. člena
Statuta Občine Dravograd – uradno prečiščeno besedilo
(Uradni list RS, št. 106/05) je Občinski svet Občine Dravograd na 35. seji dne 27. 7. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot
in številu članov svetov krajevnih skupnosti
v Občini Dravograd
1. člen
V Odloku o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd (MUV, št. 26/96,
11/97 in 20/98) se v 5. členu spremeni 4. točka tako, da se
glasi:
»Volilna enota obsega območje naselja Meža, območje
naselja Otiški Vrh od hišne številke 6–12, 18–20c, 31, 132,
134a, 147a, 147b, 147c in območje naselja Bukovje (PO
0010-0014, 0029-0032, 0041).
V tej volilni enoti se voli en član sveta.«
2. člen
Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot in
številu članov svetov krajevnih skupnosti v občini Dravograd
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0006/2006-16
Dravograd, dne 27. julija 2006
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

3665.

Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Dravograd

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah –
uradno prečiščeno besedilo (ZPolS-UPB1) (Uradni list RS,
št. 100/05) in 16. člena Statuta Občine Dravograd – uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 106/05) je Občinski
svet Občine Dravograd na 35. seji dne 27. 7. 2006 sprejel

SKLEP
o financiranju političnih strank
v Občini Dravograd
1. člen
S tem sklepom Občina Dravograd ureja financiranje političnih strank na svojem območju in v okviru tega določa upravičence, višino pripadajočih sredstev ter način izplačila.
Občina Dravograd financira politične stranke v skladu z
Zakonom o političnih strankah.
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, je
določena v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.
2. člen
Sredstva iz proračuna, ki se namenijo za financiranje
strank, se določijo v višini 0,2% sredstev, ki jih ima občina
opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s
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katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog
za to leto (primerna poraba).
3. člen
Sredstva se nakazujejo na račun stranke v štirih obrokih
letno, pri čemer posamezni obrok zapade v plačilo najkasneje do zadnjega dne v kvartalu.
4. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa prenehata veljati Sklep
o načinu financiranja političnih strank v občini Dravograd,
št. 061-1/95-16, z dne 6. 6. 1996, in Sklep o spremembi in
dopolnitvi sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini Dravograd, št. 062-02/2003, z dne 20. 2. 2003.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2007 dalje.
Št. 0071-0009/2006-16
Dravograd, dne 27. julija 2006
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

3666.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini
Dravograd – uradno prečiščeno besedilo

Na podlagi 94. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Dravograd uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS,
št. 106/05) je Občinski svet Občine Dravograd na 35. seji
dne 27. 7. 2006 potrdil uradno prečiščeno besedilo Sklepa o
delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Občini Dravograd, ki je sprejet na podlagi 24. člena Zakona o
volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in obsega:
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne
volitve v Občini Dravograd (MUV, št. 20/98) in Sklep o spremembi Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Dravograd (MUV, št. 1/03).

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Dravograd – uradno
prečiščeno besedilo
1. člen
S tem sklepom se določajo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Dravograd.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca
v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
3. člen
Organizator volilne kampanje za člane občinskega sveta ali župana mora v 60-ih dneh po dnevu glasovanja poslati
Občinskemu svetu Občine Dravograd in računskemu sodišču
poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno
kampanjo.
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4. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
svetnike, katerih listam so pripadali mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne
kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župana, za katere je glasovalo najmanj 5% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev za vsak dobljeni glas upravičenca v občini.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 20 tolarjev za dobljeni glas le na podlagi dobljenih
glasov na ponovnem glasovanju.
6. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo
zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Dravograd v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Sklep
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve
v Občini Dravograd (MUV, št. 20/98) in Sklep o spremembi
Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne
volitve v občini Dravograd (MUV, št. 1/03).
Št. 0071-0008/2006-16
Dravograd, dne 27. julija 2006
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

JESENICE
3667.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice
za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 50/02, 110/02), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 6/94, 45/94,
57/94, 14/95, 20/95, 68/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00,
28/01, 87/02, 16/02, 51/02, 108/03, 100/05) 13. člena Statuta
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je Občinski svet Občine Jesenice na 38. redni seji dne 27. 7. 2007 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Jesenice
za leto 2006
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Jesenice za
leto 2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina
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proračuna, programska struktura proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine
in javnega sektorja na ravni občine.
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt
razvojnih programov, sprejema pa se na nivoju kontov.
2. člen
Pomen uporabljenih pojmov:
A. Pojmi iz 3. člena Zakona o javnih financah imajo po
tem odloku enak pomen.
B. Pojmi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. neposredni proračunski uporabniki občinskega proračuna so občinska uprava, krajevne skupnosti in občinski
organi: občinski svet, nadzorni odbor in župan;
2. področja proračunske porabe so področja, na katerih
občina deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje
delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Področja
proračunske porabe so določena s predpisano programsko
klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna;
3. glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v
finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi
so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov
občinskega proračuna. Glavni program ima določene splošne
cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe
in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti;
4. podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene
specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z
njim se izvajajo cilji glavnega programa;
5. proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto ali del aktivnosti, projekta ali ekonomski namen
porabe sredstev iz delovnega področja neposrednega uporabnika;
6. podskupina kontov je del postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen
dela izdatkov postavke;
7. konto je del postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov
postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna.
II. VIŠINA IN SESTAVA PRORAČUNA
3. člen
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Stanje sredstev na računu proračuna na koncu leta je
sestavni del proračuna naslednjega leta.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov
I.
70

Proračun
leta 2006

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

3.350.407

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.351.355

DAVČNI PRIHODKI

1.641.886

700 Davki na dohodek in dobiček

1.140.865

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki

402.055
98.966
0
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71

72

NEDAVČNI PRIHODKI

709.469

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

346.134

711 Takse in pristojbine

6.900

712 Denarne kazni

1.450

Proračun
leta 2006

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

2.200

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH

2.200
2.200

40.469

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

34.151

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

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

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

KAPITALSKI PRIHODKI

0
6.318

PREJETE DONACIJE

29.695

730 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

29.695

TRANSFERNI PRIHODKI

928.888

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

713.801

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna
iz sredstev EU

215.087
4.192.104

40

TEKOČI ODHODKI

1.218.249

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

244.114

853.168

VI.

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

C)

RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

1.419.234
34.500

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

131.976

413 Drugi tekoči domači transferi

648.635

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.047.461

420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev

1.047.461

INVESTICIJSKI TRANSFERI

507.160

431 Investicijski transferi pravnim in fiz.
osebam, ki niso pr.up.

180.584

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

326.576
–841.697

2.200

Proračun
leta 2006

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

0

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

22.171

55

ODPLAČILA DOLGA

22.171

550 Odplačila domačega dolga

22.171

8.060
73.305

604.123

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

39.602

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)

440 Dana posojila

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

III.

Skupina/Podskupina kontov

750 Prejeta vračila danih posojil

II.

43

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

118.858

731 Prejete donacije in darial od domačih fizičnih oseb

42
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714 Drugi nedavčni prihodki

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja

41

Stran

236.127

721 Prihodki od prodaje zalog

74

B)
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713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

73

Št.

IX.

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

–861.668

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–22.171

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)

841.697

Negativno stanje sredstev na računu leta 2006 bo pokrito
iz ostanka sredstev na računu proračuna iz leta 2005.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji,
proračunskih postavkah in kontih. Sestavni del proračuna so
tudi načrti razvojnih programov, ki jih sestavljajo projekti. Posebni del proračuna in načrti razvojnih programov so priloga
temu odloku in se objavijo na spletni strani občine.

4. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna
ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se
lahko oblikujejo največ v višini 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Višina splošne proračunske rezervacije
je določena v posebnem delu proračuna.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske
rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega
uporabnika.
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Sredstva proračunske rezerve občine, ki deluje kot
proračunski sklad, se lahko oblikujejo največ v višini 1,5%
prejemkov proračuna.
V sredstva proračunske rezerve se v letu 2006 izloči
del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini
10.000 tisoč tolarjev.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč (potres,
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan
veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive
človeške, živalske ali rastlinske bolezni) in drugih nesreč, ki
jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan
na predlog oddelka za finance, plan in analize.

Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne
prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno
v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v
skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.
Sredstva, ki jih proračunski uporabniki dosežejo z lastno
dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje izdatkov za blago
in storitve, stroškov investicijskega vzdrževanja in investicij,
če ni z zakonom ali odlokom drugače določeno.

III. CILJI IN NAČELA PRORAČUNA

11. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni
vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo
sredstev.
V primeru, da posamezni proračunski uporabnik preneha delovati, opravljanje njegovih nalog pa v celoti ali delno
ne prevzame drug uporabnik, o razporeditvi neporabljenih
sredstev odloča občinski svet na predlog župana.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Obveznosti v breme občinskega
proračuna se plačujejo v rokih, ki so za posamezne namene
porabe določeni v zakonu o izvrševanju proračuna. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primernem zavarovanju
predplačil.
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.

5. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za izvajanje programov, opredeljenih v posebnem delu proračuna.
6. člen
Občina Jesenice v letu 2006 razpolaga s sredstvi, ki bodo
vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna
za leto 2006 se nakazujejo proračunskim uporabnikom do
konca proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu.
7. člen
V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo
občini, ali jih ustvarijo neposredni uporabniki občinskega
proračuna in vsi izdatki občine oziroma neposrednih uporabnikov za posamezne namene.
8. člen
Vsi prejemki so namenjeni za pokrivanje vseh izdatkov,
razen namenskih prihodkov proračuna.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF (donacije, namenski
prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti
neposrednih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave
občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova
zavarovanj), tudi naslednji prihodki:
1. prihodki od požarne takse;
2. prihodki od turistične takse;
3. prihodki iz naslova o okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
4. prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;
5. prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih
cest;
6. prihodki od počitniške dejavnosti;
7. prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za
določene namene;
8. lastni prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti (krajevnih skupnosti);
9. sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij po Zakonu
o sistemu plač v javnem sektorju.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, razen sredstva, ki jih neposredni uporabnik doseže z
lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na katerega se nanašajo in proračun.
9. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med neposredne in posredne uporabnike v okviru doseženih prihodkov
in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu,
posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in uporabnikom določeno drugače.

10. člen
Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejemajo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi
razpisa ali odločbe oziroma sklepa občinskega sveta ali
sklepa oziroma odredbe župana.

12. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko
Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje
ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti
naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance
pristojnega organa občine prosta denarna sredstva najprej
ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
IV. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan oziroma
od njega pooblaščena oseba.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 25.000.000 tolarjev na predlog oddelka za finance, plan in analize odloča župan in o tem obvešča
občinski svet.
14. člen
Neposredni proračunski uporabniki so dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prihodkov in drugih
prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti.
Prihodki in drugi prejemki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.
15. člen
Finančnik kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov
in odredb. Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe sredstev odgovarjajo pooblaščeni delavci, ki odrejajo
izplačila iz proračuna za posamezne namene. Za neizterjane
davčne in nedavčne prihodke odgovarjajo predstojniki organov, ki so za to zadolženi.
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16. člen
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe
sredstev posrednih uporabnikov proračunskih sredstev odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva
pri posrednem uporabniku.
17. člen
Posredni uporabniki proračuna so dolžni sprejeti in predložiti finančne načrte najpozneje v 30 dneh po sprejetju
občinskega proračuna.
V finančnem načrtu posrednega uporabnika se izkaže
realizacija prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov
za preteklo leto, kot je izkazana v sprejetem letnem poročilu
ali ocena realizacije, če poročilo še ni sprejeto, ocena realizacije za tekoče leto ter načrt za prihodnje leto.
18. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah in tem odlokom v okviru zadnjega sprejetega
proračuna spremeni namen in višino sredstev, če s tem ni
bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva
zagotovljena.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu
proračuna v okviru neposrednega proračunskega uporabnika
odloča župan neomejeno.
Posameznemu neposrednemu proračunskemu uporabniku pa lahko župan zmanjša pravico porabe največ do višine
10% vseh proračunskih sredstev neposrednega proračunskega uporabnika in pravico porabe poveča enemu ali več
neposrednim proračunskim uporabnikom.
O prerazporeditvah izven zgornjih določb odloča župan
po predhodnem soglasju občinskega sveta.
O prerazporeditvah in s tem o veljavnem proračunu
župan šestmesečno poroča občinskemu svetu.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom
financiranja ni dovoljeno.
Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena lahko
župan prerazporedi sredstva iz bilance prihodkov in odhodkov v primeru, da gre za pokrivanje obveznosti, povezanih z
zadolževanjem in poroštvom.
O prerazporeditvah sredstev iz prejšnjega odstavka
župan obvesti občinski svet v 30 dneh.
19. člen
Če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini,
ali se zaradi novih obveznosti povečajo izdatki, lahko župan
največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja
izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora
župan najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna predlagati občinskemu svetu
rebalans proračuna.
V obdobju sprejemanja rebalansa lahko župan ponovno
začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
20. člen
Župan lahko dolžniku do višine 60.000 tolarjev odpiše,
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
V. PREVZEMANJE OBVEZNOSTI
21. člen
Uporabniki proračunskih sredstev smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena
za posamezne namene.
Uporabniki proračunskih sredstev lahko prevzemajo
obveznosti, ki zahtevajo plačila v prihodnjih letih, če so za ta
namen že planirana sredstva v proračunu za tekoče leto.
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Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše
javno naročilo za investicijske odhodke in investicijske
transfere za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice
porabe na postavki proračuna za tekoče leto in s tem lahko
prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih
letih.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za investicijske odhodke in investicijske transfere
(skupini kontov 42 in 43), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih, ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika za blago in storitve in za tekoče transfere (skupini
kontov 40 in 41), ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih,
ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem
načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz četrtega in petega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami
ter pogodbami za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov.
22. člen
Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika
samostojno poveča vrednost projektov iz načrta razvojnih
programov največ do 20% vrednosti projekta. O povečanju
vrednosti projekta nad 20% odloča občinski svet.
Projekti, ki niso uvrščeni v načrt razvojnega programa
tekočega leta in se jim zaključek financiranja zaradi prenosa
plačil iz predhodnega leta prestavi v tekoče leto, se v 30 dneh
od uveljavitve proračuna brez soglasja občinskega sveta
uvrstijo v načrt razvojnega programa tekočega leta.
Novi projekti se lahko uvrstijo v načrt razvojnega programa tekočega leta samo na podlagi odločitve občinskega
sveta.
23. člen
Krajevne skupnosti lahko brez predhodnega soglasja
župana sklepajo pravne posle v okviru svoje dejavnosti do
višine sredstev, ki so za posamezne namene zagotovljena v
finančnih načrtih krajevnih skupnosti in v proračunu občine.
VI. PRORAČUNSKI NADZOR
24. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem proračunskih uporabnikov glede na namen, obseg, dinamiko in smotrnost uporabe
sredstev proračuna.
Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva
ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora
zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti občinski svet.
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna
proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom ter nad popolnim,
pravilnim in pravočasnim pobiranjem prihodkov iz njihovih
pristojnosti.
25. člen
Na zahtevo občinske uprave in nadzornega odbora so
uporabniki proračuna dolžni predložiti podatke za analizo
porabe sredstev.
Če uporabniki proračunskih sredstev ne ravnajo v skladu z določili tega odloka, jim lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje. Župan o tem
poroča občinskemu svetu, le-ta pa lahko dokončno ustavi
financiranje.
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VII. ZADOLŽEVANJE

26. člen
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z
določbami 85. člena Zakona o javnih financah ter v okvirih,
ki so določeni v splošnem delu proračuna.
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3668.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Jesenice

27. člen
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5%
zadnjega sprejetega proračuna. Soglasje ministrstva za finance
v tem primeru ni potrebno. Dolg iz tega naslova mora občina
odplačati do konca proračunskega leta, t.j. do 31. decembra.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – UPB1), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98),
3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04,
44/05, 40/06 in 51/06), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 33/95) ter
13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06)
je Občinski svet Občine Jesenice na 38. redni seji dne 27. 7.
2006 sprejel

28. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinskega
dolga v tekočem proračunskem letu.

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Jesenice

29. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javno podjetje) se v letu 2006 ne morejo zadolževati.
30. člen
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in javnih zavodov v skladu z zakonom.
O poroštvu odloča občinski svet.
VIII. POROČANJE
31. člen
Neposredni uporabnik pripravijo zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga
predložijo županu do 28. februarja tekočega leta.
Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo predložiti letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami
županu najpozneje do 28. februarja tekočega leta.
Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega
proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta.
Župan predloži predlog zaključnega računa proračuna
v sprejem občinskemu svetu.
Krajevne skupnosti in posredni uporabniki predložijo
premoženjske bilance za preteklo leto do 30. marca tekočega
leta za finance pristojnemu organu občinske uprave.
Premoženjsko bilanco občine za preteklo leto, ki vključuje tudi premoženjske bilance posrednih uporabnikov proračunskih sredstev in krajevnih skupnosti, predloži občinska
uprava do 30. aprila Ministrstvu za finance.
32. člen
Župan v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
33. člen
Če bo v letu 2007 potrebno začasno financiranje občine, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
34. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-4/2005
Jesenice, dne 27. julija 2006
Župan
Občine Jesenice
Boris Janez Bregant l.r.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način oskrbe s pitno vodo,
gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo oskrbi s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja (v nadaljevanju
javnega vodovoda) ter zahteve za oskrbo s pitno vodo, ki
morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno
vodo (v nadaljnjem besedilu: javna služba) in pri lastni oskrbi
s pitno vodo.
S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno
vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Za
storitve javne službe se tudi šteje oskrba s pitno vodo stavb
ali gradbenih inženirskih objektov, v katerih se opravljajo
storitve državnih in občinskih javnih služb.
2. člen
Z objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo iz javnega
vodovodnega omrežja upravlja in gospodari JEKO-IN, javno
komunalno podjetje, d.o.o. Jesenice (upravljavec).
V okviru storitev javne službe mora upravljavec javnega
vodovoda na celotnem območju Občine Jesenice, kjer je
zgrajen javni vodovod, zagotoviti:
1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne
službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno
vodo in storitve javnih služb;
2. pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe;
3. vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda;
4. nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod;
5. vzdrževanje delov priključkov stavb na sekundarni
vodovod, ki niso daljši od 50 m;
6. vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju
varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in
hidrantnih omrežij;
7. izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti
pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo;
8. monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo
s pitno vodo;
9. monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu
s pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih
virov;
10. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje
ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema
pitno vodo;
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11. izvajanje in pripravo občinskega programa razvoja
vodovodnega sistema;
12. občasno hidravlično modeliranje vodovodih sistemov;
13. občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih
sistemih;
14. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami;
15. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem
stavb na oskrbovalnem območju;
16. vodenje katastra javnega vodovoda;
17. posredovanje zbirnih podatkov iz katastra javnega
vodovoda v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture;
18. vodenje evidenc v skladu s Pravilnikom o oskrbi s
pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06).
Monitoring kemijskega stanja vodnega vira iz 8. točke
prejšnjega odstavka se izvaja na tistih vodnih virih, ki oskrbujejo s pitno vodo javne vodovode, za katere je monitoring
določen v programu izvajanja monitoringa, sprejetega v
skladu s predpisom, ki ureja kemijsko stanje podzemne
vode, oziroma v skladu s predpisom, ki ureja kakovost
površinskih voda, če je vodni vir za oskrbo s pitno vodo
površinska voda.
3. člen
Občina mora zagotavljati izvajanje storitev javne službe
na vseh poselitvenih območjih na območju Občine Jesenice,
razen na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine, in
poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem
ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj
kot 10 m3 pitne vode na dan.
Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja
na območju Občine Jesenice, kjer se oskrba s pitno vodo
ne zagotavlja v okviru storitev javne službe, če je vodovod v
zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje:
– poselitveno območje z manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe
s pitno vodo, manjšo od 10 m3 pitne vode na dan, ali
– stavbe na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske
višine.

men:

4. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji po-

Pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno
vodo.
Obdelava vode je filtriranje, čiščenje in dezinfekcija
vode iz vodnega vira, ki je namenjen oskrbi s pitno vodo.
Odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava
poraba pitne vode posameznega porabnika pitne vode. Na
posamezno odjemno mesto je lahko priključeno več porabnikov pitne vode, če je v skladu z določbami stanovanjskega
zakona zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi.
Hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja do
zunanjih hidrantov, ki se uporabljajo za gašenje požara ali
se nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami ali
prenosne gasilne črpalke.
Javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali več
sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi en ali več primarnih
ali transportnih vodovodov in je namenjen kot občinska javna
infrastruktura opravljanju storitev javne službe.
Sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi
povezani tehnološki objekti, kot so objekti za dvigovanje
ali zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na
sekundarnem vodovodu, ki je namenjeno za neposredno
priključevanje stavb na posameznem poselitvenem območju.
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V sekundarni vodovod je vključeno tudi vodovodno omrežje, vključno z zunanjimi hidranti, in vodovodno omrežje za
vzdrževanje javnih površin. Gradbeni inženirski objekti in
oprema sekundarnega vodovoda so občinska gospodarska
javna infrastruktura.
Primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi
povezani tehnološki objekti, kot so objekti za obdelavo vode,
vodohrani in črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode
od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda.
Gradbeni inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda
so občinska gospodarska javna infrastruktura;
Transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni
priključkov neposrednih porabnikov pitne vode in je namenjen za transport vode na večje razdalje od vodnih virov do
primarnega vodovoda.
Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebivalcev s pitno vodo na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega
v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, na območjih, kjer se storitve javne službe ne izvajajo.
Zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in oprema so v lasti oseb zasebnega prava in namenjeni lastni
oskrbi prebivalcev s pitno vodo.
Uporabniki vode iz javnega vodovoda so fizične in pravne osebe, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda ali uporabljajo njegovo požarno varstveno funkcijo(prejšnji 3. člen).
5. člen
Upravljavec v roku enega leta po uveljavitvi odloka
sprejme pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in
naprav javnega vodovoda.
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav
javnega vodovoda določa podrobnejša navodila in tehnične
normative za gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje
javnega vodovoda.
II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV IN
UPRAVLJAVCEV
6. člen
Objekti in naprave uporabnikov so:
1. interno vodovodno in hidrantno (požarno) omrežje,
ki ga od javnega ločuje merilno mesto ali s pogodbo dogovorjeno mesto, katerega načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje
mora zagotoviti lastnik stavbe sam. Priključek stavbe na javni
vodovod je v lasti lastnika stavbe.
Upravljavec javnega vodovoda mora vzdrževati priključek stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali najemnik
stavbe pa mora preverjanje izvedbe in delovanje cevovoda in
opreme priključka stavbe na sekundarni vodovod ter njegovo
vzdrževanje dopustiti in storjene storitve javne službe plačati
v skladu s tarifo za storitve vzdrževanja priključkov stavbe na
sekundarni vodovod,
2. vodovodni priključek
– spojna cev med sekundarnim oziroma primarnim
omrežjem in vodomerom, vključno s priključnim ventilom,
odvzemnim jaškom ter vsemi vgrajenimi elementi;
– obračunski vodomer s pripadajočim ventilom pred
njim in nepovratnim ventilom za njim;
3. vodomerni jašek ali niša;
4. interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduciranje ali dviganje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno
ali požarno vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje, dezinfekcijo vode in drugi objekti in naprave, ki so nameščeni za
obračunskim vodomerom ali za pogodbeno dogovorjenim
mestom.
Te naprave in objekti so last uporabnika, ki z njimi
upravlja in razpolaga in se zgrade na podlagi dovoljenja za
gradnjo objekta. Če objekt nima gradbenega dovoljenja, se
sme priključiti samo na podlagi posebne odločbe upravnega
organa, ki izdajo gradbeno dovoljenje.
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7. člen
Objekti in naprave upravljavca so:
a) sekundarni vodovod (sekundarno vodovodno omrežje in naprave):
– omrežje in naprave za neposredno priključevanje uporabnikov na stanovanjskem ali drugem območju (industrijsko
območje, turistično območje, manjše naselje);
– omrežje in naprave za preprečevanje požarov (hidrantno omrežje);
– omrežje za vzdrževanje javnih površin;
– črpališča in naprave za dviganje ali reduciranje tlaka
vode na sekundarnem omrežju;
– naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem
omrežju;
b) primarni vodovod (primarno vodovodno omrežje in
naprave):
– na ureditvenem območju naselja (industrijskih območij, turističnih območij) kot so: vodnjaki, črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice;
– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem
omrežju;
– vodohrani;
– cevovodi od črpališč ali zajetij do sekundarnega vodovodnega omrežja ali vodohranov;
– cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi območji v ureditvenem območju naselja (industrijskimi
območji, turističnimi območji, manjšimi naselji);
c) magistralno vodovodno omrežje in naprave:
– objekti za hranjenje, transport in čiščenje vode, ki so
pomembni za oskrbo več občin ali regije;
– transportni vodovodi od črpališča ali zajetja do primarnega omrežja, na katerem ni priključkov neposrednih
porabnikov pitne vode;
– vodna črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice in naprave za čiščenje ter pripravo vode,
ki služijo več občinam ali regiji.
III. PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
8. člen
Priključek na javni vodovod je dovoljen samo s soglasjem, ki ga izda upravljavec v skladu z določili odloka in v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
9. člen
Na obstoječem ali predvidenem poselitvenem območju,
kjer je zgrajen, se gradi ali rekonstruira javni vodovod, je
priključitev na javni vodovod obvezna.
Na poselitvenem območju upravljavec javnega vodovoda ne sme priključiti stavb ali gradbenih inženirskih objektov
na javni vodovod, če na območju ni zagotovljenega odvajanja
odpadnih voda v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode.
Na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno vodo ne
zagotavlja s storitvami javne službe, lahko lastnik stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, namenjenega
lastni oskrbi, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
– da je oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta od javnega vodovoda večja od 200 m ali
– da je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega
inženirskega objekta na javni vodovod povezana z nesorazmernimi stroški (ta poselitvena območja oziroma njihovi deli
morajo biti določeni v občinskem programu komunalnega
opremljanja naselij).
Upravljavec mora obvestiti uporabnika, da je obvezna
priključitev njegovega objekta na javni vodovod in jim posredovati pogoje za izdajo soglasja za vodovodni priključek.
Dokler upravljavec ne zagotovi ustreznih pogojev, navedenih v tem odloku, priključitev na javni vodovod ni obvezna.
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10. člen
Upravljavec opravlja na območju Občine Jesenice na
podlagi javnega pooblastila naslednje naloge v zvezi z opravljanjem javne službe po tem odloku:
– izdaja projektne pogoje, smernice, soglasja in mnenja, vse v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in
urejanje prostora,
– izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
– soglasja za začasen priključek oziroma za vrtni priključek.
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev listin iz prejšnjega odstavka naslednjo dokumentacijo:
a) k vlogi za pridobitev projektnih pogojev:
– lokacijsko informacijo,
– idejno zasnovo,
– situacijo obstoječega stanja,
– situacijo v merilu 1:500 z vrisanimi objekti ter vsemi
komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo nahajali
na lokaciji,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode,
– strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je
to določeno s predpisi;
b) k vlogi za soglasje k projektnih rešitvam in projektni
dokumentaciji za spremembo namembnosti, rekonstrukciji in
odstranitvi objektov:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s projektom za priključitev na javni vodovod,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– soglasje lastnikov ali uporabnikov parcel preko katerih
bo potekal vodovodni priključek, oziroma ustrezni pravni akt,
ki nadomesti soglasje lastnika,
– izvedbeni načrt interne vodovodne instalacije;
c) k soglasju za priključitev, če ni bilo že izdano v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o
pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov
in urejanje prostora,
– katastrski načrt (načrt parcele),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– načrt strojne (vodovodne) napeljave,
– soglasje za prekop cestišča,
– soglasja lastnikov oziroma uporabnikov parcel, preko
katerih bo potekal priključek, oziroma ustrezni pravni akt, ki
nadomesti soglasje lastnika;
d) k soglasju za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– odločbo upravnega organa o začasnem objektu,
– opis predvidene porabe vode;
e) projektne pogoje izdaja upravljavec tudi k tistim gradnjam objektov, ki se priključujejo na lasten vir oskrbe s pitno
vodo, kakor tudi v primerih, ko za objekt ne potrebuje vode
in v primerih, kadar je potrebna prestavitev cevovoda zaradi
gradnje objekta.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se uporablja c) točka tega člena, pravnomočno gradbeno dovoljenje
pa se predloži, če je bilo izdano.
11. člen
Upravljavec je dolžan izvesti priključek in dobavljati
vodo uporabniku, če uporabnik poleg pogojev iz soglasij:
– predloži atest o brezhibnosti vodovodnega priključka
in interne vodovodne instalacije,
– predloži potrdilo o dezinfekciji interne vodovodne instalacije,
– predloži dokazilo o plačanem znesku komunalnega
prispevka in odločbo o odmeri komunalnega prispevka, ki jo
na zahtevo uporabnika ali po uradni dolžnosti izda pristojni
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občinski upravni organ v primeru, da se objekt, ki je v lasti
uporabnika, določenega po tem odloku, priključuje na lokalno
komunalno infrastrukturo ali, da predmetni objekt povečuje
priključno moč na lokalno komunalno infrastrukturo. Uporabnik vode s plačilom komunalnega prispevka ne pridobi
razpolagalne pravice na vodovodu.
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej.
IV. PREVZEM VODOVODNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V
UPRAVLJANJE
12. člen
Za prevzem vodovodnih objektov – naprav v upravljanje
upravljavcu morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. Vodovod, ki se predaja, mora imeti vso potrebno
dokumentacijo (uporabno dovoljenje, kataster, evidenco priključkov in hidrantov, evidenco osnovnih sredstev in njihove
vrednosti, urejena lastninska razmerja, odlok o zaščiti vodnega vira).
2. Vsi vgrajeni obračunski vodomeri morajo biti pregledani in žigosani skladno s predpisi Urada za standardizacijo
in meroslovje.
3. Izračunani morajo biti stroški obratovanja vodovoda,
ki se predaja in stroški v zvezi s prevzemom.
4. Sprejet in ocenjen mora biti program sanacije, avtomatizacije in razvoja vodovoda, ki se prevzema in zanj
izdelan predračun.
5. Izračunana in sprejeta mora biti enotna ali diferencirana cena, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje
prevzetih naprav.
6. Postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano
z zapisniki o primopredaji: (dokumentacije, evidence, knjigovodskih podatkov, blagajniških podatkov, listin o lastništvu,
podatkih o terjatvah in dolgovih in ostalih poslovnih zadev).
V. UPORABA JAVNEGA VODOVODA
13. člen
Uporabnik se sme oskrbovati s pitno vodo iz javnega
vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z
vodo drugih porabnikov priključenih na javni vodovod ali, ki
bi vplival na kakovost vode v javnem vodovodu.
Pri načrtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode iz
vodovodov je treba upoštevati, da ima oskrba s pitno vodo
prednost pred rabo voda za druge namene.
14. člen
Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in
hkrati lastnega vodnega vira le, če sta priključek in interna
napeljava na javni vodovod in lastni vodni vir izvedena ločeno, brez kakršnekoli medsebojne povezave.
VI. VARČEVANJE Z VODO
15. člen
V primeru višje sile, kot so potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad energije, velike okvare in podobno,
ima upravljavec pravico brez povračila škode prekiniti ali
zmanjšati dobavo vode, mora pa postopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.
16. člen
V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali poškodb na objektih ali opremi vodovoda, zaradi katerih je
ogrožena zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko upravljavec
vodovoda omeji odvzem vode iz vodovoda, pri čemer mora
upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost
pred rabo voda za druge namene.
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VII. MERITEV KOLIČIN PORABLJENE VODE
17. člen
Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodomeri. Z velikimi porabniki vode lahko upravljavec sklene
posebno pogodbo o meritvi porabljene vode. Posebne pogodbe se sklenejo tudi s porabniki s pavšalnim odjemom,
kadar meritev ni možna.
18. člen
Porabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo
vodne vire na območju, ki ga oskrbuje z vodo javni vodovod,
morajo stalno meriti količino izčrpane vode.
Javni porabniki, ki upravljajo javni vodovod, priključen
na javni vodovod upravljavca – dobavitelja, so dolžni meriti
dobavljeno količino vode in porabljeno količino pri svojih
porabnikih.
19. člen
Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec vodovoda obračunski vodomer. Tip, velikost in mesto namestitve
določi upravljavec v skladu s projektom. Uporabnik ne sme
prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera.
Vsak obračunski vodomer mora biti pregledan in žigosan od pristojnega organa.
Upravljavec vzdržuje obračunske vodomere, skrbi za
njihove redne preglede in za menjavo.
Stroški kontrole, umerjanja, vzdrževanja in zamenjave
obračunskega vodomera bremenijo uporabnika v obliki števnine, ki jo upravljavec mesečno zaračunava uporabnikom.
20. člen
Vodomeri v interni napeljavi služijo uporabniku ali upravljavcu interne napeljave za kontrolo porabe na različnih
mestih in jih upravljavec javnega vodovoda ne vzdržuje in ne
odčituje za obračun stroškov, razen če skleneta upravljavec
javnega vodovoda in upravljavec internega vodovoda o tem
posebno pogodbo.
21. člen
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za vodomer, ki mora biti vedno dostopen delavcem ali pooblaščenim osebam upravljavca za vzdrževanje in redne preglede.
22. člen
Vsako okvaro na priključku ali vodomeru mora uporabnik prijaviti upravljavcu. Uporabnik ima poleg rednih pregledov iz 19. člena pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti
obračunskega vodomera, če je sporna njegova točnost. Če
se ugotovi, da je točnost obračunskega vodomera izven
dopustnih toleranc, nosi stroške preizkusa upravljavec, v
nasprotnem primeru pa uporabnik.
VIII. VIRI FINANCIRANJA IN OBRAČUN OSKRBE
S PITNO VODO
23. člen
Viri financiranja javne službe so:
– cena pitne vode,
– števnina,
– komunalni prispevek,
– sredstva občinskega proračuna.
24. člen
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri
v kubičnih metrih po odčitku obračunskega vodomera na
priključku.
Občinski svet daje soglasje k ceni za porabljeno vodo
in števnino na predlog upravljavca javnega vodovoda, če z
drugimi predpisi ni določeno drugače.
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25. člen
Če upravljavec ali porabnik 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 v
zadnjem, na osnovi odčitkov obračunanem obdobju. Če še ni
bilo nobenega obračuna in vgradnja vodomera ni mogoča, se
določi povprečna poraba na osnovi standardov porabe.
IX. IZSTAVLJANJE IN PLAČEVANJE RAČUNOV
26. člen
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se obračunava v kubičnih metrih po odčitku vsakega obračunskega
vodomera na vodovodnem priključku posebej.
Pri porabnikih – fizičnih osebah odčita upravljavec
stanje na obračunskem vodomeru najmanj dvakrat letno, pri pravnih osebah pa mesečno, neupoštevaje število
odčitkov zaradi spremembe cene, okvare ali zamenjave
vodomera.
27. člen
V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju več
porabnikov, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz istega priključka,
na katerem se meri poraba z enim obračunskim vodomerom,
izda upravljavec račun pooblaščenemu upravljavcu internega
vodovoda ali posameznim porabnikom po dogovorjenih kriterijih razdelitve po posameznih uporabnikih.
28. člen
Račun mora porabnik plačati v roku, navedenem na
položnici ali računu. Porabnik lahko sporoči upravljavcu pisni
ugovor na obračun, najkasneje v osmih dneh po prejemu
računa ali položnice. Če uporabnik ne plača zneska računa
na položnici ali računu v postavljenem roku, pa ni sporočil
upravljavcu pisnega ugovora na obračun, ga upravljavec
pisno opozori.
Upravljavec je dolžan pisno odgovoriti na ugovor porabnika v petnajstih dneh in v tem času ne sme prekiniti
dobave vode.
Če uporabnik ne plača zneska računa na položnici ali
računu niti v 15 dneh po izdanem opominu, lahko upravljavec
prekine dobavo vode, o čemer mora biti porabnik v samem
opominu opozorjen. Upravljavec lahko prekine dobavo vode
samo v primeru, ko s prekinitvijo ne posega v pravice drugih
uporabnikov.
X. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV
29. člen
Upravljavec ima pri oskrbi s pitno vodo, poleg nalog iz
2. člena tega odloka, naslednje obveznosti:
– pridobiti vodno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo vode – za rabo vode iz vodnih virov za oskrbo s pitno vodo
iz javnega vodovoda, in sicer za vse vodne vire, iz katerih se
rabi pitna voda za javni vodovod v Občini Jesenice (5. člen
pravilnika);
– zagotavljanje normalnega obratovanja javnega vodovoda v okviru razpoložljivih kapacitet in pravočasno pripravljanje predlog za planiranje obnove, širitve in dopolnitve
oskrbovalnega sistema in varovanja, zaščite in izkoriščanja
vodnih virov;
– redno vzdrževanje javnega vodovoda;
– kontroliranje hišnih priključkov;
– redno vzdrževanje obračunskih vodomerov in skrb za
redne preizkuse, skladno z zakonom o merilih ali na zahtevo
uporabnika, kot to določa 22. člen odloka;
– redno kontroliranje kvalitete vode, skladno s predpisi,
ki urejajo to področje;
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– obveščanje uporabnikov o času trajanja in ukrepih ob
prekinitvah dobave vode v sredstvih javnega obveščanja ali
neposredno;
– odčitavanje vodomerov in redno obračunavanje stroškov po veljavnem tarifnem pravilniku;
– izdajanje soglasij in omogočanje priključitev na javni
vodovod, kot to določa ta odlok;
– organiziranje preskrbe v primeru višje sile in poročanje o nastopu višje sile pristojnim občinskim oziroma mestnim organom;
– sistematično pregledovanje javnega vodovoda, ugotavljanje izgub ter skrb za avtomatizacijo;
– preizkušanje in vzdrževanje hidrantov;
– lahko kontrolira ustreznost internega vodovodnega
omrežja pred priključitvijo na javni vodovod;
– merjenje količine načrpane vode na lastnih črpališčih;
– pri posegih v prostor je treba upoštevati pogoje odloka
o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda
v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 77/98);
– pri vzdrževanju, saniranju ali rekonstrukciji vodovodnega omrežja, je treba preveriti in po potrebi obnoviti vodovode, ki ne ustrezajo več veljavnim normativom za hidrantno
omrežje;
– javni vodovodi naj potekajo po javnih prometnih površinah in intervencijskih poteh tako, da je omogočeno vzdrževanje vodov in priključkov;
– javni vodovodi morajo biti zgrajeni iz atestiranih materialov;
– javni vodovodi morajo biti zgrajeni v skladu z geotehničnimi pogoji;
– pri proizvodnih in storitvenih dejavnostih je treba za
uporabo tehnološke vode načeloma predvideti in uporabljati
zaprte sisteme;
– vodenje katastra javnega vodovoda v skladu s
27. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS,
št. 35/06);
– vodenja evidenc opravljanja storitev javne službe v
skladu s 25. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni
list RS, št. 35/06);
– vodenje evidence oskrbe s pitno vodo iz zasebnih
vodovodov v skladu s 26. členom Pravilnika o oskrbi s pitno
vodo (Uradni list RS, št. 35/06);
– vodenje programa oskrbi s pitno vodo v skladu z
28. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS,
št. 35/06);
– posredovanje poročila o izvajanju javne službe v skladu z 29. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list
RS, št. 35/06).
30. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– na javni vodovod se lahko priključijo le s soglasjem
upravljavca (8. člen tega odloka);
– priključitev na javni vodovod v skladu z 9. členom
tega odloka;
– redno vzdržujejo interno omrežje, vodomerni jašek
ali nišo, hišni priključek in interne hidrante, jih ščitijo pred
zmrzovanjem in čistijo dostope do njih zaradi snega, ledu in
ostalega materiala;
– ščitijo pred zmrzovanjem obračunski vodomer;
– dovoljujejo vstop v svoj objekt, kadar gre za odčitovanje in vzdrževanje vodomera, ugotavljanje vzrokov motenj ali
okvar, meritve tlakov ali odvzem vzorcev vode;
– kontrolirajo stvarno porabo vode in jo primerjajo z
dovoljeno ob priključitvi;
– javljajo upravljavcu vse okvare na javnem vodovodu, priključku in vodomerih in o odjemu vode iz požarnih
hidrantov;
– pismeno obveščajo upravljavca o spremembi naslova, lastništva in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na
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odvzem in obračun vode v roku 8 dni od nastanka spremembe. Sprememba je možna po poravnavi vseh zapadlih
obveznosti;
– redno plačujejo vodo in priključno moč na podlagi
izdanih računov;
– urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun preko enega obračunskega vodomera in sporočijo
upravljavcu naslovnika in plačnika računov;
– se drže varčevalnih in ostalih ukrepov v primeru višje
sile ali upravičene prekinitve dobave vode;
– pridobijo soglasje upravljavca za večja dela pri predelavi in popravilih internega omrežja;
– povrnejo škodo povzročeno na javnem vodovodu, ki je
povzročena zaradi del v zvezi z njihovim objektom, ali zaradi
motenj, ki bi jih povzročili z nenormalnim odvzemom vode ali
povratnim učinkom na kvaliteto vode v javnem vodovodu.
31. člen
Izvajalci del pri vzdrževanju in rekonstrukciji ali gradnji
cest, ulic in trgov morajo pridobiti soglasje upravljavca javnega vodovoda in vzpostaviti vodovodno omrežje in naprave
v prvotno stanje. Upravljavci drugih infrastrukturnih objektov
in naprav morajo pri opravljanju del na svojih objektih in
napravah zagotoviti, da ostanejo vodovodne naprave nepoškodovane.
XI. ODVZEM VODE IZ HIDRANTOV
32. člen
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem
požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Iz njih se sme odvzemati vodo brez soglasja
upravljavca le za gašenje požarov.
Odvzem vode iz hidrantov za druge potrebe je dovoljen le s soglasjem upravljavca. Za takšen odvzem vode se
sklene pogodba.
33. člen
Za uporabo hidrantov v internem omrežju, ki se napaja
direktno iz omrežja brez vodomera, veljajo določbe prejšnjega člena tega odloka.
34. člen
Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju.
V primeru poškodbe nosi vse stroške za popravilo okvare, ki jo je povzročil.
XII. PREKINITEV DOBAVE VODE
35. člen
Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez odpovedi,
a z obvestilom, prekine dobavo vode v naslednjih primerih:
1. če stanje interne napeljave ali vodomernega jaška
ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kvaliteto vode v
javnem vodovodu,
2. če je priključek na vodovod izveden brez soglasja
upravljavca,
3. če interna instalacija in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik
ne izboljša stanja,
4. če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo ali če
razširi svojo napeljavo,
5. če uporabnik onemogoča delavcu upravljavca odčitavanje ali zamenjavo vodomera, ali pregled priključka in
notranjih napeljav, ki jih ta izvaja v skladu z določili odloka,
6. če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani
plombo na vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni
izvedbo priključka, glede na stanje ob priključitvi,
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7. če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju
z vodo,
8. če uporabnik ne poravna stroškov po izdanem računu niti po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave vode v
roku, ki je na njem naveden,
9. z odvodom odpadne vode ali nedopustnim ravnanjem z odpadki, ki ogrožajo vire ali distribucijo vode, povzroča nevarnost onesnaževanja vode.
Upravljavec lahko prekine dobavo vode samo v primeru, ko s prekinitvijo ne posega v pravice drugih uporabnikov.
36. člen
Upravljavec prekine dobavo vode in ukine priključek,
če uporabnik pisno odpove priključek ali zahteva prekinitev
dobave vode.
Priključek upravljavec ukine tako, da:
– fizično odstrani priključni ventil in cev,
– izbriše priključek iz katastra,
– vnese v evidenco uporabnikov njegovo ukinitev.
Stroške ukinitve priključka nosi uporabnik.
37. člen
Upravljavec ima pravico prekiniti dobavo vode za krajši
čas zaradi planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah javnega vodovoda, vendar mora pa o času trajanja
prekinitve dobave vode pravočasno obvestiti uporabnike
preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno.
38. člen
V primeru nepredvidenih okvar ima upravljavec za
krajši čas pravico prekiniti dobavo vode brez predhodnega
obvestila.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
39. člen
Z globo 200.000 SIT se kaznuje upravljavec:
1. če ne izpolnjuje obveznosti iz 2., 29. člena tega
odloka,
2. če ne dopusti priključitve, čeprav so izpolnjeni pogoji
iz 8. člena tega odloka,
3. če prekine dobavo vode v nasprotju s 35. členom
tega odloka.
Z globo 20.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba upravljavca, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
40. člen
Z globo 20.000 SIT se kaznuje uporabnik, če:
1. se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljavca (8. člen),
2. se ne priključi in ne uporablja javnega vodovoda,
kjer je to obvezno (9. člen),
3. prekine dobavo vode drugemu uporabniku ali z nestrokovnim delom onesnaži vodo v napeljavi (13. člen);
4. ne izpolnjuje obveznosti iz 30. člena,
5. odvzema vodo iz hidranta v nasprotju z 31. členom.
Z globo 200.000 SIT se za prekrške iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje pravna oseba, z globo 20.000 SIT
pa odgovorna oseba te pravne osebe.
41. člen
Z globo 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba, ki:
1. ne meri načrpane vode v skladu z 18. členom tega
odloka,
2. ne ravna v skladu z 31. členom tega odloka.
Z globo od 20.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
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42. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe, pooblaščeni delavci upravljavca pa opravljajo strokovni nadzor.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
Uporabniki, ki niso vpisani v kataster porabnikov, se
morajo prijaviti upravljavcu v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
44. člen
Upravljavec prevzame v upravljanje druga vodovodna
omrežja v skladu z določili 12. člena tega odloka v roku enega leta po sprejemu tega odloka.
45. člen
Upravljavec mora do 30. 6. 2008 pripraviti ustrezne
podlage za oskrbovalna območja, v skladu s 30. členom
Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06).
46. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik
o preskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 56/99, 86/02).
47. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter njihovo
prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj
gospodarske javne službe.
2. člen
Storitve javne službe po tem odloku se nanašajo na
komunalno odpadno vodo, ki nastaja v stavbah zaradi bivanja in opravljanja dejavnosti, in na padavinsko vodo, razen
padavinske vode, ki odteka iz površin, ki niso javne površine
ali strehe.
Storitve javne službe po tem odloku se morajo zagotavljati na območju celotne Občine Jesenice, razen za posamezne stavbe ali skupino stavb na nadmorski višini nad
1.500 metrov.
3. člen
Namen odloka je predvsem:
– zagotavljanje storitev javne službe iz tega odloka,
– uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na varovanje
okolja in posebej na varovanje voda,
– smotrno planiranje, gradnja, uporaba in upravljanje
javne kanalizacije,
– razporejanje stroškov obratovanja in vzdrževanja javne kanalizacije,
– varovanje okolja.

Št. 007-7/2006
Jesenice, dne 27. julija 2006
Župan
Občine Jesenice
Boris Janez Bregant l.r.

3669.

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Jesenice

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – UPB1), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98),
3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04,
44/05, 40/06 in 51/06), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 33/95) ter
13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06)
je Občinski svet Občine Jesenice na 38. redni seji dne 27. 7.
2006 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja na območju Občine Jesenice način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (v
nadaljnjem besedilu: javna služba) tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,

men:

4. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji po-

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, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po
nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvih. Sem štejemo tudi tehnološko odpadno vodo, katere
povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan in letna količina ne presega 4.000 m3, hkrati pa letno obremenjevanje
zaradi odvajanja te vodene presega 50 PE in letna količina
nobene od nevarnih snovi ne presega količine za nevarne
snovi po uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja.
Padavinska voda je voda, ki je posledica padavin in odteka s streh in utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin neposredno ali po kanalizaciji v vode ali v tla.
Javna kanalizacija je sistem kanalskih vodov, kanalov
in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, ki se povezujejo v sekundarno, primarno in magistralno omrežje in
s pomočjo katerega se zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz priključenih stavb ter padavinske
vode iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih
javnih površin. Objekti in naprave javne kanalizacije so lokalna gospodarska javna infrastruktura.
Priključek stavbe na javno kanalizacijo je kanalski vod in
z njim povezane tehnološke naprave, kot so peskolov, lovilec
olj in črpališče za prečrpavanje odpadne vode, ki je namenjen
odvajanju odpadne vode v omrežje javne kanalizacije. Kanalizacijski priključek po tem odloku je del interne kanalizacije, ki
je v lasti uporabnika in poteka od mesta priključitve na javno
kanalizacijo do prvega revizijskega jaška ali do zunanje stene
stavbe, če revizijskega jaška ni možno postaviti.
Priključki stavb na javno kanalizacijo in pretočne in nepretočne greznice in male čistilne naprave z zmogljivostjo,
manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije.
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Uporabnik javne kanalizacije je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik ali solastnik stavbe ali zemljišča, ki je
priključena na javno kanalizacijo oziroma koristi storitve
javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in
padavinskih voda.
Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonih in podzakonskih prepisih, ki
so izdani na njihovi podlagi.
5. člen
Javno službo na celotnem območju Občine Jesenice
izvaja JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec), katerega soustanovitelj
je Občina Jesenice.
6. člen
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja in s programom oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in
padavinske vode (v nadaljnjem besedilu: program), ki ga
izdela izvajalec in ga potrdi občinski svet. Izvajalec javne
službe ima pri upravljanju javne kanalizacije predvsem naslednje naloge:
– skrbi za razvoj in izgradnjo javne kanalizacije in za
njeno nemoteno obratovanje,
– vodi kataster javne kanalizacije,
– vzdržuje javno kanalizacijo,
– izdaja smernice in soglasja v skladu z odlokom,
Tehničnim pravilnikom in drugimi predpisi,
– nadzira odvajanje in čiščenje odpadnih vod,
– izvaja in nadzira priključke na javno kanalizacijo,
– obračunava storitve kanalščine, čiščenja in drugih
pristojbin, določenih s predpisi.
7. člen
Javna služba obsega naslednje storitve:
– upravljanje, vzdrževanje in čiščenje javne kanalizacije,
– čiščenje komunalne odpadne vode ter tehnološke in
padavinske vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo,
– čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih
površinah,
– prevzem blata iz malih čistilnih naprav ter obdelavo
blata,
– praznjenje greznic in obdelavo njihove vsebine, prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč,
– izvajanje obratovalnega monitoringa za komunalne
čistilne naprave.
S storitvami iz prejšnjega odstavka se zagotavlja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
(v nadaljnjem besedilu: odpadna voda).
8. člen
Na območjih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena,
se odvaja komunalna odpadna voda v greznice ali male
komunalne čistilne naprave.
9. člen
Čiščenje odpadne vode na območju občine se izvaja v:
– centralni čistilni napravi Jesenice za odpadne vode,
ki se odvajajo preko kanalizacijskega omrežja z območij, ki
so nanj priključena,
– lokalnih komunalnih čistilnih napravah za odpadne
vode, ki se odvajajo preko lokalnih kanalizacijskih omrežij
z območij, ki so nanj priključena,
– pretočnih, nepretočnih greznicah ali malih komunalnih čistilnih napravah za odpadne vode iz stavb, ki niso
priključene na javno kanalizacijo in niso v upravljanju javne
službe.
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II. OBJEKTI IN NAPRAVE JAVNE KANALIZACIJE
10. člen
Naprave in objekti javne kanalizacije obsegajo magistralno, primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z
njimi povezane tehnološke naprave, kot so:
– kanali z revizijskimi jaški za odvod odpadne in padavinske vode,
– odcepi hišnih priključkov znotraj javnih površin oziroma cestnega telesa,
– črpališča za prečrpavanje odpadne in padavinske
vode,
– čistilne naprave,
– razbremenilniki visokih vod,
– zadrževalni bazeni,
– peskolovi,
– lovilci olj,
– drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne
kanalizacije.
11. člen
Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno v ločenem
ali mešanem sistemu.
Vsi novi kanali se gradijo v ločenem sistemu, razen v
naslednjih primerih:
– ko padavinske vode ni možno ločiti iz sistema, ker ni
ustreznega odvodnika oziroma ni možnosti ponikanja,
– ko zaradi pomanjkanja prostora ni možna vgradnja
dveh vzporednih kanalov,
– ko je padavinska voda tako močno onesnažena, da je
ni možno odvajati v vodotok ali ponikati.
12. člen
Gradnjo objektov javne kanalizacije lahko izvaja le usposobljen izvajalec, ki je bil kot najugodnejši ponudnik izbran v
postopku oddaje javnega naročila ali naročila male vrednosti,
posege v sistem javne kanalizacije pa izvaja izvajalec javne
službe ali od njega pooblaščen izvajalec.
13. člen
Javna kanalizacija mora biti vodotesna. V javno kanalizacijo in lastno kanalizacijo za čiščenje odpadnih vod ni
dovoljeno odvajanje drenažnih vod, podtalnice, vodotokov
ter meteornih voda, ki jih je možno speljati v ponikovalnico
ali vodotok.
Lastnik ali upravljavec objekta mora za padavinsko
vodo, ki odteka s strehe objekta, zagotoviti odvajanje
vode neposredno v vode ali ponikanje v tla, kadar je to
izvedljivo.
Lastnik ali upravljavec površin, s katerih odteka toliko
onesnažena površinska voda, da je po veljavnih predpisih
ne sme spuščati neposredno v vode, mora na območjih, kjer
ni javne kanalizacije, to vodo zajeti in očistiti.
14. člen
Uporaba objektov in naprav javne kanalizacije je obvezna na vseh območjih, kjer so vzpostavljeni javni sistemi za
odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih
vod.
Objekte in naprave javne kanalizacije lahko pod enakimi z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi določenimi
pogoji uporablja vsakdo.
15. člen
Izvajalec javne službe ima vsak čas pravico dostopa
do kanalizacijskih objektov in naprav zaradi rednega vzdrževanja, meritev in snemanj ne glede na to, kdo je lastnik
zemljišča, na katerem se kanalizacijski objekti in naprave.
Izvajalec mora po opravljenem delu vzpostaviti zemljišče v
prejšnje stanje in poravnati morebitno nastalo škodo.
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16. člen
Vsi izvajalci, pravne in fizične osebe, ki opravljajo dela
v bližini javne kanalizacije, si morajo za ta dela pridobiti
soglasje izvajalca javne službe ter mu pokriti vse s tem
nastale stroške, vključno z izvajalčevim nadzorom in pri
opravljanju teh del zagotoviti, da ostane javna kanalizacija
nepoškodovana. V primeru poškodbe so jo dolžni vzpostaviti v prvotno stanje in poravnati vso morebitno škodo, ki je
nastala zaradi poškodbe ali prekinitve odvajanja in čiščenja
odpadnih vod.
17. člen
Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam, ni
dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije.
Na trasi kanalizacije se ne sme graditi, postavljati objektov,
nasipati materiala in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na cevovodu ali ovirale njegovo delovanje
in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno posegati v interne
kanalizacijske objekte in naprave drugih uporabnikov ali jim
celo preprečiti odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko
omrežje.
III. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV
18. člen
Objekti in naprave uporabnika so:
– priključni kanal od objekta do javne kanalizacije,
– objekti in naprave za predčiščenje odpadnih vod,
– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami v objektu in na zemljišču uporabnika.
Z objekti in napravami iz tega člena upravlja, gospodari
in jih vzdržuje uporabnik na svoje stroške.
Uporabnik je dolžan s temi objekti in napravami gospodariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne
in padavinske vode in da je odpadna voda v predpisani
kvaliteti.
IV. JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCU
19. člen
Izvajalec opravlja na območju Občine Jesenice na podlagi javnega pooblastila naslednje naloge v zvezi z opravljanjem javne službe po tem odloku:
– izdaja smernice za načrtovanje predvidene prostorske
ureditve (v nadaljnjem besedilu: smernice),
– mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta
(v nadaljnjem besedilu: mnenja),
– projektne pogoje k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: pogoje),
– soglasja k projektnim rešitvam (v nadaljnjem besedilu:
soglasja).
Dokumentacija, ki jo mora vlagatelj predložiti izvajalcu
za izdajo zgoraj navedenih listin, je:
1. za smernice:
– strokovne podlage,
2. za projektne pogoje:
– lokacijska informacija,
– tekstualni del, ki obsega opis nameravane graditve
objekta ter dejanskega in pravnega stanja zemljišča, njegovo namembnost s predvideno prošnjo vode in karakteristiko
onesnaževanja,
– kartografski del, ki bosega kopijo katastrskega načrta
in topografskega načrta z vrisanim objektom skicami tlorisa
in tipičnih prerezov, če gre za stavbo, praviloma v merilu
1:500, če gre za gradbeni inženirski objekt pa v merilu 1:1000
oziroma drugem ustrezno večjem merilu,
3. za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektni dokumentaciji za spremembo namembnosti, rekonstrukcijo in odstranitev objektov:
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– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (s tekstualnim in grafičnim delom) s projektom zunanje ureditve,
ki določa način odvodnavanja komunalnih, tehnoloških in
padavinskih odpadnih vod,
– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih
bo potekal priključek, če ni last uporabnika, oziroma sodna
odločitev, ki nadomesti soglasje,
– izračun biokemijske obremenitve,
– opis tehnološkega postopka s podatki o odpadnih in
nevarnih snoveh v proizvodnji,
4. za soglasje za priključitev obstoječih zahtevnih, manj
zahtevnih in enostavnih objektov na javno kanalizacijo, če
ni bilo izdano že v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo ozirmoa dokaz o legalnosti gradnje (zemljiškoknjižni
izpisek z navedbo leta izgradnje objekta),
– katastrski načrt (mapna kopija),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali
1:500,
– načrt strojne (vodovodne napeljave),
– za odvajanje komunalnih odpadnih vod iz več stanovanjskih objektov, situacijo zunanje ureditve objektov z
interno kanalizacijo (prikazan način odvodnje komunalnih
odpadnih vod in ločen sistem odvodnje padavinskih vod), z
vrisanimi objekti v merilu 1:1000 ali 1:500,
– za odvajanje tehnoloških odpadnih vod analizo obratovalnega monitoringa odpadnih vod in situacij zunanje ureditve z interno kanalizacijo (prikazan način odvodnje komunalnih in tehnoloških odpadnih vod in ločen sistem odvodnje
padavinskih vod), z vrisanimi objekti v merilu 1:1000 ali
1:500,
– soglasje lastnikov, upravljavcev oziroma uporabnikov
parcel, preko katerih bo potekal priključek, oziroma sodno
odločitev, ki nadomesti soglasje,
5. za soglasje k izvedbi enostavnih objektov za katere
ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja in k morebitni
priključitvi le teh na javno kanalizacijo:
– za enostavne objekte, ki bi v času izvedbe in po
njej lahko vplivali na obratovanje in vzdrževanje obstoječih
sistemov odvodnje odpadnih in padavinskih vod, minimalno
tehnično dokumentacijo z mapno kopijo, situacijo z vrisano
traso objekta v merilu 1: 1000 ali 1: 500,
– za enostavne objekte neposredno vezane na dejavnost odvajanja in čiščenja komunalni in padavinskih odpadnih voda, minimalno tehnično dokumentacijo z mapno
kopijo, situacijo z vrisanim objektom ali njegovo traso v merilu
1:1000 ali 1:500, geodetskim posnetkom, vzdolžnimi profili
in popisi del,
– soglasje lastnikov, upravljavcev oziroma uporabnikov
parcel preko katerih bo potekal vod, oziroma sodno odločitev,
ki nadomesti soglasje,
6. za soglasje k spremembam:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe,
Izvajalec sodeluje pri tehničnih pregledih novo zgrajenih
objektov in naprav javne kanalizacije.
V. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE
KANALIZACIJE V UPRAVLJANJE
20. člen
Investitor graditve objektov javne kanalizacije in čiščenja odplak mora po končani gradnji prenesti objekte in naprave v upravljanje in gospodarjenje upravljavcu. Za prevzem
objektov in naprav javne kanalizacije in čiščenja odplak v
upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. kanalizacijska mreža in naprave, ki se predajajo,
morajo imeti vso potrebno tehnično dokumentacijo, soglasja,
pozitivno opravljen preizkus vodotesnosti, kataster, evidenco
priključkov, uporabno dovoljenje, evidenco osnovnih sred-
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stev in njihove vrednosti, urejena lastninska-razmerja, kar
se preda upravljavcu pred tehničnim pregledom, in uporabno
dovoljenje,
2. objekti čiščenja odplak, ki se predajajo, morajo imeti
vso z zakonom predpisano dokumentacijo, soglasja, poslovnik o obratovanju, navodila za obratovanje, servisne in
garancijske listine, evidenco osnovnih sredstev in njihove
vrednosti, kar se preda upravljavcu pred tehničnim pregledom, in uporabno dovoljenje,
3. izračunana in sprejeta mora biti cena odvajanja in
čiščenja odpadnih voda, ki upravljavcu omogoča nemoteno
upravljanje javnih prevzetih objektov in naprav ali na drug
način zagotovljeno pokrivanje stroškov obratovanja in vzdrževanja,
4. postopek prevzema mora biti izveden dokumentirano
z zapisniki o primopredaji: dokumentacije,
5. prevzem mora potrditi organ upravljanja upravljavca.
Prevzeti objekti in naprave javne kanalizacije se z dnem
prevzema prenesejo v upravljanje izvajalcu javne službe.
Izvajalec le-te vnese v kataster javne kanalizacije in v knjigovodske evidence.
VI. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO
KANALIZACIJO
21. člen
Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali preureja javna kanalizacija, je priključitev ali preureditev obstoječega priključka na javno kanalizacijo obvezna za vse objekte
v naselju in zunaj naselja ali dele naselja, ki je opremljeno
z javno kanalizacijo, če dolžina priključka ne presega 50 m
na PE oziroma na prebivalca, odvajanje odpadnih vod pa je
možno brez naprav za prečrpavanje.
Izvajalec mora obvestiti bodočega uporabnika, da je
priključitev njegove stavbe obvezna in mu posredovati pogoje
za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo se mora, pod
nadzorom izvajalca, opraviti v roku 6 mesecev od prejema
obvestila o obvezni priključitvi.
Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije
odvajala odpadna voda v greznico ali malo komunalno čistilno napravo, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako,
da uporabnik na svoje stroške greznico ali malo komunalno
čistilno napravo očisti ali odstrani in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode obvezno pod nadzorom izvajalca. Stroški
nadzora bremenijo uporabnika.
22. člen
Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi na
podlagi pisnega soglasja izvajalca, ob upoštevanju pogojev
iz tega odloka.
23. člen
Pozitivno soglasje se izda takrat, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:
– če je investitor objekta k vlogi za soglasje predložil
predpisano dokumentacijo,
– če so izpolnjeni vsi pogoji iz predhodnih soglasij,
– če je priključitev na javno kanalizacijo tehnično možna,
– če investitor predloži dokazilo o plačanem znesku
komunalnega prispevka in odločbo o odmeri komunalnega
prispevka, ki jo na njegovo zahtevo ali po uradni dolžnosti
izda pristojni občinski upravni organ v primeru, da se objekt
investitorja priključuje na lokalno komunalno infrastrukturo
ali da predmetni objekt povečuje priključno moč na lokalno
komunalno infrastrukturo;
– če ima uporabnik poravnane vse ostale obveznosti do
lastnika in upravljavca.
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Če priključitev ni možna, mora izvajalec o tem obvestiti
uporabnika oziroma ga seznaniti s pogoji, pod katerimi bo
priključitev možna.
24. člen
Priključek na kanalizacijo je lahko stalen ali začasen.
Začasen priključek se izvede pri začasnih objektih
(gradbišča, delovišča, javne prireditve, naravne in druge
nesreče itd.). V vseh ostalih primerih se zgradi stalni priključek.
Začasni priključek se ukine ob prenehanju potrebe.
Stalni priključek se ukine samo v primeru rušitve priključenega objekta.
25. člen
Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec
javne službe ali drug za to usposobljen in registriran izvajalec, pod pogojem, da uporabnik pridobi predhodno pisno soglasje izvajalca javne službe in da financira stroške izvedbe
vključno s povrnitvijo okolice v prvotno stanje. Uporabnik je
o tem dolžan obvestiti izvajalca javne službe najmanj 7 dni
pred pričetkom del.
Priključitev na obstoječo javno kanalizacijo je dovoljena
le v revizijskem jašku javne kanalizacije, pri čemer se mora
dno priključka nahajati nad temenom iztočnega kanala.
Če se priključek nahaja več kot 50 cm nad temenom obstoječega kanala je potrebno izvesti priključitev preko suhega
izliva, oziroma kolena.
26. člen
Posamezni objekt ali del objekta, ki se zaradi neugodne
lege v prostoru nahaja pod koto dna odvodnega kanala, se
na javno kanalizacijo priključi preko hišnega črpališča, ki ga
je dolžan zgraditi in upravljati lastnik priključka.
V primeru, da se na nižje ležeči lokaciji nahaja več kot
5 objektov z več kot 20 PE obremenitve, pri čemer posamezni objekt ni mogoče neposredno povezati na javno kanalizacijo, se zgradi skupno črpališče, ki ga je dolžan upravljati
in vzdrževati izvajalec javne službe.
27. člen
Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so
v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na
javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena,
ali ko to zahteva položaj in velikost objektov se izjemoma
dovoli tudi izgradnja dveh ali več priključkov.
Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka. V primerih, ko
se pri izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali
racionalno, je dovoljena priključitev več objektov preko enega skupnega kanalizacijskega priključka, s čimer pa morajo
soglašati vsi lastniki takega priključka.
28. člen
Ob izgradnji javne kanalizacije se za vse objekte, ki
mejijo na površine v javni rabi (ceste, pločniki, parkirišča)
izvedejo tudi odcepi za hišne priključke do parcelne meje
oziroma roba cestnega telesa.
Za tiste objekte, ki ne mejijo na javno površino po kateri
se gradi javna kanalizacija, se zgradi odcep do mesta na katerem sta priključena najmanj dva uporabnika, pod pogojem,
da se s tem strinja tudi lastnik služečega zemljišča.
V vseh ostalih primerih (manj kot dva uporabnika, neurejena služnost in dostop do objekta) pa mora uporabnik
skladno z obstoječo zakonodajo sam zagotoviti pogoje za
možnost priključitve na javno kanalizacijo.
29. člen
Sprememba dimenzije priključka, trase, merskega mesta in izvedba dodatnega priključka se obravnava na enak
način, kot da gre za nov kanalizacijski priključek.
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30. člen
Odjava priključka je dovoljena samo v primeru rušitve
priključenega objekta in v primeru začasnega priključka.
Uporabnik mora zahtevo za odjavo v pisni obliki posredovati izvajalcu javne službe najkasneje 14 dni pred rušenjem objekta. Prekinitev priključka izvede usposobljeni
izvajalec gradbenih del na stroške uporabnika.
31. člen
V javno kanalizacijo se smejo odvajati samo tiste
tehnološke odpadne vode, ki so določene v soglasju za
kanalizacijski priključek oziroma so dovoljene po veljavnih
standardih in predpisih o emisijah snovi, ki se smejo odvajati iz virov onesnaženja v javno kanalizacijo
32. člen
Uporabnik, ki dnevno proizvede več kot 15 m3 odpadne tehnološke vode, ali ko ta vsebuje nevarne snovi, je
pred vsakim priključkom na javno kanalizacijsko omrežje
dolžan urediti mersko mesto in mesto za odvzem vzorcev
odpadne vode.
Izvajalec kakor tudi pooblaščeni izvajalec monitoringa
odpadne vode morata imeti zagotovljen neomejen dostop
do merskega mesta in mesta za odvzem vzorcev.
Uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja tehnološko odpadno vodo, mora letno poročilo o emisijskem monitoringu,
ki je izdelano skladno s predpisi o emisijskem monitoringu za odpadno tehnološko vodo, posredovati izvajalcu v
pisni ali elektronski obliki do 31. marca za preteklo leto.
Uporabnik je dolžan pred vsako spremembo, ki vpliva na
lastnosti in količine tehnološke odpadne vode (sprememba
tehnologije, obsega proizvodnje, prenehanje določene dejavnosti, sprememba predčiščenja ipd.), pridobiti soglasje
izvajalca.
33. člen
Uporabnik mora pred izpustom v javno kanalizacijsko
omrežje opraviti obvezno predčiščenje odpadne vode v
vseh primerih, ko vsebnost onesnaženja začasno ali stalno
presega dovoljene vrednosti.
Zaradi zagotavljanja predpisanega učinka delovanja
komunalne čistilne naprave lahko izvajalec omeji dotok ali
količino onesnaženja v odpadni vodi.
Izvajalec lahko začasno tudi dovoli, da vsebnost onesnaženja presega zakonsko dopustne vrednosti, če to ne
vpliva na kakovost delovanja in življenjsko dobo objektov
in naprav za odvajanje in čiščenje odpadne vode.
VII. ODVAJANJE ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA,
KJER NI JAVNE KANALIZACIJE – VZDRŽEVANJE
GREZNIC
34. člen
Na območjih, kjer še ni urejenega odvajanja in čiščenja odpadne vode, je obvezna izgradnja lastnih – individualnih objektov za čiščenje odpadnih vod (greznice, male
čistilne naprave).
Za gradnjo greznice oziroma čistilne naprave si je
povzročitelj obremenitve oziroma investitor dolžan zagotoviti ustrezno upravno dovoljenje. Lastni objekti imajo na
območjih, kjer je po občinskih planih predvidena gradnja
kanalizacije, lahko samo začasen značaj.
Na območjih, kjer po operativnem programu opremljanja naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja
javne kanalizacije, ni dovoljena gradnja greznic, temveč
se predvidi gradnja malih čistilnih naprav. Obstoječe greznice so dolžni lastniki odstraniti iz uporabe najkasneje do
31. 12. 2018. Greznice je potrebno nadomestiti z malimi
čistilnimi napravami, ki imajo ustrezen certifikat.
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35. člen
Izvajalec je dolžan zagotoviti:
– redno praznjenje pretočnih greznic enkrat na leto,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,
– praznjenje nepretočnih greznic,
– predelavo grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav na Centralni čistilni napravi Jesenice,
– evidenco uporabnikov z individualnimi greznicami in
malimi čistilnimi napravami,
– evidenco o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata
oziroma grezničnih gošč.
36. člen
Uporabnikom, ki niso priključeni na javno kanalizacijo,
mora greznice prazniti izvajalec javne službe s posebnimi
vozili za praznjenje, vsebino pa odvažati na čistilno napravo Jesenice. Praznjenje pretočnih greznic se izvaja enkrat
letno, skladno s programom prevzema grezničnih gošč.
Na podlagi naročila uporabnikov izvajalec lahko praznjenje
greznice izvede tudi večkrat.
Stroški prevoza in predelave greznične gošče za enkrat letno praznjenje se krijejo iz plačila kanalščine in čiščenja odpadnih vod. Vsako naslednje praznjenje greznice
se obračuna po dejanskih stroških po veljavnem ceniku
izvajalca.
37. člen
Izvajalec lahko odda praznjenje greznic po pogodbi
tudi drugim podizvajalcem.
Naročila za praznjenje greznic se zbirajo izključno pri
izvajalcu javne službe. Podizvajalci iz prvega odstavka tega
člena sprejemajo naročila samo od izvajalca javne službe
in so mu dolžni sproti posredovati podatke o izvedenem
delu.
38. člen
Prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav
in odpadnih vod iz nepretočnih greznic se izvaja skladno
s pogoji pogodbe, ki jo je uporabnik dolžan skleniti z izvajalcem.
Stroške prevoza in predelave blata ter odplak na čistilni
napravi krije uporabnik, oziroma povzročitelj onesnaženja.
39. člen
Odpadno vodo in goščo iz greznic je prepovedano
odvažati na javne ali kmetijske površine, oziroma neposredno odvajati v površinske ali podzemne vode ali javno
kanalizacijo. Če uporabnik teh navodil ne upošteva, pristojni
inšpekcijski organ določi izvedbo sanacijskih ukrepov. Če
zavezanec v roku, ki je določen v inšpekcijski odločbi teh
ukrepov ne izvede, jih v njegovem imenu in na njegove
stroške izvede drug za to usposobljeni izvajalec.
VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
40. člen
Obveznosti izvajalca po tem odloku so:
– zagotavljanje obratovanja javne kanalizacije v okviru
razpoložljivih zmogljivosti,
– izvaja redno letno praznjenje individualnih greznic,
– planiranje obnov, širitev, dopolnitev javne kanalizacije,
– obveščanje uporabnikov o načrtovanih prekinitvah
odvajanja odpadne vode in času trajanja prekinitve,
– vodenje katastra javne kanalizacije in predpisanih
evidenc,
– redno obračunavanje storitev javne službe, okoljske
dajatve in ostalih s posebnimi predpisi določenih dajatev,
– izvajanje rednih vzdrževalnih del na javni kanalizaciji,
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– vodenje investicijskih vzdrževalnih del na javni kanalizaciji,
– izdajanje smernic in mnenj k prostorskim izvedbenim
aktom v zvezi z javno kanalizacijo,
– izdajanje projektnih pogojev in soglasij k projektnim
rešitvam ter soglasij k uporabnim dovoljenjem za posege,
povezane z javno kanalizacijo,
– priključevanje stavb uporabnikov na javno kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom in obveščanjem o tem,
– kontroliranje ustreznosti kanalizacijskega priključka in
interne kanalizacije uporabnika pred priključitvijo stavbe na
javno kanalizacijo na njegove stroške,
– ravnanje v skladu z določbami tehničnega pravilnika
in z njimi seznanjati uporabnike,
– kontroliranje stanja kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije do vstopa v stavbo uporabnika na njegove
stroške.
41. člen
Izvajalec ne odgovarja za škodo v stavbah zaradi izlivov
iz javne kanalizacije v primeru:
– poplav,
– ko priključitev stavbe ali površine na javno kanalizacijo ni izvedena v skladu z izdanim soglasjem,
– višje sile in drugih izrednih dogodkih.
42. člen
Izvajalec mora zagotoviti informacije o:
– praznjenju greznic,
– prevzemu blata iz malih komunalnih čistilnih naprav,
– obratovalnem monitoringu za komunalne čistilne naprave,
– pogojih in času izvajanja storitev javne službe.
IX. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
43. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
1. zgraditi objekte in naprave interne kanalizacije in
kanalizacijski priključek skladno s tehnično dokumentacijo in
izdanim soglasjem upravljavca,
2. omogočati izvajalcu pregled interne kanalizacije in
sestavo odpadne vode v vsakem času tudi izven obratovalnega časa,
3. vzdrževati kanalizacijski priključek in interno kanalizacijo z vsemi objekti in napravami,
4. omogočiti dostop za izvedbo enkrat letnega praznjenja individualne greznice,
5. javljati izvajalcu vse okvare na javni kanalizaciji, kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vse pojave,
ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije,
6. pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastništva stavbe in spremembah na stavbi, ki imajo vpliv na
odvod odpadne vode in obračun stroškov,
7. plačevati stroške za odvajanje in čiščenje odpadne
vode,
8. dolžni so prijaviti upravljavcu vsako spremembo količine in kvalitete odpadne vode,
9. dolžni so spremeniti priključek v primeru spremembe
pogojev odvajanja odpadne ali padavinske vode,
10. uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo tehnološko odpadno vodo, morajo izvajalcu predložiti letno poročilo
o emisijskem monitoringu,
11. odpadno vodo, ki ni primerna za spuščanje v javno
kanalizacijo, ni dovoljeno pred spuščanjem v javno kanalizacijo redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno),
da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti,
12. če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih učinkov, morajo izvajalca pisno obvestiti o spremembah
načina obratovanja čistilne naprave ali uvedbi dodatnih teh-
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noloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih
učinkov predčiščenja,
13. uporabniki se ne smejo priključiti na javno kanalizacijo brez soglasja upravljavca,
14. uporabniki ne smejo prekiniti odvoda odpadne vode
drugemu uporabniku, ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.
44. člen
Odpadna voda ne sme vsebovati sestavin, ki bi škodovale okolju, objektom in napravam javne kanalizacije in
delavcem, ki vzdržujejo kanalizacijsko omrežje. Vsebnost
teh snovi ne sme preseči maksimalno dovoljene vrednosti
glede na trenutno veljavne predpise za izpust v javno kanalizacijsko omrežje.
Prav tako je v ločeno zgrajeno fekalno kanalizacijo
strogo prepovedano odvajati meteorno, izvorno ali drenažno
vodo, v ločeno zgrajeno meteorno kanalizacijo pa tehnološko
in fekalno odpadno vodo.
45. člen
Industrijski in drugi večji onesnaževalci morajo omogočiti redno kontrolo vsebnosti nečistoč v odpadni vodi.
Kontrolo lahko opravlja samo usposobljeni izvajalec, ki
je pridobil pooblastilo pristojnega republiškega organa.
Rezultate meritev mora redno posredovati izvajalcu javne
službe.
Obseg in pogostost meritev se izvaja skladno z obstoječimi državnimi predpisi, ki določajo vrsto, način in pogostost
izvajanja monitoringa odpadne vode.
Vsi stroški povezani z izvajanjem kontrole odpadne
vode bremenijo uporabnika, oziroma povzročitelja onesnaženja.
X. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE IN PLAČEVANJE
STORITEV
46. člen
Viri financiranja javne službe so:
– cena kanalščine in čiščenja odpadnih vod,
– sredstva občinskega proračuna,
– komunalni prispevek,
– okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod,
– druga sredstva, namenjena za izgradnjo sistemov za
odvajanje in čiščenje odpadnih voda.
47. člen
Uporabnik je za vsako priključitev na javno kanalizacijo
dolžan plačati komunalni prispevek po odločbi pristojnega
oddelka Občine Jesenice.
48. člen
Občinski svet lahko z odlokom določi obveznost plačevanja okoljske dajatve, ki se uporablja namensko za financiranje investicij na področju izgradnje objektov in naprav
javne kanalizacije.

trih.

49. člen
Odpadna voda se meri in obračunava v kubičnih me-

Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda,
plačujejo odvedeno vodo (v nadaljevanju: kanalščina) v kubičnih metrih v enaki količini in po stopnji onesnaženja v
enakih razdobjih kot za porabljeno vodo, skladno z določili
odloka o oskrbi z vodo.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda, pa
nimajo vgrajenih vodomerov, jih morajo vgraditi v roku enega
leta od uveljavitve tega odloka, skladno z določili odloka o
oskrbi z vodo.
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Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz lastnih virov ali vodovodov, plačujejo stroške odvedene vode v količini, kot
jo načrpajo. Količina porabljene vode se meri z internim
vodomerom. Uporabnikom, ki z lastnimi objekti in napravami
izkoriščajo vodne vire in nimajo vgrajenih vodomerov, se
kanalščina obračunava po pavšalu, ki znaša 5,5 m3 odpadne
vode na osebo na mesec.
50. člen
Če izvajalec 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
v zadnjem, na osnovi odčitkov obračunanem obdobju.
Če še ni bilo nobenega obračuna in vgradnja vodomera
ni mogoča, se uporabnikom kanalščina zaračuna po pavšalni
porabi 5,5 m3 na osebo na mesec.
51. člen
Glede namestitve, pregledov, vzdrževanja in odčitavanja vodomerov za ugotavljanje količine odpadne vode, veljajo
določbe odloka o oskrbi z vodo.
52. člen
V primerih, ko se količine odpadnih vod spremljajo z
merilcem pretoka, se plačujejo stroški za količine, ugotovljene z odčitkom merilca pretoka pred priključkom na javno
kanalizacijo.
53. člen
Uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo, ki
se zaključuje s čistilno napravo, plačujejo stroške čiščenja
odpadnih vod po osnovah, ki so določene za plačilo stroškov
odvajanja odpadne vode in okoljske dajatve obremenjevanja
okolja zaradi odvajanja in čiščenja odpadne vode, vendar
se mora tako uporabljena odpadna voda meriti s posebej
vgrajenim vodomerom.
54. člen
Uporabniki, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, in
imajo za zbiranje odpadnih vod urejene individualne greznice, dostopne s specialnimi vozili za praznjenje, plačujejo
stroške odvajanja in čiščenja odpadne vode na enak način,
kot uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo. Iz
tega naslova so upravičeni do praznjenja greznice enkrat
letno. Vsako dodatno praznjenje greznice ali praznjenje
ponikovalnice ali lovilca maščob, se zaračuna po dejanskih
stroških.
Plačila kanalščine in čiščenja odplak so oproščeni v
primeru:
– da greznica ni dostopna z vozilom za praznjenje,
– hiše v nekaterih naseljih občine.
Uporabniki, ki so na javno kanalizacijo, ki se zaključuje s
čistilno napravo, priključeni preko greznice, plačujejo stroške
odvajanja in čiščenja odpadnih vod, praznjenje greznice in
odvoz gošče pa se jim zaračuna po dejanskih stroških.
55. člen
Uporabniki za uporabljeno vodo iz javnega ali lastnega
vodovoda za napajanje živine ne plačajo stroškov odvajanja
in čiščenja odpadne vode.
XI. PREKINITEV ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE
VODE
56. člen
Izvajalec ima pravico odpovedati uporabniku odvajanje
in čiščenje odpadnih voda v naslednjih primerih:
– če uporabnik zaprosi za ukinitev priključka na javno
kanalizacijo zaradi rušenja priključenega objekta,
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– če odpadna voda ogroža zdravje ljudi in varno obratovanje kanalizacije,
– če uporabnik ne poravna računov storitev,
– če niso izpolnjeni pogoji soglasja za priključitev,
– če uporabnik ne izpolnjuje obveznosti iz tega odloka.
Odvajanje odpadne vode se prekine za čas, dokler ni
odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora poravnati stroške prekinitve in ponovne priključitve.
57. člen
Izvajalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne in
padavinske vode za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na
objektih in napravah javne kanalizacije, vendar mora o času
trajanja prekinitve pravočasno obvestiti uporabnike na krajevno običajen način ali neposredno.
V primeru intervencije na objektih in napravah lahko
izvajalec prekine odvajanje odpadne vode, vendar mora o
tem takoj obvestiti uporabnike.
58. člen
V primeru višje sile, kot so potres, požar, izpad električne energije, velike okvare, poplave povezane z nalivi, vdori
in izlitje škodljivih snovi v kanalizacijo, ima izvajalec javne
službe pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje odpadnih in padavinskih voda do odprave napake. O tem mora
obvestiti uporabnike.
XII. NADZOR
59. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe in pristojni organi lokalne skupnosti, vsak v okviru svojega delovnega področja in zakonskih
pooblastil.
Organi iz prejšnjega odstavka lahko pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni v skladu
s tem odlokom kršitelje prijaviti pristojni inšpekciji ali službi
komunalnega nadzorstva v Občini Jesenice.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
60. člen
Z globo 200.000 SIT se kaznuje upravljavec, če ravna
v nasprotju s 35. in 40. členom tega odloka.
Z globo 20.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba upravljavca, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Z globo 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba, ki ne
ravna v skladu s 45. členom tega odloka.
Z globo 20.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba upravljavca, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Z globo 20.000 SIT se kaznuje uporabnik, če ravna v
nasprotju z 21., 39., 43. in 44. členom tega odloka.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
61. člen
Občinski svet Občine Jesenice sprejme v roku enega
leta po uveljavitvi tega odloka Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji in Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije, ki določata podrobnejša navodila in tehnične
normative za gradnjo, priključevanje, normative za odvajanje
in čiščenje odpadnih vod in ugotavljanje stopnje onesnaženosti, vzdrževanje in zaračunavanje stroškov, upravljanje
in uporaba javne kanalizacije z namenom, da se poenoti
izvedba in doseže zanesljivo delovanje.
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62. člen
Izvajalec je dolžan v roku šestih mesecev pripraviti
Pravilnik o praznjenju individualnih greznic, s katerim uredi
pogoje in način praznjenja individualnih greznic.
63. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok
o odvajanju odpadne in padavinske vode ter čiščenju greznic
na območju Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 64/99).
64. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2006
Jesenice, dne 27. julija 2006
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant l.r.

3670.

Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in spr.), 2. in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91 in spr.), 26. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93 in spr.), 20. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Poldeta Stražišarja Jesenice (Uradni list RS, št. 42/97
in spr.) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS,
št. 1/06), je Občinski svet Občine Jesenice na redni 38. seji
dne 27. 7. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Poldeta Stražišarja Jesenice
1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice (Uradni
list RS, št. 42/97 in spr., v nadaljevanju: Odlok) se spremeni
tako, da se 3. člen Odloka v celoti črta.
2. člen
5. člen Odloka se spremeni tako, da se črta tretja alinea,
povzeta iz Standardne klasifikacije dejavnosti, N 85.314 Dejavnost varstveno delovnih centrov.
3. člen
8. člen Odloka se spremeni, tako da se črta drugi stavek
sedmega odstavka tega člena.
4. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 007-8/2006
Jesenice, dne 27. julija 2006
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant l.r.
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Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika
o sredstvih za delo klubov in samostojnih
članov Občinskega sveta Občine Jesenice

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in sprem.), 13. člena Statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06), 101. člena Poslovnika
o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS,
št. 13/01) je Občinski svet Občine Jesenice na 38. redni seji
dne 27. 7. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o prenehanju veljavnosti Pravilnika o sredstvih
za delo klubov in samostojnih članov
Občinskega sveta Občine Jesenice
1. člen
S Pravilnikom o prenehanju veljavnosti pravilnika se
razveljavi Pravilnik o sredstvih za delo klubov in samostojnih
članov Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS,
št. 10/03).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
s 1. 11. 2006.
Št. 061-1/01
Jesenice, dne 27. julija 2006
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant l.r.

3672.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
določitvi volilnih enot za volitve članov svetov
krajevnih skupnosti na območju Občine
Jesenice

Na podlagi 109. in 19. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 Skl. US:
U-I-213/95, 70/95, 20/98 Odl. US: U-I-283/94, 51/02, 11/03 Skl.
US: U-I-417/02-7, 73/03 Odl. US: U-I-346/02-13, 72/05, 72/05
– ZLS-M, 121/05, 70/06 Odl. US: U-I-49/06-30) in 13. členom
Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06) je Občinski
svet Občine Jesenice na 38. seji dne 27. 7. 2006 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi
volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Jesenice
1.
S tem sklepom se določajo število članov svetov krajevnih skupnosti, ki se voli, ter območje posameznih volilnih enot
v krajevni skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih
enotah za volitve na območju občine Jesenice.
2.
1. Svet krajevne skupnosti Hrušica ima sedem članov.
V krajevni skupnosti Hrušica se določi ena volilna enota,
ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
2. Svet krajevne skupnosti Planina pod Golico ima sedem članov.
V krajevni skupnosti se določijo tri volilne enote, od katerih se v eni volijo trije člani, v ostalih dveh pa po dva člana
sveta krajevne skupnosti.
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1. volilna enota obsega območje naselja Planina pod
Golico.
V tej volilni enoti se volijo trije člani sveta krajevne
skupnosti.
2. volilna enota obsega območje naselja Prihodi.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.
3. volilna enota obsega območje naselja Plavški Rovt.
V tej volilne enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.
3. Svet krajevne skupnosti Mirka Roglja Petka ima sedem članov.
V krajevni skupnosti Mirka Roglja Petka se določi ena
volilna enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
4. Svet krajevne skupnosti Cirila Tavčarja ima sedem
članov.
V krajevni skupnosti Cirila Tavčarja se določi ena volilna
enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
5. Svet krajevne skupnosti Staneta Bokala ima sedem
članov.
V krajevni skupnosti Staneta Bokala se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
6. Svet krajevne skupnosti Sava ima sedem članov.
V krajevni skupnosti Sava se določi ena volilna enota,
ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
7. Svet krajevne skupnosti Podmežakla ima sedem
članov.
V krajevni skupnosti Podmežakla se določi ena volilna
enota, ki obsega območje celotne krajevne skupnosti.
8. Svet krajevne skupnosti Slovenski Javornik - Koroška
Bela ima sedem članov.
V krajevni skupnosti Slovenski Javornik - Koroška Bela
se določi pet volilnih enot, od katerih se v treh volilnih enotah
voli po en član sveta krajevne skupnosti, v dveh volilnih enotah pa po dva člana sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselja Javorniški
Rovt.
V tej volilne enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega območje naselja Potoki.
V tej volilne enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega območje naselja Koroška
Bela.
V tej volilni enoti se voli dva člana sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega območje naselja Slovenski Javornik in naselje Podkočna številke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.
5. volilna enota obsega območje dela Ulice (ceste) Toneta Tomšiča od številke 71 dalje, območje Straže in Ceste
v Rovte številke 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 12a, 13, 14, 14a, 16,
17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
V tej volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
9. Svet krajevne skupnosti Blejska Dobrava ima sedem
članov.
V krajevni skupnosti Blejska Dobrava se določijo štiri
volilne enote, v treh se volita po dva člana sveta krajevne
skupnosti in v eni volilni enoti se voli po enega člana sveta
krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselja Blejska Dobrava od številke 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a, 5b, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 8, 8a,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 14b, 15, 15a, 15b, 16, 16a, 16b,
16d, 16e, 16f, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26a,
26b, 26c, 27, 27a, 27b, 28, 28a, 29, 31, 31b, 32, 33, 34, 34a,
36, 36a, 36b, 38, 38a, 40, 40a, 44, 45, 45a, 49, 50, 50a, 50b,
51, 52, 53, 53a, 53b, 53c, 53d, 53e, 53f, 53g, 59a, 59b, 81a,
84, 86, 87, 88, 88a, 89, 90, 90a, 91, 92, 92a.
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2. volilna enota obsega območje naselja Blejska Dobrava od številke 30, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 54, 55,
56, 57, 58, 58a, 58b, 59, 60, 61, 62, 63, 63a, 63b, 63c, 64,
65, 67, 68, 69, 70, 70a, 71, 72, 73, 74, 75, 75a, 76, 76a, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 85a, 85b, 85c, 85d, 85e, 85f, 85g,
85h, 85i, 85j, 85k, 85l, 86a, 86b, 86c, 93, 94, 95, 96, 97, 97a,
97b, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107a,
108, 109, 110, 111, 112, 112a, 112b, 113, 114, 115, 115a, 116,
116a, 117, 117a, 117b, 117c, 118, 118a, 119, 120, 121, 122,
123, 123a, 123b, 124, 125, 126, 126am 127, 127a, 127b,
127c, 127d, 128, 129, 130, 131, 131a, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 144a, 145, 146,
146a, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 160.
V tej volilni enoti se voli dva člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega območje naselja Kočna.
V tej volilni enoti se voli en član sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega območje naselja Lipce in del
naselja Podkočna številki 17 in 18.
V tej volilni enoti se volita dva člana sveta krajevne
skupnosti.
Ta sklep velja takoj.

3.

Št. 040-2/2006
Jesenice, dne 19. julija 2006
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant l.r.

3673.

Sklep o delnem povračilu volilnih stroškov za
organiziranje in financiranje volilne kampanje
v Občini Jesenice za volitve, ki bodo jeseni
2006

Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet Občine Jesenice
na 38. redni seji dne 27. 7. 2006 sprejel

SKLEP
o delnem povračilu volilnih stroškov za
organiziranje in financiranje volilne kampanje v
Občini Jesenice za volitve, ki bodo jeseni 2006
1. člen
Sklep določa kriterije za delno povračilo stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in za
volitve župana.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in
za volitve župana ne smejo preseči zneska, ki ga določa
zakon.
Organizator volilne kampanje za člane občinskega
sveta in za župana mora v 60 dneh po dnevu glasovanja
predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno
kampanjo.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta imajo pravico do
povrnitve stroškov volilne kampanje, v višini 60 tolarjev za
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dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz
revizijskega poročila računskega sodišča.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župane, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev za vsak dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini 60 tolarjev za dobljeni glas na osnovi dobljenih glasov
na ponovnem glasovanju.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski
svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo
stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje
v 30 dneh po predložitvi dokončnega poročila računskega
sodišča občinskemu svetu.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-2/2006
Jesenice, dne 27. julija 2006
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant l.r.

KOPER
3674.

Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo
Dolinske ceste v Kopru

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Dolinske
ceste v Kopru
Št. K3503-72/2004
Koper, dne 21. julija 2006
Župan
Mestne Občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi drugega odstavka 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003 – popravek, 58/03-ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
– ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba
US) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na
seji dne 20. julija 2006 sprejel
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ODLOK
o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Dolinske
ceste v Kopru
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme odlok o lokacijskem načrtu
za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru.
Lokacijski načrt za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru je izdelalo podjetje PS Prostor d.o.o. Koper pod številko
U/071-2005.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
a)

Besedni del

b)

Grafični del
1

Meja lokacijskega načrta na t na DOF, M 1: 1000

2

Meja lokacijskega načrta na DKN, M 1: 1000

3

Meja lokacijskega načrta na topografskem načrtu,
M 1: 1000

4

Pregledna ureditvena situacija, M 1: 1000

5a

Dolinska cesta, Ureditvena situacija, M 1: 500

5b

Dolinska cesta, Ureditvena situacija, M 1: 500

5c

Ulica Istrskega odreda, Ureditvena situacija,
M 1:500

5d

Ulica Istrskega odreda, Ureditvena situacija,
M 1:500

5e

Ulica generala Levičnika, Ureditvena situacija,
M 1:500

5f

Oljčna pot, Ureditvena situacija, M 1: 500

6

Prikaz predvidenih posegov na DKN, M 1:1000

7

Pregledna situacija na DOF, M 1:1000

8

Načrt gradbene parcele, M 1:1000

9

Karakteristični prerezi M 1:100

c) Priloge
– Povzetek za javnost
– Izvleček iz prostorskih sestavin planskih aktov Mestne
občine Koper
– Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta
– Strokovne podlage
– Smernice in mnenja
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov
– Spis postopka priprave in sprejemanja lokacijskega
načrta
– Program opremljanja zemljišč.

3. člen
Lega območja
Območje lokacijskega načrta obsega trase Dolinske
ceste, Ulice Istrskega odreda, Ulice generala Levičnika in
Oljčne poti. Velikost ureditvenega območja je 4.3 ha.
4. člen
Območje lokacijskega načrta
Ureditveno območje obsega parcele ali dele parcel
št. 449/26, 457/4, 457/3, 4602/32, 4602/33, 1846/2, 1845,
1842/1, 457/6, 4631/16, 462/4, 460/1, 459/10, 459/12, 467/7,
467/6, 484/1, 468/350, 468/129, 468/130, 468/348, 468/147,
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468/148, 468/153, 468/154, 468/155, 468/157, 468/438,
468/443, 468/351, 468/159, 468/166,468/354, 468/481,
468/170, 468/348, 4631/16, 1832/2, 4631/13, 4631/1, 457/1,
458/4, 458/5, 468/171, 4631/1, 458/6, 1829/1, 468/349,
1470/6, 1470/59, 1829/6, 1829/2, 1470/5, 468/208, 468/224,
468/268, 468/334, 481/6, 468/349, 4631/4, 1470/21, 468/499,
468/498, 468/497, 468/50, 1470/23, 1470/47, 1470/58,
1828/2, 1828/4, 6507/1, 1831, 1830, 1468/1, 1468/4,
1470/61, 1464/84, 1464/60, 1464/59, 1464/33, 1464/32,
1460/50, 1460/44, 1461/74, 1461/62, 1461/61, 1461/49,
1461/33, 1461/16, 1461/9, 1461/8, 1461/7, 1461/6, 1461/1,
1459/1, 1461/2, 1460/1, 4598/1, 1466/2, 1466/6, 1466/1,
1470/1, 1828/3, 1470/62, 4599/3, 4599/4, 1833/1, 1833/5,
1833/4, 1833/3, 4599/1, 1826/1, 1824, 4590/1, 1833/2,
1834/7, 1937/1, 1835/1, 1834/6, 1834/5, 6507/4, 1834/9,
1834/8, 6507/3, 1835/7, 1835/5, 1835/4, 1839/2, 1835/6,
6507/2, 1835/3, 4590/2, 1856/9, 1840/1, 1982/4, 1983/2,
1982/3 k.o. 2606 Semedela. Grafično je meja prikazana na
katastrskem in topografskem načrtu iz 2. člena tega odloka.
II. FUNKCIJA OBMOČJA
5. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta iz 4. člena tega
odloka se namenja za rekonstrukcijo Dolinske ceste, Ulice
Istrskega odreda, Ulice generala Levičnika in Oljčne poti. Z
lokacijskim načrtom je predvideno urejanje prometnih površin
in sicer površin za motorni promet, parkirnih površin, pločnikov, kolesarskih poti in postajališč mestnega avtobusnega
prometa. V sklopu rekonstrukcije cest je predvidena rekonstrukcija in dograditev komunalne infrastrukture ter vodnogospodarske ureditve.
III. PROSTORSKI IN PROMETNO-TEHNIČNI POGOJI
UREJANJA OBMOČJA
6. člen
Tehnični elementi
Predvidena računska Dolinske ceste in Ulice Istrskega
odreda hitrost je vr = 50 km/h, za glavno smer v križišču pa
vr = 40 km/h (R = 45 m). Razširitve v krivinah so predvidene
za srečanje dveh avtobusov. Horizontalni radiji v območju
križišča omogočajo normalno prevoznost tudi za težka vozila.
Križišče Dolinske ceste in Ulice Istrskega odreda je štirikrako, pri čemer se na četrti krak navezuje deviacija dostopne
ceste.
Vozišče rekonstruirane Dolinske ceste je širine 6,50 m
z dvosmerno kolesarsko stezo širine 2,5 m in s pločnikom
širine 2 m na severni strani ter pločnikom širine 2 m na južni
strani, od križišča z Ulico Istrskega odreda do križišča Mercator pa 10 m z zelenico širine 2 m, dvosmerno kolesarsko
stezo širine 2,5 m in pločnikom širine 2 m. Predvideni sta
avtobusni postajališči, dimenzionirani za dva avtobusa.
Vozišče rekonstruirane Ulice Istrskega odreda je širine
6 m. Na vzhodni strani ceste je predvidena dvosmerna kolesarska steza širine 2,5 m in pločnik širine 2 m.
Vozišče rekonstruirane Ulice generala Levičnika je širine 4,5 m, pri čemer je vzdolžno parkiranje širine 2 m ločeno
z varnostnim pasom širine 0,5 m. Na severni strani je predviden pločnik širine 1,6 m. V rekonstruiranem križišču z Ulico
Istrskega odreda je predvideno deviranje ceste, pri čemer je
predvidena izvedba prepusta.
Vozišče rekonstruirane Oljčne poti je širine 5 m, pri
čemer je vzdolžno parkiranje širine 2 m ločeno z varnostnim
pasom širine 0,5 m. Na južni strani je predviden pločnik širine
1,6 m.
Na zahodu se Dolinska cesta in Oljčna pot navezujeta
na predvideno cestno omrežje ZN »Stanovanjska soseska
Olmo«.
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Obstoječi priključki na rekonstruirane ceste so ohranijo. Na Dolinski cesti je predvidena izvedba dveh novih
priključkov za predvidena parkirišča na južni strani ter
dveh priključkov na območje predvidene zazidave na severni strani. V križišču Ulice Istrskega odreda in Ulice
generala Levičnika je predvidena izvedba četrtega kraka
proti vzhodu.
7. člen
Mirujoči promet
Južno od Dolinske ceste sta predvideni dve parkirišči
(cca 125×16 m z 98 parkirnimi prostori in cca 86×16 m s 65
parkirnimi prostori). Zaradi strmega terena je predvidena
izvedba podpornih in opornih zidov višine cca 2 m.
Ob križišču Dolinske ceste in Ulice Istrskega odreda je
predvideno parkirišče velikosti cca 26×10 m z 10 parkirnimi
prostori.
Ob križišču Ulice Istrskega odreda in Ulice generala
Levičnika je predvideno parkirišče nepravilne oblike velikosti
cca 46 × 32 m s 44 parkirnimi prostori.
Ob Ulici generala Levičnika je predvideno vzdolžno
parkiranje s 44 parkirnimi prostori.
Ob Oljčni poti je predvideno vzdolžno parkiranje z 32
parkirnimi prostori.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE CESTE IN OBCESTNEGA
PROSTORA
8. člen
Za zagotovitev vpetosti posega v prostor in sanacijo
kontaktnih površin je potrebno obcestni prostor smiselno
urediti. Pri tem je potrebno upoštevati oblikovanje v smislu
izboljšanja kakovosti obcestnega prostora, lastnosti urbanega okolja, ustrezne elemente oblikovanja in izbor rastlinja ob
upoštevanju značaja kontaktnih območij.
Gradbena parcela, določena s tem lokacijskim načrtom,
se po izvedenih posegih lahko deli skladno z izvedenim stanjem, na podlagi lastništva oziroma upravljanja, ter glede na
namembnost sosednjih območij pripoji le-tem.
9. člen
Rušitve
V sklopu rekonstrukcije Dolinske ceste je predvideno rušenje nadstrešnic in provizorijev na parcelah 14070/5,
1460/1, 1461/1, 1461/2, 1466/1 in 1833/2 k.o. 2606 Semedela. V sklopu rekonstrukcije Ulice generala Levičnika je
predvideno rušenje nadstrešnic in provizorijev na parcelah
468/349 in 1829/1 k.o. 2606 Semedela.
V. POGOJI ZA KOMUNALNE, ENERGETSKE IN
TELEKOMUNIKACIJSKE UREDITVE
10. člen
Pri načrtovanju in izvajanju ureditev v območju lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru je
potrebno upoštevati smernice za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve, ki so del tega lokacijskega načrta.
11. člen
Fekalna kanalizacija
Obstoječo kanalizacijo v Ulici Istrskega odreda, ki je
izvedena v mešanem sistemu je potrebno v celoti rekonstruirati. Kjer je to tehnično možno, se izvede rekonstrukcija v
ločenem sistemu. V zbirni karti komunalnih naprav je upoštevan projekt fekalne in meteorne kanalizacije podjetja ISAN
12, d.o.o., Dekani 271, 6271 Dekani, št. 61/04, oktober 2004,
v fazi PGD, v sklopu katerega je projektiran fekalni zbiralnik,
preko katerega se bodo odvajale komunalne odpadne vode
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iz Stanovanjske soseske Olmo v obstoječ fekalni zbiralnik v
Dolinski cesti.
Meteorna kanalizacija
Na območju obravnavanega LN obstaja meteorna kanalizacija Dolinske ceste, Ulice generala Levičnika in Oljčne poti, preko katere se odvaja padavinska odpadna voda
iz obravnavanega območja v odprte meteorne odvodnike
obravnavanega območja. Padavinske odpadne vode iz območja rekonstruiranih cest in ostalih obstoječih in predvidenih
območij na območju obravnavanega območja LN se odvajajo
preko peskolovov, ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj in
maščob preko obstoječe in novo projektirane meteorne kanalizacije v najbližje meteorne odvodnike.
Vodnogospodarske ureditve
Predvideni posegi ne smejo ovirati izvajanja vzdrževanja vodotokov, zato mora biti omogočen dostop s težko
gradbeno mehanizacijo. Za zagotovitev ustrezne poplavne
varnosti (Q100) je potrebno ustrezno dimenzionirati javni meteorni kanalizacijski sistem, kar mora biti razvidno iz projektne dokumentacije. Preprečeno mora biti erozijsko delovanje
voda.
V rekonstruiranem križišču z Ulico Istrskega odreda je
predvideno deviranje ceste, pri čemer je predvidena izvedba
prepusta 4×2 m na hudourniku v dolžini cca 85 m.
Obstoječi cevni prepust na Dolinski cesti se nadomesti
z novim prepustom 2 × 2 m v dolžini cca 28 m.
12. člen
Vodovod
V okviru predvidene rekonstrukcije prometnic je predvidena gradnja vodovodnih naprav na odseku Dolinske ceste
od križišča Ulice Istrskega odreda in Dolinske ceste v smeri
proti zahodu, na celotnem odseku Ulice Istrskega odreda in
Ulice generala Levičnika ter na delu Oljčne poti. Predvidena
je zaščita NL 200 mm po Dolinski cesti, razdelilnega cevovoda
NL 100 mm za objekte Dolinska cesta 19–25, prečkanja magistralnega cevovoda Je 1200 mm in primarnega cevovoda
Je 400 mm ter praznotoka AC 250 mm elektroenergetskih
naprav in signalnih kablov ter naprav katodne zaščite na Ulici
Istrskega odreda ter prečkanja primarnega cevovoda AC 200
mm na Oljčni poti. Izdelati je potrebno usklajeno projektno
dokumentacijo, pridobiti vsa soglasja in dovoljenja za izvedbo
posegov na vodovodnih objektih, urediti premoženjsko pravne
zadeve in služnosti ter zagotovit potrebna finančna sredstva.
Predvideni cevovodi so zasnovani tako, da se hidravlične razmere v obstoječih cevovodih ne bodo spremenile
oziroma bodo z izvedbo zaključevanja vodovodnih zank izboljšane. Na obravnavanem območju bo tlak iz rezervoarja
Rižana (kota dna 56.59 m.n.m., prostornina V = 5000 m3) 4,6
bar, pretok v cevovodu fi 200 mm pa bo pri normalni hitrosti 1
m/s znašal 32 l/s. Hidranti za gašenje požara so nameščeni
v skladu z veljavnimi predpisi.
13. člen
Elektroenergetsko omrežje
Elektroomrežje
Predvidena je prestavitev 20 kV kablovoda RTP Koper
– TP Olmo 1, ki poteka ob Cesti istrske odreda in preko križišča z Ulico generala Levičnika, v novo kabelsko kanalizacijo.
Na območju posegov je predvidena prestavitev tudi ostalega visoko napetostnega in nizkonapetostnega kabelskega
omrežja v novo kabelsko kanalizacijo. Javna razsvetljava
se po potrebi prestavi zaradi eventualnih sprememb cestnih
teles. Za novo ali prestavljeno elektroenergetsko omrežje je
potrebno uskladiti trase visokonapetostnih in nizkonapetostnih kablovodov ter javne razsvetljave za racionalno gradnjo
kabelske kanalizacije ter uskladiti trase novega ali prestavljenega elektroenergetskega omrežja z ostalimi komunalnimi
napravami zaradi predpisanih odmikov. Novo visokonapetostno omrežje je potrebno projektirati in graditi za nazivno
napetost 20 kV.
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Plinovodno omrežje
Predvidena je izvedba plinovoda v trasah Dolinske
ceste (od obstoječe plinske postaje Istrabenz plini proti zahodu), Ulice Istrskega odreda, Ulice generala Levičnika in
Oljčne poti. Plinovod bo priključen na obstoječo uparjalno
redukcijsko plinsko postajo Istrabenz plini. Priključek se bo
izvedel preko ventila in reduktorja tlaka v plinski postaji. V
instalacijo se bo vodila parna faza plina, ki se pripravlja v
obstoječi regulacijsko uparjalni postaji. Kot plin bo uporabljen utekočinjeni naftni plin. Cevovodi morajo biti dimenzionirani tudi za bodočo uporabo zemeljskega plina.
Globina plinovoda bo 0,7 do 1,4 m pod ravnijo terena,
odvisno od možnosti izvedbe križanja z ostalimi instalacijami. Kjer plinovod prečka cestišče, mora biti položen v
zaščitni cevi ustrezne dimenzije. Prečkanje plinske cevi s
kanalizacijskimi cevmi mora potekati v zaščitnih ceveh, na
katerih se na konceh vgradijo oddušne cevi.
Po izvedbi plinovodnega omrežja je potrebno odstraniti vse individualne plinske rezervoarje.
14. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Na odseku od križišča Ulice Istrskega odreda in Dolinske ceste v smeri proti zahodu je predvidena gradnja
kabelske kanalizacije. Ob rekonstrukciji cest je predvidena rekonstrukcija in zaščita obstoječega telefonskega
omrežja.
15. člen
Zbiranje in odvoz odpadkov
Zbiranje odpadkov se vrši skladno z Odlokom o čiščenju javnih površin ter obveznemu zbiranju, odvažanju
in odlaganju odpadkov na območju občine Koper. Predvidena so zbirna in odjemna mesta za komunalne odpadke,
ločeno zbrane frakcije in za odpadke iz dejavnosti, ki
nimajo karakteristik komunalnih odpadkov.
Zbirna oziroma odjemna mesta je potrebno opremiti
s tipiziranimi posodami. Zbirna mesta za komunalne odpadke, ekološke otoke, vrsto in tip posod in mesto postavitve posod določi glede na potrebe območja, predvidene
količine in vrsto odpadkov izvajalec odvoza komunalnih
odpadkov. Odjemna mesta in ekološki otoki morajo biti
dostopni za specialna vozila za odvoz odpadkov skupne
teže do 18 t. Omogočeno mora biti redno čiščenje prostora, upoštevani morajo biti higienske, funkcionalne in
estetske zahteve.
Za vse odpadke iz dejavnosti, ki nimajo značaja komunalnih odpadkov in jih po odloku ni dovoljeno odlagati
v tipizirane posode, morajo posamezni investitorji oziroma
onesnaževalci skleniti pogodbo o odvozu le teh z ustrezno
organizacijo v sodelovanju s pristojno službo.
VI. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI
16. člen
Ohranjanje narave
Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij, ekološko pomembnih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
17. člen
Varovanje kulturne dediščine
Na obravnavanem območju ni območij in objektov
kulturne dediščine.
18. člen
Hrup
Pri projektiranju, gradnji in obratovanju predvidenega
posega morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa.
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19. člen
Varstvo zraka
Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri
gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih;
– preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča:
vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.
Med obratovanjem cest dodatni zaščitni ukrepi niso potrebni. V primeru, ko se stanovanjski objekti nahajajo izrazito
pod nivojem cestišča (ob Dolinski cesti) je za protiprašno, pa
tudi protihrupno zaščito predvidena izdelava ozelenjenega parapetnega zidu.
20. člen
Varstvo tal
Gradbišče naj bo omejeno na območje lokacijskega načrta, tudi pri ureditvi in postavitvi začasnih objektov naj se upoštevajo določbe o omejitvah posegov v prostor.
Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani na območju posegov,
je potrebno med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno
ravnanje. Prst se uporabi za sanacijo devastiranih in degradiranih tal na območju posega. Vse z gradnjo prizadete površine je
potrebno obnoviti v prvotno stanje oziroma jih ustrezno urediti.
Pokončani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje
postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke deponij.
21. člen
Varstvo površinskih in podzemnih vod
S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati obstoječe
odtočne razmere meteorne vode. V meteorni odvodni sistem
in naravno okolje se lahko z območja posegov spušča le čista
voda, ki po kvaliteti ustreza določilom Uredbe vlade o emisiji
snovi toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja
(Uradni list RS, št. 35/96). Meteorne vode s površin mirujočega
prometa je potrebno speljati preko lovilcev olj in maščob, za
katere je potrebno izdelati poslovnike obratovanja. Pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati določila Zakona
o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), ki se nanašajo na dovoljene
in nedovoljene posege na vodno in priobalno zemljišče. V
času gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno
onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi
oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to
usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča
goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena
pred možnostjo izliva v tla in vodotoke.
Za vse posege v ureditvenem območju je potrebno k projektu za gradbeno dovoljenje pridobiti vodno soglasje.
22. člen
Varstvo pred požarom
Pri pripravi prostorskega akta so bili skladno z 22. členom
Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 22/01
in 87/01) upoštevani prostorski in gradbeno tehnični ukrepi, s
katerimi so zagotovljene površine za intervencijska vozila glede
širine, nosilnosti, in naklona prometnih površin. Predvidena
je dograditev hidrantnega omrežja. V fazi izdelave projektne
dokumentacije in pridobivanja gradbenega dovoljenja mora investitor od Inšpektoratra RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pridobiti projektne pogoje in požarno soglasje k
projektnim rešitvam.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
23. člen

Splošne obveznosti
Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi
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na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo ali
celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter
okoljevarstvene razmere.
Poleg vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih
tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca v času
gradnje in po izgradnji tudi:
– izdelati načrt ureditve gradbišča;
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do poslabšanja prometnih razmer na obstoječem cestnem
omrežju;
– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v
takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi graditve
navezave ne bo poslabšala;
– zagotoviti dostope, ki so bili zaradi gradnje obvozne
ceste prekinjeni;
– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali
prevozu med gradnjo in pričetkom del ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji pa po potrebi obnoviti;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi gradnje in obratovanja obvozne ceste;
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode
je potrebno takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča za preprečitev prekomernega
onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in
uporabi škodljivih snovi; v primeru nesreče zagotoviti takojšnje
ukrepanje usposobljene službe;
– za čas gradnje upoštevati, da se na vseh območjih
dovolijo imisije hrupa tako, da v dnevnem času niso prekoračene kritične ravni hrupa predpisane za posamezna območja
varovanja pred hrupom;
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov;
– v skladu s predpisi vzdrževati vse vodnogospodarske
ureditve;
– reševati odkup zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi;
– začasno pridobljena zemljišča po izgradnji povrniti v
prvotno rabo;
– investitor oziroma izvajalec bo kril vse stroške sanacije morebitne škode na objektih, ki bi nastala zaradi gradnje
objektov ali infrastrukture na obravnavanem območju,
– pred pričetkom gradnje ugotovi investitor ničelno stanje
objektov;
– investitor in občina lahko skleneta urbanistično pogodbo in morebitne druge obveznosti ob izvajanju lokacijskega
načrta.
VIII. FAZNOST
24. člen
Možno je fazno izvajanje lokacijskega načrta po posameznih odsekih ali posameznih ulicah. Fazam izvedbe
lokacijskega načrta se prilagaja ureditev komunalnih naprav.
Vsaka faza mora biti zaključena celota tako, da je omogočena njena nemotena izgradnja in uporaba. Posebno fazo
predstavlja deviacija Ulice generala Levičnika z izvedbo parkirnih površin in s priključevanjem na Ulico Istrskega odreda,
ki je pogojena s predhodnim kanaliziranjem hudournika na
obravnavanem odseku.
IX. TOLERANCE
25. člen
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od prikazanih, v kolikor gre za prilagajanje stanju na
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terenu, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z
oblikovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega
vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in
okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve.
Glede na konfiguracijo terena je možno predvidena parkirišča ob južni strani Dolinske cesti izvesti kot dvonivojska.
Križišče med Ulico Istrskega odreda in Dolinsko cesto
se lahko izvede kot krožišče.
Kolesarska steza, ki poteka ob Ulici Istrskega odreda,
se na odseku med križiščema z Ulico generala Levičnika
in Cesto na Markovec lahko izvede na nasprotnem bregu
potoka Olmo.
Skladno s predpisi in na mestih, kjer je potrebno zmanjšanje hitrosti ali umirjanje prometa, se lahko v projektni dokumentaciji določi ustrezna izvedba ovir.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo v ureditvenem območju, ki je predmet teh sprememb in dopolnitev, veljati
določila Zazidalnega načrta Oskrbni center ob Dolinski cesti
(Uradni objave št. 38/91) in Zazidalnega načrta nad Dolinsko
cesto (Uradne objave št. 4/94, 24/98, 40/03 in Uradni list RS,
št. 51/05).

Št.

84 / 8. 8. 2006 /

Stran

9101

RS, n. 100/05 e 21/06 – Sentenza della CC) e per effetto
dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria
(B.U., n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazz. uff. della RS, n. 90/05
e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20 luglio 2006, ha approvato il

DECRETO
sul piano di sito riferito alla ricostruzione della
Strada della Valle a Capodistria
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Con il presente decreto è approvato il Piano di sito riferito alla ricostruzione della Strada della Valle a Capodistria.
Il piano di sito di cui sopra è stato elaborato dalla società
PS Prostor d.o.o. Capodistria, n. di progetto U/071-2005.
Articolo 2
Il piano di sito comprende:
a) La relazione illustrativa e gli strumenti normativi
b) Gli strumenti grafici:
1

27. člen
Lokacijski načrt za rekonstrukcijo Dolinske ceste v Kopru je stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine
Koper.

la delimitazione dell’area interessata dal piano, su
DOF, in scala 1:1000

2

la delimitazione dell’area interessata dal piano, su
PCD, in scala 1:1000

3

28. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat RS za okolje in
prostor – Območna enota Koper.

la delimitazione dell’area interessata dal piano, sul
piano topografico, in scala 1:1000

4

Rappresentazione dei contenuti del piano, in scala
1:1000

29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. K3503-72/2004
Koper, dne 20. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la
Gazzetta uff. n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
DECRETO
sul piano di sito riferito alla ricostruzione della
Strada della Valle a Capodistria
Numero: K3503-72/2004
Capodistria, 21 luglio 2006 			
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 72 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazz. uff. della RS, n. 110/02, 8/03
– rettifica, 58/03 – ZZK-1), in virtù dell’articolo 29 della legge sull’autonomia locale – ZLS-UPB1 (Gazz. uff. della

5a Strada della Valle, Rappresentazione dei contenuti
del piano, in scala 1:500
5b Strada della Valle, Rappresentazione dei contenuti
del piano, in scala 1:500
5c Via del Distaccamento Istriano, Rappresentazione
dei contenuti del piano, in scala 1:500
5d Via del Distaccamento Istriano, Rappresentazione
dei contenuti del piano, in scala 1:500
5e Via Generale Levičnik, Rappresentazione dei contenuti del piano, in scala 1:500
5f Vicolo degli olivi, Rappresentazione dei contenuti del
piano, in scala 1:500
6

Rappresentazione degli interventi previsti, su PCD,
in scala 1:1000

7

Mappa d’insieme, su DOF, in scala 1:1000

8

Progetto del lotto edificabile, in scala 1:1000

9

Sezioni del terreno, in scala 1:1000

c) Allegati:
– Riassunto per il pubblico
– Estratto degli elementi territoriali degli strumenti urbanistici del Comune città di Capodistria
– Elaborati tecnici
– Indicazioni e pareri
– Elenco degli atti sulla tutela approvati ed elenco dei
piani e prescrizioni settoriali, recepiti nel corso
della predisposizione del PS
– Incartamento della procedura di predisposizione ed
approvazione del piano di sito
– Programma di realizzazione delle opere d’urba
nizzazione.
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Articolo 3
Collocazione della zona d’intervento
Il piano di sito comprende le aree interessate dal tracciato della Strada della Valle, della Via del Distaccamento
Istriano, della Via Generale Levičnik e del Vicolo degli olivi.
La superficie della zona d’intervento corrisponde a 4.3 ha.
Articolo 4
Zona d’intervento
La zona d’intervento abbraccia le seguenti particelle
catastali o parti di esse: n. 449/26, 457/4, 457/3, 4602/32,
4602/33, 1846/2, 1845, 1842/1, 457/6, 4631/16, 462/4, 460/1,
459/10, 459/12, 467/7, 467/6, 484/1, 468/350, 468/129,
468/130, 468/348, 468/147, 468/148, 468/153, 468/154,
468/155, 468/157, 468/438, 468/443, 468/351, 468/159,
468/166,468/354, 468/481, 468/170, 468/348, 4631/16,
1832/2, 4631/13, 4631/1, 457/1, 458/4, 458/5, 468/171,
4631/1, 458/6, 1829/1, 468/349, 1470/6, 1470/59, 1829/6,
1829/2, 1470/5, 468/208, 468/224, 468/268, 468/334, 481/6,
468/349, 4631/4, 1470/21, 468/499, 468/498, 468/497,
468/50, 1470/23, 1470/47, 1470/58, 1828/2, 1828/4, 6507/1,
1831, 1830, 1468/1, 1468/4, 1470/61, 1464/84, 1464/60,
1464/59, 1464/33, 1464/32, 1460/50, 1460/44, 1461/74,
1461/62, 1461/61, 1461/49, 1461/33, 1461/16, 1461/9,
1461/8, 1461/7, 1461/6, 1461/1, 1459/1, 1461/2, 1460/1,
4598/1, 1466/2, 1466/6, 1466/1, 1470/1, 1828/3, 1470/62,
4599/3, 4599/4, 1833/1, 1833/5, 1833/4, 1833/3, 4599/1,
1826/1, 1824, 4590/1, 1833/2, 1834/7, 1937/1, 1835/1,
1834/6, 1834/5, 6507/4, 1834/9, 1834/8, 6507/3, 1835/7,
1835/5, 1835/4, 1839/2, 1835/6, 6507/2, 1835/3, 4590/2,
1856/9, 1840/1, 1982/4, 1983/2, 1982/3 c.c. 2606, Semedella. Le rappresentazioni grafiche dei confini sono contenute
nel piano catastale e topografico di cui all’articolo 2 del presente decreto.
II. FUNZIONE DELLA ZONA D’INTERVENTO
Articolo 5
La zona d’intervento contemplata dal piano di sito di cui
all’articolo 4 del presente decreto è destinata alla ricostruzione della Strada della Valle, della Via del Distaccamento
Istriano, della Via Generale Levičnik e del Vicolo degli olivi. Il
piano di sito prevede il riordino della viabilità, e precisamente
le superfici destinate al traffico dei veicoli ed ai parcheggi, i
marciapiedi, le piste ciclabili e le fermate delle linee urbane.
Nell’ambito della ricostruzione stradale è previsto il rifacimento ed il completamento delle opere d’urbanizzazione.
III. NORME TERRITORIALI E TECNICHE DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE
Articolo 6

Elementi tecnici
La prevista velocità media massima di circolazione su
Strada della Valle e su Via del Distaccamento Istriano corrisponde a vr = 50 km/h, in riferimento alla direttrice principale
all’altezza dell’incrocio, invece, a 40 km/h (R = 45 m). Sono
previsti allargamenti alle curve per consentire il passaggio
di due autobus in opposte direzioni. I raggi orizzontali delle
intersezioni consentono una normale percorribilità anche dei
mezzi pesanti. L’incrocio tra la Strada della Valle e la Via del
Distaccamento Istriano è a quattro rami, ove dal quarto ramo
parte la deviazione della strada d’accesso.
La carreggiata della ricostruita Strada della Valle è larga
6,50 m, con pista ciclabile a due sensi, larga 2,5 m ed il marciapiedi dalla larghezza di 2 m costeggiante il lato sud della
carreggiata. Dall’incrocio con Via del Distaccamento Istriano
fino all’incrocio presso la Mercator esso sarà largo 10 m, con
un’aiuola di 2 m, una ciclopista larga 2,5 m e marciapiedi
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largo 2 m. Sono inoltre previsti spazi riservati alla fermata di
due autobus locali contemporaneamente.
La carreggiata della ricostruita Via del Distaccamento
Istriano è larga 6 m. Sul lato est della strada è prevista una
pista ciclabile a due sensi, larga 2,5 m, ed un marciapiede
largo 2 m.
La carreggiata della ricostruita Via Generale Levičnik è
larga 4,5 m, con stalli di sosta posti parallelamente all’asse
della carreggiata, larghi 2 m e dotati di un’isola salvagente
larga 0,5 m. Lungo il margine settentrionale è previsto il
marciapiede dalla larghezza di 1,6 m. All’altezza della ricostruita intersezione con la Via del Distaccamento Istriano è
prevista una deviazione della strada con l’esecuzione di un
fosso di guardia.
La carreggiata del ricostruito Vicolo degli olivi è larga
5 m, con stalli di sosta posti longitudinalmente, larghi 2 m è
separati con un salvagente dalla larghezza di 0,5 m. Sul lato
sud è previsto il marciapiede largo 1,6 m.
Ad ovest, la Strada della Valle ed il Vicolo degli olivi
si collegano alla rete stradale prevista dal PP denominato
“Comprensorio residenziale di Olmo«.
Sono mantenuti gli esistenti raccordi alle strade da
ricostruire. Sulla Strada della Valle sono previsti due nuovi
raccordi all’altezza dei parcheggi sul versante meridionale,
e due raccordi nell’area della nuova edificazione sul lato
nord. Nell’incrocio tra la Via del Distaccamento istriano e la
Via Generalae Levičnik è prevista la costruzione del quarto
ramo in direzione est.
Articolo 7
Traffico stazionario
A sud della Strada della Valle sono previste due aree di
parcheggio (125×16 m circa, con 98 pm e 86×16 m circa, con
65 pm). La configurazione del terreno impone la costruzione
dei muri di sostegno dall’altezza di 2 m circa.
Nei pressi dell’incrocio tra la Strada della Valle e la
Via del Distaccamento Istriano è previsto un parcheggio di
26×10 m circa, con 10 pm.
Adiacente all’incrocio tra la Via del Distaccamento Istriano e la Via Generale Levičnik è previsto un parcheggio dal
perimetro irregolare di 46×32 m circa, con 44 pm.
Lungo la Via Generale Levičnik sono previsti stalli di
sosta longitudinali con 44 pm.
Lungo il Vicolo degli olivi sono previsti stalli di sosta
longitudinali con 32 pm.
IV. NORME DI PROGETTAZIONE URBANISTICA,
ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DELLA
STRADA E DEL TERRENO COSTEGGIANTE IL CORPO
STRADALE
Articolo 8
Per garantire un coretto inserimento nel territorio e
la riqualificazione delle aree di contatto occorre prevedere
una pianificazione ragionata degli spazi costeggianti il corpo
stradale. A tale fine vanno adottati provvedimenti intesi a migliorarne la qualità e le caratteristiche dell’ambiente urbano
con l’impiego di elementi architettonici e del verde pubblico
appropriati, nel rispetto dell’identità delle aree di contatto.
Ad interventi eseguiti, il lotto edificabile individuato nel
presente piano di sito, può essere frammentato secondo la
tipologia di tali interventi, la proprietà ovvero la gestione, e
collegato alle aree di contatto in funzione della destinazione
d’uso delle medesime.
Articolo 9
Demolizioni
In ambito alla ricostruzione della Strada della Valle è
prevista la demolizione dei manufatti provvisori ubicati sulle
p.c. n. 14070/5, 1460/1, 1461/1, 1461/2, 1466/1 e 1833/2,
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c.c. 2606 di Semedella. In ambito alla ricostruzione della
Via Generale Levičnik è prevista la demolizione dei manufatti provvisori sulle p.c. n. 468/349 e 1829/1, c.c. 2606 di
Semedella.
V. NORME PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
INFRASTRUTTURALI
Articolo 10
Nella progettazione ed esecuzione degli interventi
nell’ambito della zona contemplata dal piano di sito in oggetto
vanno recepite le direttrici per la progettazione di tali interventi,
le quali sono parte integrante del suddetto piano di sito.
Articolo 11
Rete di smaltimento delle acque reflue
È necessario il rifacimento della condotta fognaria, posta nel sedime della Via del Distaccamento Istriano e realizzata nel sistema misto. Nella misura in cui sia tecnicamente
fattibile, si esegue la ricostruzione in un sistema separato.
Nella mappa d’insieme delle opere infrastrutturali è stato
recepito il progetto della rete fognaria per lo smaltimento
delle acque reflue e meteoriche, elaborato in ottobre 2004
dalla società ISAN 12, d.o.o., Dekani 271, 6271 Dekani,
n. 61/04, nella fase di acquisizione della concessione edilizia,
che prevede un collettore attraverso il quale le acque nere
provenienti dal comprensorio residenziale di Olmo saranno
smaltite nell’attuale collettore posto nel sedime della Strada
della Valle.
Rete di smaltimento delle acque meteoriche
La zona d’intervento è servita da una rete di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla Strada della
Valle, dalla Via Generale Levičnik e dal Vicolo degli olivi,
attraverso la quale l’acqua piovana viene convogliata nei
canali a pelo libero. Le acque meteoriche provenienti dalla
zona d’intervento saranno smaltite, attraverso pozzi di sedimentazione, disoleatori e degrassatori nella rete fognaria
esistente ed in quella di nuova costruzione e da qui nei più
vicini corpi ricettori.
Opere idrauliche a difesa del corpo stradale
Gli interventi previsti non devono ostacolare i lavori
di manutenzione dei corsi d’acqua; va pertanto assicurato
l’accesso delle macchine edili. Per garantire la sicurezza da
inondazioni (Q100) va prevista la realizzazione, nelle dimensioni appropriate, del sistema fognario pubblico, debitamente
rappresentato nella documentazione progettuale. È necessario inoltre prevedere le misure necessarie per evitare l’attività
erosiva delle acque meteoriche nelle zone d’intervento.
Nel tratto ricostruito all’altezza dell’intersezione con la Via
del Distaccamento Istriano è prevista una deviazione stradale
con la realizzazione di un fosso di guardia pari a 4×2 m, costruito nel torrente su una lunghezza di 85 m circa.
Il fosso di guardia esistente sulla Strada della Valle è
sostituito con uno nuovo, dalle dimensioni di 2×2 m, posto
sulla lunghezza pari a 28 m circa.
Articolo 12
Rete idrica
Nell’ambito dei lavori di ricostruzione delle strade di cui
sopra è prevista la realizzazione delle opere idrauliche nel
tratto della Strada della Valle, dall’incrocio della medesima
con la Via del Distaccamento Istriano in direzione ovest,
per tutta la lunghezza dei tratti della Via del Distaccamento
Istriano e della Via Generale Levičnik, e su parte del Vicolo
degli olivi. È inoltre prevista la protezione della condotta NL
200 mm, posta nel sedime della Strada della Valle, della condotta di derivazione a servizio dei fabbricati lungo la Strada
della Valle, dal numero civico 19 a 25, dell’attraversamento
dell’adduttrice principale Je 1200 mm e della condotta primaria Je 400 mm, dello sfioratore AC 250 mm, degli impianti
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di distribuzione elettrica e dei cavi posti nel sedime della Via
del Distaccamento Istriano, come pure dell’attraversamento
della condotta primaria AC 200 mm in Vicolo degli olivi. La
documentazione progettuale va predisposta in maniera coordinata, con l’acquisizione dei vari nulla osta e autorizzazioni,
definizione delle questioni patrimoniali e delle servitù, ed il
reperimento dei finanziamenti necessari.
Le condotte previste sono progettate in modo che non
siano alterati i regimi di adduzione delle condotte esistenti,
ma che con la realizzazione delle nuove opere questi siano
migliorati. Nella zona d’intervento, la pressione del serbatoio
Rižana (quota del fondo del serbatoio 56.59 m s.l.m., volume
V=5000m3) sarà di 4,6 bar, mentre la portata della condotta, con la sezione di 200 mm e la velocità media di 1 m/s,
raggiungerà 32 l/s. Gli idranti antincendio saranno installati
secondo la vigente normativa.
Articolo 13
Rete di distribuzione dell’energia elettrica
È previsto lo spostamento del cavo 20 kV che collega
la cabina primaria di Capodistria alla CT di Olmo 1, e scorre accanto alla Via del Distaccamento Istriano, attraversa
l’incrocio con la Via Generale Levičnik, e si congiunge con il
nuovo cavidotto. Nella zona d’intervento è previsto lo spostamento nel nuovo cavidotto anche della rimanente rete ad alta
e a bassa tensione. All’occorrenza sono presiti spostamenti
dell’impianto della pubblica illuminazione, dettati da eventuali
modifiche apportate ai tracciamenti dei corpi stradali. I tracciati della nuova rete elettrica e di quella spostata, come pure
di quelli relativi all’impianto di pubblica illuminazione, vanno
adeguati alle necessità di realizzazione razionale dei rispettivi cavidotti, ma anche alle rimanenti infrastrutture a rete, in
ossequio alla normativa disciplinante i distacchi prescritti. La
nuova rete ad alta tensione va progettata e costruita per la
tensione nominale di 20 kV.
Rete di distribuzione del gas
È prevista la costruzione della rete di distribuzione del
gas, posta nel sedime della Strada della Valle (dall’esistente
stazione del gas “Istrabenz plini” in direzione ovest), della
Via del Distaccamento Istriano, della Via Generale Levičnik
e del Vicolo degli olivi. La rete di distribuzione sarà collegata
al rigassificatore ed al gruppo di riduzione della “Istrabenz
plini”. Le derivazioni d’utenza saranno dotate della valvola
e del riduttore di pressione. Nell’impianto sarà immesso il
gas allo stato gassoso. Sarà utilizzato il GPL. Le condotte
vanno dimensionate in maniera da consentire l’utilizzo del
gas naturale.
L’impianto di distribuzione sarà posto alla profondità
da 0,7 a 1,4 m sotto il livello del terreno, in dipendenza delle
eventuali intersezioni con altre reti a servizio della zona
in oggetto. Laddove l’impianto attraversa la carreggiata, è
d’obbligo il ricorso a canalizzazioni protettive dalle dimensioni
appropriate. Gli attraversamenti delle condotte fognarie devono essere protetti con installazione degli sfiati agli estremi
delle condotte.
Una volta ultiamata la costruzione della rete di distribuzione del gas, vanno rimossi tutti i serbatoi del gas
individuali.
Articolo 14
Rete delle telecomunicazioni
Nel tratto dall’incrocio tra la Via del Distaccamento
Istriano e la Strada della Valle, in direzione ovest, è prevista
la costruzione di cavidotti. In concomitanza con la ricostruzione delle infrastrutture stradali è previsto il rifacimento e
l’esecuzione delle protezioni della rete telefonica esistente.
Articolo 15
Raccolta e rimozione dei rifiuti
La raccolta dei rifiuti avviene in conformità del Decreto
sullo spezzamento delle aree pubbliche e sull’obbligo di rac-
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colta, rimozione e deposito dei rifiuti nella circoscrizione del
Comune città di Capodistria. Sono previsti punti di raccolta e
di asporto dei RSU, di raccolta differenziata e di raccolta dei
rifiuti non assimilabili a quelli urbani.
I punti di raccolta e di rimozione vanno attrezzati con
cassonetti destinati. Tali punti o isole ecologiche, la tipologia
dei cassonetti e luogo di ubicazione dei medesimi, vanno
individuati in funzione del volume del fabbricato servito, delle
quantità e del genere di rifiuti conferiti, dall’impresa incaricata
della raccolta dei RSU e previsti nel progetto di sistemazione
delle superfici all’aperto. I punti di raccolta e le isole ecologiche devono essere accessibili ai veicoli adibiti alla raccolta
dei rifiuti, dal peso complessivo non superiore a 18 t. Deve
essere altresì consentita la pulizia regolare di tali superfici,
in considerazione delle esigenze igieniche, funzionali e di
decoro. Chi produce rifiuti diversi dai RSU, che non possono essere conferiti nei cassonetti destinati, deve stipulare
con l’azienda autorizzata ed in collaborazione con l’apposito
servizio della Komunala Koper un contratto finalizzato alla
raccolta ed all’asporto di tali rifiuti.
VI. NORME DI TUTELA AMBIENTALE ED ALTRE NORME
DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL TERRITORIO
Articolo 16
Tutela dei beni naturalistici
Nella zona d’intervento non si rileva la presenza di beni
naturalistici, aree protette, zone di rilevanza ecologica o caratterizzata dalla presenza di specie rilevanti per la diversità
biologica.
Articolo 17
Tutela del patrimonio culturale
La zona d’intervento si trova fuori delle aree sottoposte
a vincoli di tutela del patrimonio culturale.
Articolo 18
Rumore
Nella fase di progettazione, costruzione e messa in
opera dei fabbricati, i progettisti, gli esecutori ed i committenti
devono rispettare le disposizioni in materia dei livelli ammissibili d’inquinamento acustico, previsti per tali zone.
Articolo 19
Protezione dell’aria
Provvedimenti da adottare al fine di ridurre l’inquinamento
atmosferico durante i lavori di costruzione:
– rispettare le prescrizioni in termini di emissioni prodotte
dalle macchine edili e dai mezzi di trasporto; si richiede l’impiego
di macchinari e mezzi di trasporto tecnicamente efficienti.
– evitare lo spargimento incontrollato delle polveri dal
cantiere e dai mezzi di trasporto; il provvedimento richiede
la pulizia dei veicoli in uscita dal cantiere e umidificazione
dell’area cantieristica scoperta e non pavimentata in condizioni di tempo secco e ventoso;
Durante la messa in opera delle infrastrutture stradali
non sono necessari provvedimenti di protezione aggiuntivi.
A protezione degli edifici residenziali posti sotto il livello
della carreggiata (lungo la Strada della Valle) è prevista
l’installazione della recinzione antirumore ed antipolvere,
debitamente pianutmata a verde.
Articolo 20
Tutela del suolo
Il cantiere dovrà essere circoscritto alla zona contemplata dal piano di sito. Nella sistemazione e posta in opera
dei manufatti temporanei vanno rispettate le disposizioni
sulla limitazione degli interventi nel territorio.
Allo strato superficiale asportato in fase di cantiere va riservato un trattamento oculato con l’utilizzo per la bonifica di
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aree degradate e devastate ricadenti nella zona d’intervento.
Nelle aree interessate dall’intervento va ripristinato lo stato
iniziale. A lavori ultimati vanno rimossi tutti i manufatti promissori ed i resti del materiale di risulta.
Articolo 21
Tutela delle acque di superficie e delle falde idriche
Gli interventi previsti non devono pregiudicare le esistenti condizioni di deflusso delle acque piovane.
Nei corpi ricettori e nell’ambiente naturale può essere
smaltita solamente l’acqua pulita, come previsto dall’Ordinanza
governativa sull’emissione delle sostanze e del calore durante
lo smaltimento delle acque reflue provenienti dalle sorgenti
inquinanti (Gazz. uff. della RS, n. 35/96). Le acque piovane,
provenienti dal dilavamento delle superfici adibite alla circolazione ed al traffico stazionario, devono essere convogliate
nelle apposite condotte attraverso i pozzetti disoleatori per
i quali occorre predisporre i rispettivi regolamenti operativi.
La realizzazione degli interventi sarà subordinata al rispetto
delle disposizioni contenute nella Legge sulle acque (Gazz.
uff. dlela RS, n. 67/02) e riferite alle opere consentite ed a
quelle vietate nell’area costiera e nel mare. Durante i lavori di
costruzione è d’obbligo adottare tutti le misure precauzionali
ed organizzare il cantiere in modo da prevenire l’inquinamento
ambientale e idrico causato dal trasporto, stoccaggio e utilizzo
di combustibili liquidi ed altre sostanze tossiche, come pure
premunirsi di piani d’intervento per l’eventualità di un disastro
ecologico. Tutti i depositi provvisori di stoccaggio e di distribuzione dei combustibili, oli e lubrificanti o di altre sostanze
pericolose devono essere protetti da sversamento nel suolo e
da percolazione nelle acque sotterranee.
Tutti gli interventi nella zona oggetto del piano di sito
sono subordinati al rilascio del nulla osta da parte dell’ente
competente per la difesa delle acque.
Articolo 22
Protezione antincendio:
Nella fase di predisposizione dello strumento urbanistico
sono state recepite le disposizioni dell’articolo 22 della Legge
sulle norme di sicurezza antincendio (Gazzetta uff. della RS, n.
71/93, 22/01 e 87/01) ed osservate le misure tecnico costruttive in grado di garantire l’accesso e la manovra dei mezzi dei
vigili del fuoco in termini di larghezza, portanza e inclinazione.
È prevista altresì un’estensione della rete di idranti. Nel corso
dell’elaborazione della documentazione progettuale finalizzata al rilascio della concessione edilizia, il committente ha
l’obbligo di richiedere all’Ispettorato nazionale alla protezione
da calamità naturali e da altre emergenze il rilascio delle relative direttrici e del nulla osta alle soluzioni progettuali.
VII. OBBLIGHI DELL’COMMITTENTE E DEGLI
ESECUTORI
Articolo 23
Obblighi generali:
Oltre agli obblighi generali, l’committente e gli esecutori
devono rispettare la disposizione che impone l’inserimento
dei manufatti nell’ambiente cittadino, oltre alla preservazione
o persino miglioramento dello stato di cose con riferimento
alle condizioni tecniche edili, di sicurezza del traffico e di
protezione ambientale.
Oltre a quelli indicati negli articoli precedenti del presente decreto, rientrano tra gli obblighi del committente e
dell’esecutore, e ciò durante l’esecuzione dell’intervento ed
in seguito al medesimo, anche:
– Predisporre un progetto del cantiere,
– Organizzare i lavori in modo da evitare interferenze
con la viabilità ordinaria della zona,
– Adottare le misure necessarie al fine di non pregiudicare la sicurezza del traffico,
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– Ripristinare gli accessi alle strade interrotte durante
i lavori,
– Durante i lavori e ad ultimazione dei medesimi, consentire l’accesso ai terreni agricoli e boschivi,
– Sistemare e proteggere le strade ed i sentieri che potrebbero essere utilizzati per il trasporto di materiale durante
l’intervento di costruzione, ed eventualmente ricostruirle a
lavori ultimati,
– Adottare le misure di protezione del cantiere per garantire la sicurezza e l’utilizzo dei manufatti e dei terreni
contermini,
– Attenersi alla vigente normativa ponendo rimedio, entro il più breve tempo possibile, agli eventuali impatti negativi
causati dai lavori e dalla messa in funzione della struttura,
– Garantire la continuità dell’erogazione dei servizi comunali attraverso le esistenti infrastrutture a rete; in caso di danneggiamenti, provvedere alla riparazione delle condotte idriche,
– Durante i lavori, adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare l’eccessivo inquinamento del suolo,
dell’acqua e dell’aria, causato dal trasporto, stoccaggio ed
impiego di sostanze nocive; in caso d’incidente, provvedere
all’immediato intervento dei servizi all’uopo abilitati,
– Durante i lavori, adottare le misure di protezione antirumore onde evitare il superamento, nelle ore del giorno,
delle soglie di inquinamento acustico in base alla zonizzazione acustica del territorio,
– Garantire il risanamento dei danni cagionati agli impianti ed alle aree circostanti,
– Mantenere gli impianti idraulici in ottemperanza della
vigente normativa,
– Affrontare le questioni riguardanti l’acquisto dei terreni
in collaborazione con tutte le parti interessate,
– A costruzione ultimata, ripristinare lo stato iniziale dei
terreni acquisiti provvisoriamente,
– il committente affronterà tutte le spese di risanamento
dei danni eventualmente cagionati agli impianti nel corso dei
lavori di costruzione dei fabbricati o dell’infrastruttura nella
zona in oggetto,
– previo inizio dei lavori, il committente verificherà lo
stato di cose presenti relativamente ai manufatti circostanti,
– previo inizio dei lavori, il committente ha l’obbligo di
collocare la barriera antirumore,
– Nel corso di attuazione del piano di sito, il committente
ed il comune possono stipulare un contratto urbanistico e
definire eventuali obblighi aggiuntivi.
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IX. DEROGHE
Articolo 25
All’attuazione del PS sono ammesse deroghe al posizionamento dei tracciati delle infrastrutture a rete, nella misura
in cui si tratti di adeguamenti alle condizioni orografiche, ai
miglioramenti alle soluzioni tecniche adottate, le quali risultino più appropriate dal punto di vista architettonico, di decoro,
del traffico o ambientale. In nessun caso tali deroghe posso-
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no arrecare pregiudizio alle condizioni di vita ed ambientali,
ne ostacolare le sistemazioni previste.
La configurazione del suolo consente la realizzazione dei
parcheggi a due livelli, previsti a sud della Strada della Valle.
L’incrocio tra la Via del Distaccamento Istriano e la Strada della Valle può avere la forma di rotatoria.
Nel tratto tra le intersezioni con la Via Generale Levičnik
e la Strada per Monte Marco, la pista ciclabile lungo la Via
del Distaccamento Istriano può essere spostata a ridosso
dell’altra sponda del rivo Olmo.
In ottemperanza della vigente normativa è ammessa,
nei tratti interessati da limiti di velocità, l’installazione dei
rispettivi dissuasori.
X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 26
Con l’entrata in vigore del presente decreto, riferito a
porzioni di zona contemplata dalle presenti modifiche ed integrazioni, cessano di avere valore le disposizioni contenute
nel Piano particolareggiato denominato “Centro commerciale
presso la Strada della Valle (Bollettino uff. n. 38/91) e del
Piano particolareggiato denominato “Zona sovrastante la
Strada della Valle” (Bollettino uff. n. 4/94, 24/98, 40/03, Gazz.
uff. della RS, n. 51/05).
Articolo 27
Il piano di sito riferito alla ricostruzione della Strada della
Valle a Capodistria è depositato a libera visione del pubblico
presso l’organo competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 28
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è affidato
al Ministero per l’ambiente ed il territorio, Ispettorato nazionale
per l’ambiente ed il territorio – Sede regionale di Capodistria.
Articolo 29
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: K3503-72/2004
Capodistria, 20 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

VIII. COSTRUZIONE PER LOTTI
Articolo 24
E’ prevista la costruzione per lotti delle opere progettate dal presente PS. La sistemazione delle infrastrutture a
rete va adeguata ai singoli lotti di realizzazione del piano di
sito in oggetto. Ciascun singolo lotto o fase devono essere
circoscritti in modo da consentirne la costruzione e l’utilizzo
indisturbati. Una fase distinta è rappresentata dalla realizzazione della deviazione della Via Generale Levičnik, con la
costruzione delle aree di parcheggio e del rispettivo collegamento con la Via del Distaccamento Istriano, subordinata alla
previa regolazione del torrente.
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Odlok o lokacijskem načrtu za obvozno cesto
mimo vasi Hrastovlje

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o lokacijskem načrtu za obvozno cesto mimo
vasi Hrastovlje
Št. K3503-492/2005
Koper, 21. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
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Na podlagi drugega odstavka 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek,
58/03 – ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi –
ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US)
in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, ter Uradni list RS, št. 90/05
in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
20. julija 2006 sprejel

ODLOK
o lokacijskem načrtu za obvozno cesto mimo
vasi Hrastovlje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme odlok o lokacijskem načrtu
za obvozno cesto mimo vasi Hrastovlje.
Lokacijski načrt (v nadaljevanju LN) za obvozno cesto
mimo vasi Hrastovlje je izdelalo podjetje PS Prostor d.o.o.
Koper pod številko U/068-2005.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
a) Besedni del
b) Grafični del
1a, 1b

Prikaz območja LN na DOF, M 1: 500

2a, 2b

Prikaz območja LN na topografskem načrtu, M1: 500

3a, 3b

Prikaz območja LN na DKN, M 1: 500

4a, 4b

Ureditvena situacija, M 1: 500

5a, 5b

Prometna situacija, M 1:500

6a, 6b

Prikaz predvidenih posegov na DKN, M
1:500

7a, 7b

Načrt gradbene parcele, M 1:500

8

Karakteristični prerezi, M 1:100

9

Vzdolžni profil, M 1:1000/100

10a, 10b Zakoličbeni načrt, M 1:500
11a,
Prečni profili, M 1:100
11b, 11c
c) Priloge
– Povzetek za javnost
– Izvleček iz prostorskih sestavin planskih aktov Mestne
občine Koper
– Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta
– Strokovne podlage
– Smernice in mnenja
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov
– Spis postopka priprave in sprejemanja lokacijskega
načrta
– Program opremljanja zemljišč.

3. člen
Lega območja
Trasa obvozne ceste poteka zahodno od vasi Hrastovlje. Velikost ureditvenega območja je 0.83 ha.
4. člen
Območja lokacijskega načrta
Ureditveno območje obsega parcele ali dele parcel
št. 2265, 1543, 2279/2, 1643, 2278, 900/1, 900/3, 2264,
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1542/14, 1650, 1657/1, 1657/3, 1657/4, 1658/1, 1658/2,
1658/3, 895/1, 900/2, 899/1, 897, 896/1, 877/1, 877/2, 169/1,
877/41, 877, 2261 k.o. 2617 Hrastovlje. Grafično je meja
prikazana na katastrskem in topografskem načrtu iz 2. člena
tega odloka.
II. FUNKCIJA OBMOČJA
5. člen
Ureditveno območje LN iz 4. člena tega odloka se namenja za ureditev obvozne ceste mimo vasi Hrastovlje, ki bo
razbremenila obstoječo cesto skozi vas.
III. PROSTORSKI IN PROMETNOTEHNIČNI POGOJI
UREJANJA OBMOČJA
6. člen
Tehnični elementi
Obvozna cesta predstavlja novo primarno prometnico,
ki zaobide vas Hrastovlje v smeri proti Dolu. Dolžina ceste je
cca 460 m. Računska hitrost je 40 km/h.
Karakteristični prečni profil obvozne ceste znaša 8 m in
obsega obojestransko bankino širine 1 m ter cestišče širine
6 m (dva vozna pasova po 3 m).
Maksimalni prečni sklon znaša 7%, maksimalni vzdolžni
sklon pa 13%. Upoštevana je razširitev v krivinah za srečanje
avtobusa in osebnega vozila. Obvozna cesta je predvidena v
asfaltni izvedbi. Prav tako so asfaltirani vsi priključki (uvozi)
v minimalni dolžini 5 m.
7. člen
Priključki vzhodna stran:
– vas Hrastovlje v km cca 0,025,
– stanovanjski objekt v km cca 0.045,
– stanovanjski objekt, pešpot proti vasi v km cca
0.140,
– dostop do vodovodnega rezervoarja in vasi v km cca
0.155,
– poljski dostop v km cca 0.275,
– stanovanjski objekt v km cca 0.315,
– dostop do predvidene zazidave v km cca 0.390.
Priključki zahodna stran:
– gozdna pot z deviacijo v km cca 0.155,
– poljska pot v km cca 0.245.
Podporni zidovi
Na posameznih delih trase so izmenično predvideni
zatravljeni vkopi oziroma nasipi. Med deviacijo gozdne poti in
obvozno cesto (na odseku v km od 0,070 do 0,135) je predviden podporni zid v dolžini cca 65 m. Na odseku v km od
0,170 do 0,240 je predviden zid dolžine cca 70 m. Povprečna
višina zidov znaša 3,5 m.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE CESTE IN OBCESTNEGA
PROSTORA
8. člen
Za zagotovitev vpetosti posega v prostor in sanacijo
kontaktnih površin je potrebno obcestni prostor smiselno
hortikulturno urediti. Pri tem je potrebno upoštevati oblikovanje v smislu izboljšanja kakovosti obcestnega prostora,
lastnosti ruralnega okolja, ustrezne elemente oblikovanja
in izbor rastlinja ob upoštevanju značaja kontaktnih območij.
Gradbena parcela, določena s tem lokacijskim načrtom,
se po izvedenih posegih lahko deli skladno z izvedenim stanjem, na podlagi lastništva oziroma upravljanja, ter glede na
namembnost sosednjih območij pripoji le-tem.
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V. POGOJI ZA KOMUNALNE, ENERGETSKE IN
TELEKOMUNIKACIJSKE UREDITVE
9. člen
Fekalna kanalizacija
Trasa obvozne ceste ne tangira obstoječe fekalne kanalizacije.
Meteorna kanalizacija
Odvodnjavanje vozišča je omogočeno s prečnim in vzdolžnim sklonom vozišča proti požiralnikom oziroma proti bankinam in jarkom. Pri vkopih se voda iz vozišča zbira v asfaltno
koritnico ob robniku in od tu z vtokom pod robnikom v meteorno
kanalizacijo. Požiralniki so opremljeni z lovilci olj. Iz kanalizacije
oziroma iz prepustov se voda izliva v obstoječi sistem odvodnjavanja terena. Obstoječi prepusti se očistijo in podaljšajo.
Ob dostopni poti do vodovodnega rezervoarja se zaradi višje
nivelete poti obstoječa betonska mulda, ki prevaja viške izvirne
vode, nadomesti s kanalizacijo.
Obstoječa napajalna korita se ohranijo v izvirni obliki in locirajo na nadomestno lokacijo. Lokacija korit je lahko drugačna
od prikazane v dogovoru med lokalno skupnostjo in naravovarstveno službo.
10. člen
Vodovod
Do vodohrana Hrastovlje je predvidena dostopna pot, po
kateri je omogočen dostop interventnemu vozilu. Trasa ceste je
predvidena na odseku, kjer ni obstoječih vodovodnih objektov
in naprav, tako da križanja niso predvidena.
Izvedba predvidenih posegov ne sme povzročiti škodljivih
vplivov na kvaliteto vodnega vira Rižana. V projektni dokumentaciji morajo biti obdelani vsi ukrepi zaščite in varovanja
vodnega vira Rižana v času gradnje in po njej. Ukrepi morajo
biti podrobno opisani v tekstualnem delu in prikazani v načrtih
ter vključeni v projektne predračune.
Pri izvajanju del je potrebno sanirati cev do vaškega izvira.
11. člen
Elektroenergetsko omrežje
Trasa obvozne ceste ne tangira obstoječega elektroenergetskega omrežja.
12. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Trasa obvozne ceste ne tangira obstoječega telekomunikacijskega omrežja.
13. člen

Zbiranje odpadkov
Obstoječe zbirno mesto za odpadke se nadomesti z novim
ekološkim otokom na začetku trase obvozne ceste, ki je dostopno za vozilo in urejeno tako, da je možno redno čiščenje in
da so upoštevane higiensko funkcionalne ter estetske zahteve
kraja.
VI. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI
14. člen
Ohranjanje narave
Območje LN se nahaja znotraj predlaganih zavarovanih
območij (predlog Kraškega regijskega parka in predlog Krajinskega parka Kraški rob) in ekološko pomembnega območja
(Kras). Na območju LN se nahaja gozdni habitatni tip (termofilni
hrastovi gozdovi) in habitatni tip barij in močvirij (s karbonati
bogati izviri brez lehnjaka). Za dva napajalna korita, ki sta na
trasi ceste, je predvidena nadomestna lokacija. Vodnjak s posegi ni tangiran. Predvidena je ohranitev hrastovega sestoja in
ustrezna ureditev cestnega telesa na tem odseku. Ohranijo se
flišne erozijske oblike ob trasi.
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Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo zavarovanih območij navedeni v naravovarstvenih smernicah, ki so priloga temu odloku.
V času pripravljalnih del in same gradnje obvozne ceste mimo vasi Hrastovlje je potrebno zagotoviti nadzor, ki ga
opravlja predstavnik pristojne naravovarstvene službe. V času
nadzora se sproti na terenu glede na konkretno situacijo dorečejo najbolj ugodne rešitve, predvsem kar se tiče ohranitve
hrastovega sestoja ob cesti.
15. člen
Varovanje kulturne dediščine
Obravnavano območje se nahaja na območju kulturnega
spomenika naselbinsko območje Hrastovlje. Naselje Hrastovlje
je v register kulturne dediščine Slovenije zavedeno pod št. EŠD
178 Hrastovlje – vas. Za vsak poseg v objekte in območja kulturne dediščine je potrebno pred začetkom izdelovanja projekta
pridobiti kulturnovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa
tudi kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda za varstvo
kulturne dediščine.
16. člen
Hrup
Pri projektiranju, gradnji in obratovanju predvidenega posega morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa.
17. člen
Varstvo zraka
Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri
gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih;
– preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča:
vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.
Med obratovanjem ceste dodatni zaščitni ukrepi niso potrebni.
18. člen
Varstvo tal
Gradbišče naj bo omejeno na območje lokacijskega načrta, tudi pri ureditvi in postavitvi začasnih objektov naj se upoštevajo določbe o omejitvah posegov v prostor.
Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani na območju posegov,
je potrebno med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno
ravnanje. Prst se uporabi za sanacijo devastiranih in degradiranih tal na območju posega.
19. člen
Varstvo površinskih in podzemnih vod
Obravnavano območje se nahaja na II. območju varovanja izvira Rižane, zato je potrebno upoštevati vse določbe
Pravilnika o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki se lahko
izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja in dokumentacije,
ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja.
Projektna dokumentacija mora biti izdelana z upoštevanjem Odloka o določitvi varstvenih pasov izvira Rižane in ukrepih za zavarovanje vode.
Poseg ne sme v ničemer poslabšati obstoječega stanja kvalitete vodnih virov, kar je potrebno doseči z ustreznimi
gradbeno tehničnimi ukrepi, z ustreznim načinom gradnje ter
po izgradnji z ustreznim načinom vzdrževanja. V projektni dokumentaciji je potrebno prikazati zaščito obstoječih izvirov in
vodnjakov.
Odvodnjavanje s ceste mora biti urejeno tako, da bo preprečeno erozijsko in škodljivo delovanje padavinske vode iz
izpustov cestne odvodnje.
20. člen
Varstvo pred požarom
Pri pripravi prostorskega akta so bili skladno z 22. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93,
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22/01 in 87/01) upoštevani prostorski in gradbeno tehnični
ukrepi, s katerimi so zagotovljene površine za intervencijska
vozila glede širine, nosilnosti, in naklona prometnih površin.
Izvedba hidrantnega omrežja ni predvidena. V fazi izdelave
projektne dokumentacije in pridobivanja gradbenega dovoljenja mora investitor od Inšpektoratra RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami pridobiti projektne pogoje in
požarno soglasje k projektnim rešitvam.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
21. člen
Splošne obveznosti
Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec
upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov
opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da
ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno
varnostne ter okoljevarstvene razmere.
Poleg vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih
tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca v času
gradnje in po izgradnji tudi:
– izdelati načrt ureditve gradbišča;
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo
prihajalo do poslabšanja prometnih razmer na obstoječem
cestnem omrežju;
– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju
v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi graditve
navezave ne bo poslabšala;
– zagotoviti dostope, ki so bili zaradi gradnje obvozne
ceste prekinjeni;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč;
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi gradnje in obratovanja obvozne ceste;
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode
je potrebno takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne
ukrepe in organizacijo gradbišča za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju
in uporabi škodljivih snovi; v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe;
– za čas gradnje upoštevati, da se na vseh območjih
dovolijo imisije hrupa tako, da v dnevnem času niso prekoračene kritične ravni hrupa predpisane za posamezna območja
varovanja pred hrupom;
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih
objektov, naprav in območij ter okolico objektov.
VIII. FAZNOST
22. člen
Faznost ni predvidena.
IX. TOLERANCE
23. člen
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna manjša
odstopanja od prikazanih, v kolikor gre za prilagajanje stanju
na terenu, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z
oblikovalskega, prometno tehničnega ali okoljevarstvenega
vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in
okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve.
Možna je izvedba podpornih zidov namesto brežin, ki so
prikazane v kartografskem delu.
Na trasi obvozne ceste so dopustne spremembe priključkov zaradi uskladitve z urejanjem kontaktnih površin.
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X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo v ureditvenem območju, ki je predmet teh sprememb in dopolnitev, veljati določila
Ureditvenega načrta Hrastovlje (Uradne objave št. 5/89).
25. člen
Lokacijski načrt za obvozno cesto mimo vasi Hrastovlje
je stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine
Koper.
26. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat RS za okolje in
prostor – Območna enota Koper.
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. K3503-492/2005
Koper, dne 20. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la
Gazzetta uff. n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
DECRETO
sul piano di sito riferito alla tangenziale attorno
al villaggio di Hrastovlje
Numero: K3503-492/2005
Capodistria, 20 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 72 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazz. uff. della RS, n. 110/2002, 8/2003
– rettifica, 58/03-ZZK-1), in virtù dell’articolo 29 della legge sull’autonomia locale – ZLS-UPB1 (Gazz. uff. della
RS, n. 100/05 e 21/06 – Sentenza della CC) e per effetto
dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria
(B.U., n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazz. uff. della RS, n. 90/05
e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20 luglio 2006, ha approvato il

DECRETO
sul piano di sito riferito alla tangenziale attorno
al villaggio di Hrastovlje
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Con il presente decreto è approvato il Piano di sito riferito alla tangenziale attorno al villaggio di Hrastovlje.
Il piano di sito (nel seguito: PS) di cui sopra è stato
elaborato dalla società PS Prostor d.o.o. Capodistria, n. di
progetto U/068-2005.

Uradni list Republike Slovenije
Articolo 2
Il piano di sito comprende:
a) La relazione illustrativa e gli strumenti normativi
b) Gli strumenti grafici:
1a, 1b

Rappresentazione della zona d’intervento
su DOF, in scala 1:500

2a, 2b

Rappresentazione della zona d’intervento
sul piano topografico, in scala 1:500

3a, 3b

Rappresentazione della zona d’intervento
su PCD, in scala 1:500

4a, 4b

Rappresentazione dei contenuti del piano,
in scala 1:500

5a, 5b

Viabilità, in scala 1:500

6a, 6b

Rappresentazione degli interventi previsti,
su PCD, in scala 1:500

7a, 7b

Progetto del lotto edificabile, in scala 1:500

8

Sezioni del terreno, in scala 1:500

9

Profilo longitudinale, in scala 1:500

10a, 10b Calcoli di picchettamento, in scala 1:500
11a, 11b, Sezione trasversale, in scala 1:100
11c
c) Allegati:
– Riassunto per il pubblico
– Estratto degli elementi territoriali degli strumenti urbanistici del Comune città di Capodistria
– Illustrazione e motivazione del piano di sito
– Elaborati tecnici,
– Indicazioni e pareri
– Elenco degli atti sulla tutela approvati ed elenco dei
piani e prescrizioni settoriali, recepiti nel corso della predisposizione del PS
– Incartamento della procedura di predisposizione ed
approvazione del piano di sito
– Programma
di
realizzazione
delle
opere
d’urbanizzazione

Articolo 3
Collocazione della zona d’intervento
Il tracciamento della tangenziale scorre ad ovest del
villaggio di Hrastovlje. La superficie della zona d’intervento
corrisponde a 0,83 ha.
Articolo 4
Il PS interessa le seguenti particelle catastali, ricadenti
in totalità ed in parte nella zona d’intervento: n. 2265, 1543,
2279/2, 1643, 2278, 900/1, 900/3, 2264, 1542/14, 1650,
1657/1, 1657/3, 1657/4, 1658/1, 1658/2, 1658/3, 895/1,
900/2, 899/1, 897, 896/1, 877/1, 877/2, 169/1, 877/41, 877,
2261, c.c. 2617 di Hrastovlje. Le rappresentazioni grafiche
dei confini sono contenute nel piano catastale e topografico
di cui all’articolo 2 del presente decreto.
II. FUNZIONE DELLA ZONA D’INTERVENTO
Articolo 5
La zona d’intervento contemplata dal piano di sito di cui
all’articolo 4 del presente decreto è destinata alla costruzione
della tangenziale attorno al villaggio di Hrastovlje, ed è intesa
ad alleviare il traffico lungo l’esistente strada che attraversa
l’abitato.
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III. NORME TERRITORIALI E TECNICHE DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE
Articolo 6
Elementi tecnici
La tangenziale rappresenta una nuova arteria stradale
che costeggia il villaggio di Hrastovlje e si dirige verso Dol.
La sua lunghezza corrisponde a 460 m circa. La prevista
velocità media di circolazione è di 40 km/h.
La sezione trasversale caratteristica della tangenziale
equivale a 8 m e include banchine su ambo i lati, larghe 1 m,
e la carreggiata larga 6 m (due corsie da 3 m).
La pendenza trasversale massima è di 7%, quella longitudinale, invece, di 13%. È stato previsto l’allargamento in
curva per consentire il passaggio in opposte direzioni di un
autobus e di un’automobile. È prevista la pavimentazione
bituminosa su tutta la lunghezza della tangenziale, mentre
i raccordi (svincoli) dovranno essere asfaltati per una lunghezza minima di 5 m.
Articolo 7
Raccordi stradali a est della tangenziale:
– Villaggio di Hrastovlje, all’altezza approssimativa del
km cca 0,025,
– Edificio residenziale, all’altezza approssimativa del
km 0.045,
– Edificio residenziale, percorso pedonale in direzione
del villaggio, all’altezza approssimativa del km 0.140,
– Accesso al serbatoio idrico nel villaggio, all’altezza
approssimativa del km 0.155,
– Accesso alla strada vicinale, all’altezza approssimativa del km 0.275,
– Edificio residenziale, all’altezza approssimativa del
km 0.315,
– Strada di accesso all’edificato previsto, all’altezza
approssimativa del km 0.390.
Raccordi stradali ad ovest della tangenziale:
– Strada boschiva con deviazione all’altezza approssimativa del km 0.155,
– Strada vicinale all’altezza approssimativa del km 0.245.
Muri di contenimento
Su alcune parti del tracciato è prevista alternanza di
trincee e di terrapieni. Tra la deviazione della strada boschiva e la tangenziale (nel tratto all’altezza del km 0,070 fino
al km 0,135) è previsto un muro di sostegno lungo 65 m
circa. Nel tratto all’altezza del km 0,170 fino al km 0,240 è
previsto un muro lungo 70 m circa. L’altezza media dei muri
corrisponde a 3,5 m.
IV. NORME DI PROGETTAZIONE URBANISTICA,
ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DELLA
STRADA E DEL TERRENO COSTEGGIANTE IL CORPO
STRADALE
Articolo 8
Per garantire un coretto inserimento nel territorio e
la riqualificazione delle aree di contatto occorre prevedere
una pianificazione ragionata degli spazi costeggianti il corpo
stradale. A tale fine vanno adottati provvedimenti intesi a
migliorarne la qualità e le caratteristiche dell’ambiente rurale
con l’impiego di idonei elementi architettonici e del verde, nel
rispetto dell’identità delle aree di contatto.
Ad interventi eseguiti, il lotto edificabile individuato nel
presente piano di sito, può essere frammentato secondo la
tipologia di tali interventi, la proprietà ovvero la gestione, e
collegato alle aree di contatto in funzione della destinazione
d’uso delle medesime.
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V. NORME PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
INFRASTRUTTURALI
Articolo 9
Rete di smaltimento delle acque reflue
Il tracciato della tangenziale non interessa l’esistente
rete di smaltimento delle acque reflue.
Rete di smaltimento delle acque meteoriche
L’allontanamento delle acque piovane dalle superfici drenate è coadiuvato dalla pendenza trasversale e longitudinale
della piattaforma stradale verso banchine e fossi stradali. Nei
tratti in trincea, le acque sono raccolte nelle cunette poste lateralmente alla carreggiata, e da qui negli scarichi collegati alla
fognatura meteorica. Gli scarichi sono dotati di pozzetti disoleatori. Dai canali di gronda ovvero dai fossi di guardia, l’acqua
viene smaltita nel sistema fognario esistente. I tombini saranno
puliti ed estesi. Presso la strada di accesso al serbatoio idrico,
l’altezza della livelletta impone la sostituzione della canaletta
in calcestruzzo, destinata a smaltire gli eccessi d’acqua di
sorgente, con l’impianto fognario. Gli attuali abbeveratoi sono
conservati nella loro forma originaria e spostati in altra ubicazione che può essere differente da quella rappresentata nella
documentazione, secondo quanto convenuto tra la comunità
locale e l’ente di tutela dei beni naturalistici.
Articolo 10
Rete idrica
Il serbatoio idrico di Hrastovlje sarà raggiungibile attraverso una strada di accesso percorribile con veicoli di
pronto intervento. Il rispettivo tracciato è previsto nel tratto
non interessato da strutture ed impianti idraulici evitando in
tal modo eventuali attraversamenti.
L’attuazione degli interventi previsti non deve pregiudicare la qualità dell’acqua proveniente dalle sorgenti del
Risano. Nella documentazione progettuale devono essere
elaborate tutte le misure a tuela di tali sorgenti durante la
costruzione e l’esercizio della struttura stradale progettata.
Le dette misure devono essere esposte in dettaglio nella
relazione illustrativa, rappresentate nei piani, ed incluse nei
capitolati di progetto.
Durante i lavori occorre risanare la tubazione fino alla
sorgente del villaggio.
Articolo 11
Rete di distribuzione dell’energia elettrica
Il tracciato della tangenziale non interessa l’esistente
rete di distribuzione dell’energia elettrica.
Articolo 12
Rete delle telecomunicazioni
Il tracciato della tangenziale non interessa l’esistente
rete delle telecomunicazioni.
Articolo 13
Raccolta dei rifiuti
L’attuale luogo di raccolta dei rifiuti è sostituito da una
nuova isola ecologica, posta all’inizio del tracciato della tangenziale, accessibile ai veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti
e progettato in maniera da consentirne la pulizia regolare
di tali superfici, in considerazione delle esigenze igieniche,
funzionali e di decoro.
VI. NORME DI TUTELA AMBIENTALE ED ALTRE NORME
DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL TERRITORIO
Articolo 14
Tutela dell’ambiente naturalistico
L’area contemplata dal PS ricade all’interno delle zone
per le quali si propone l’istituzione del vincolo di tutela (Parco
regionale del Carso e Parco paesaggistico del Margine car-
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sico) e dell’area di rilevanza ecologica (Carso). Nella zona
d’intervento è presente l’habitat boschivo (bosco termofilo a
dominanza di querce) ed ecosistemi paludosi e acquitrinosi
(sorgenti ricche di carbonati di sodio con assenza di travertino). I due abbeveratoi presenti sul tracciato della tangenziale, saranno spostati in altro sito. Il pozzo si trova fuori della
zona d’intervento. Si prevede la conservazione del boschetto
di querce e la sistemazione idonea del corpo stradale nel
tratto interessato. Vanno inoltre conservate le forme erosive
presenti lungo il tracciato.
Nella progettazione degli interventi nel territorio vanno
rispettate le direttrici, i fondamenti e le condizioni in materia
della preservazione delle aree soggette a vincoli di tutela
ambientale e paesaggistica, indicate nei rispettivi orientamenti di protezione dei beni naturalistici che sono allegati al
presente decreto.
Nel corso dello svolgimento dei lavori preparatori e di
costruzione della tangenziale attorno al villaggio di Hrastovlje
occorre garantire la sorveglianza di un addetto alla salvaguardia e protezione dei beni naturalistici. Durante l’avanzamento
dei lavori si adottano soluzioni migliori, in particolare per
quanto attiene al querceto costeggiante la strada.
Articolo 15
Tutela del patrimonio culturale
(1) La zona d’intervento ricade nel sito del monumento
culturale area insediativa di Hrastovlje. L’abitato di Hrastovlje
è indicato nel registro del patrimonio culturale nazionale al n.
178 Hrastovlje – villaggio. Per qualsiasi intervento nella zona,
caratterizzata dalla presenza del patrimonio culturale si richiede, previa predisposizione del relativo progetto, il rilascio delle
norme di tutela dei beni culturali, e per il progetto, il nulla osta
dell’ente competente per la tutela dei beni culturali.
Articolo 16
Rumore
La progettazione, la costruzione e la messa in opera
della struttura devono avvenire nel rispetto delle disposizioni
in materia dei livelli di rumore tollerabili.
Articolo 17
Protezione dell’aria
Provvedimenti da adottare al fine di ridurre l’inquinamento
atmosferico durante i lavori di costruzione:
– rispetto delle prescrizioni in termini di emissioni prodotte dalle macchine edili e dai mezzi di trasporto;
– eliminazione dello spargimento delle polveri dal cantiere e dai mezzi di trasporto: il provvedimento richiede la
pulizia dei veicoli in uscita dal cantiere e l’umidificazione
dell’area cantieristica scoperta e non pavimentata in condizioni di tempo secco e ventoso.
Durante la messa in opera della strada, non è necessario adottare misure protettive aggiuntive.
Articolo 18
Tutela del suolo
Il cantiere deve essere circoscritto all’area d’intervento.
Nelle sistemazioni e collocazioni degli impianti provvisori va
tenuto conto delle disposizioni sulla limitazione degli interventi nel territorio.
Allo strato superficiale asportato in fase di cantiere va riservato un trattamento oculato con l’utilizzo per la bonifica di
aree degradate e devastate ricadenti nella zona d’intervento.
Nelle aree interessate dall’intervento va ripristinato lo stato
iniziale. A lavori ultimati vanno rimossi tutti i manufatti promissori ed i resti del materiale di risulta.
Articolo 19
Tutela delle acque di superficie e di falda
La zona d’intervento ricade nell’area sottoposta al vincolo di tutela delle sorgenti del Risano e richiede l’osservanza
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di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento di costruzione in tali zone. Qualsiasi intervento è pertanto subordinato
al rilascio del nullaosta da parte dell’ente competente, e va
attuato nel rispetto della documentazione predisposta a tale
scopo. La documentazione progettuale va elaborata in ottemperanza delle disposizioni di cui al Decreto sulla definizione
delle aree di rispetto delle sorgenti del Risano e delle relative
misure di protezione.
Gli interventi previsti non devono pregiudicare la qualità
dell’acqua di sorgente. È necessario pertanto adottare idonei
provvedimenti tecnici e costruttivi e di manutenzione. Nella
documentazione progettuale deve essere inoltre evidenziata
la protezione delle sorgenti e dei pozzi d’acqua esistenti.
Occorre altresì adottare misure per prevenire l’azione
erosiva delle acque meteoriche nell’area d’intervento.
Articolo 20
Protezione antincendio
Nella fase di predisposizione dello strumento urbanistico
sono state recepite le disposizioni dell’articolo 22 della Legge
sulle norme di sicurezza antincendio (Gazzetta uff. della RS, n.
71/93, 22/01 e 87/01) ed osservate le misure tecnico costruttive in grado di garantire l’accesso e la manovra dei mezzi dei
vigili del fuoco in termini di larghezza, portanza e inclinazione.
È prevista altresì un’estensione della rete di idranti. Nel corso
dell’elaborazione della documentazione progettuale finalizzata al rilascio della concessione edilizia, il committente ha
l’obbligo di richiedere all’Ispettorato nazionale alla protezione
da calamità naturali e da altre emergenze il rilascio delle relative direttrici e del nulla osta alle soluzioni progettuali.
VII. OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DEGLI
ESECUTORI
Articolo 21
Obblighi generali
Oltre al rispetto degli obblighi generali, il committente e l’esecutore sono tenuti a svolgere la progettazione e
l’esecuzione degli interventi nel modo da arrecare il minimo
disturbo mantenendo inalterate o addirittura migliorando le
condizioni tecnico – costruttive, di sicurezza del traffico e di
tutela ambientale.
Oltre a quelli indicati negli articoli precedenti del presente decreto, rientrano tra gli obblighi del committente e
dell’esecutore, e ciò durante l’esecuzione dell’intervento ed
in seguito al medesimo, anche:
– Predisporre un progetto del cantiere,
– Organizzare i lavori in modo da evitare interferenze
con la viabilità ordinaria della zona,
– Adottare le misure necessarie al fine di non pregiudicare la sicurezza del traffico,
– Ripristinare gli accessi alle strade interrotte durante
i lavori,
– Adottare le misure di protezione del cantiere per garantire la sicurezza e l’utilizzo dei manufatti e dei terreni
contermini,
– Attenersi alla vigente normativa nel porre rimedio, entro il più breve tempo possibile, agli eventuali impatti negativi
causati dai lavori e dalla messa in funzione della struttura,
– Garantire la continuità dell’erogazione dei servizi comunali attraverso le esistenti infrastrutture a rete; in caso di
danneggiamenti, provvedere alla riparazione delle condotte
idriche,
– Durante i lavori, adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare l’eccessivo inquinamento del suolo,
dell’acqua e dell’aria, causato dal trasporto, stoccaggio ed
impiego di sostanze nocive; in caso d’incidente, provvedere
all’immediato intervento dei servizi all’uopo abilitati,
– Durante i lavori, adottare le misure di protezione antirumore onde evitare il superamento, nelle ore del giorno,
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delle soglie di inquinamento acustico in base alla zonizzazione acustica del territorio,
– Garantire il riparazione dei danni cagionati agli impianti ed alle aree circostanti,
VIII. COSTRUZIONE PER LOTTI
Articolo 22
Non è prevista la costruzione per lotti.
IX. DEROGHE
Articolo 23
All’attuazione del PS sono ammesse deroghe, nella
misura in cui si tratti di adeguamenti alle condizioni orografiche, ai miglioramenti alle soluzioni tecniche adottate,
le quali risultino più appropriate dal punto di vista architettonico, di decoro, del traffico o ambientale. In nessun caso
tali deroghe possono arrecare pregiudizio alle condizioni
di vita ed ambientali, ne ostacolare le sistemazioni previste. È ammessa la costruzione di muri di contenimento,
in sostituzione dei terrapieni raffigurati nelle mappe cartografiche.
Lungo il tracciato della tangenziale sono ammesse deroghe ai raccordi, ai fini di adeguamento alle sistemazioni
delle aree di contatto.
X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 24
Con l’entrata in vigore del presente decreto, riferito a
porzioni di zona contemplata dalle presenti modifiche ed integrazioni, cessano di avere valore le disposizioni contenute
nel Piano regolatore di Hrastovlje (B.U. n. 5/89).
Articolo 25
Il piano di sito riferito alla costruzione della tangenziale
attorno al villaggio di Hrastovlje è depositato a libera visione
del pubblico presso l’organo competente del Comune città
di Capodistria.
Articolo 26
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è affidato al Ministero per l’ambiente ed il territorio, Ispettorato
nazionale per l’ambiente ed il territorio – Sede regionale di
Capodistria.
Articolo 27
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: K3503-492/2005
Capodistria, 20 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

3676.

Odlok o sprejetju programa opremljanja
zemljišč za območje ZN Nad Dolinsko

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06)
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RAZGLAŠAM

ODLOK
o sprejetju programa opremljanja zemljišč za
območje ZN Nad Dolinsko
Št. K0321-3/02
Koper, 21. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list Republike Slovenije, št. 72/93, 6/94
– odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US,
39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 29/97 – dopolnitev
70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98 in 59/99 – odločba
US 70/00), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja
zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni
list RS, št. 117/04), ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list
RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper
na seji dne 20. julija 2006 sprejel

ODLOK
o sprejetju programa opremljanja zemljišč za
območje ZN Nad Dolinsko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo komunalne infrastrukture za območje Nad
Dolinsko (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je
izdelalo podjetje Parcela d.o.o. v juniju 2006.
2.
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in
omrežij komunalne infrastrukture, določijo roki gradnje komunalne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja za območje ZN Nad Dolinsko je:
– podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno komunalno infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve,
načrtovane z lokacijskim načrtom izvedejo in služijo svojemu
namenu.
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvidene investicije v komunalno infrastrukturo in komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA
OPREMLJANJA
4. člen
(podlage za pripravo programa opremljanja)
Osnovo za izdelavo programa opremljanja predstavljajo:
– Zazidalni načrt za območje Nad Dolinsko (Uradne
objave št. 4/94) in sprememba zazidalnega načrta Nad Dolinsko (Uradne objave št. 24/98.)
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– Zazidalni načrt Nad Dolinsko je pod št. 92-86 izdelalo
podjetje Investbiro Koper d.d., Odlok o zazidalnem načrtu pa
je sprejela skupščina občine Koper dne 18. marca 1994.
– Spremembo zazidalnega načrta Nad Dolinsko je izdelalo podjetje Urbanistika, d.o.o. Koper, pod številko 12-97,
Odlok o sprejetju Spremembe zazidalnega načrta Nad Dolinsko je sprejel občinski svet Mestne občine Koper dne 11. 6.
1998 ter je bil objavljen pod št. 24/98 – Uradne objave.
– Spremembe in dopolnitve dela zazidalnega načrta
Nad Dolinsko je pod številko: 17/2003 izdelalo podjetje Studi
Arhitektura d.o.o., december 2003.
– Priloge ter spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Nad Dolinsko je pod številko: 12/2004 izdelalo podjetje
Investbiro Koper d.d., december 2004.
III. PRIKAZ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječe komunalne naprave)
Cestno omrežje
Obravnavana zazidava je locirana ob Dolinski cesti.
Cestno omrežje zazidave sestavljajo stanovanjske ceste z
izrazitim notranjim prometom. Omrežje se navezuje na Dolinsko cesto z enim obstoječim in dvema novima priključkoma.
Zaradi izrazito lokalnega značaja cest, imajo te skromen
prometni profil. Mestni javni promet poteka po Dolinski cesti,
kjer so predvidena postajališča, ki so hitro dostopna. Sistem
pešpoti omogoča varno komunikacijo na tem območju.
Javna razsvetljava
Razsvetljava je načrtovana ob vseh dostopnih in internih
cestah cesti s cestnimi svetilkami CD na 10 m kandelabrih
(dostopne ceste), na internih cesta pa bo izvedena z uličnimi
svetilkami UNR na 3 m kandelabrih.
Kanalizacija
Padavinska voda se zbira v meteornih kanalih, ki so priključeni na zbirne meteorne kanale, ki jih odvajajo v odvodni
sistem površinske vode.
Fekalna kanalizacija zazidave je priključena na primarno kanalizacijsko omrežje, ki ga tvorijo zbirni fekalni kanal ob
Dolinski cesti in fekalni kanal Č2-Šalara.
Vodovodno omrežje
Del zazidave do kote 20 m.n.v. ob Dolinski cesti se bo
napajal iz vodovoda, ki poteka v Dolinski cesti. Ostalo območje se bo napajalo in novega rezervoarja v = 200 m3 na
koti 60 m.n.v.. Na ta rezervoar se priključi tudi že obstoječe
naselje. Rezervoar se bo napajal iz rezervoarja Semedela III
preko obstoječega cevovoda, ki poteka po Šmarski cesti.
Plinovodno omrežje
Plinsko omrežje je izvedeno v zankasti obliki s pričetkom priključevanja na že zgrajen plinovod, ki poteka po Dolinski cesti (priključek ceste E),nato poteka po cesti E, A, F,
H, H-1, G, J, B in D. Od omenjenega zankastega sistema so
speljani odcepi do posameznih stanovanjskih enot.
Električno omrežje
Obstoječe objekte na obravnavanem območju napajata
z električno energijo po šibkem prostozračnem nizkonapetostnem omrežju transformatorski postaji TP OLMO in TP
ŠALARA II.
Telekomunikacijsko omrežje
Obstoječa kabelska kanalizacija poteka ob Šmarski cesti, kjer se nova kabelska kanalizacija priključuje na območje
načrtovane zazidave Nad Dolinsko.
Povezava zazidave na telefonsko centralo se izvede
s kabli TK 59 GM (TC kapacitete 800 direktnih telefonskih
priključkov).
CATV omrežje
S pomočjo kabelskega razdelilnega sistema je možno
oskrbovati celotno naselje s kvalitetnim signalom iz enega
sprejemnega mesta.
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Kabelska trasa CATV poteka po telefonski kabelski
kanalizaciji (dodatna cev znotraj območja zazidave do posameznih objektov.
6. člen
(predvidena komunalna infrastruktura)
Cestno omrežje
Cestni sistem zazidalnega območja je zasnovan na
osnovi obstoječih prometnih poti. Trase cestnega omrežja
sledijo obstoječim trasam poti, ki imajo ozek profil ter velik
vzdolžni sklon. Obstoječi sistem poti je časovno nastajal.
Prometna ureditev je prevzela obstoječi sistem ter ga nekoliko izboljšala.
Cestni sistem tvorijo mestna zbirna cesta Dolinska ter
dostopne in stanovanjske ceste zazidave »A«, »B«, »C«,
»D«, »E«, »F«, »G«, »H«, »H1«, »I«, »I1«, »J«.
Osnova cestnega omrežja je obstoječa Dolinska cesta,
ki je del mestnega cestnega omrežja Olma s priključkom na
Šmarsko cesto G1-11.
Zelene površine
Zelene površine so predvidene: med in nad pozidavo ob
Dolinski cesti, ob sakralnem objektu, ob šolskem kompleksu
in na površinah stanovanjske pozidave v nizih.
Javna razsvetljava
Na dostopnih cestah v zazidavi se javna razsvetljava
izvede z visokimi kandelabri z vgrajeno cestno svetilko; po
ostalih ulicah, pešpoti pa se izvede z nizkimi kandelabri z
vgrajeno ulično svetilko.
Kanalizacija
Fekalna kanalizacija
Odpadno vodo znotraj zazidave se po fekalnih kanalih
odvaja v fekalni kanal F2, čigar trasa poteka v vozišču ceste »B« in v fekalni kanal F3, ki poteka v vozišču ceste D.
Fekalna kanala F2 in F3 sta priključena na zbirni kanal ob
Dolinski cesti.
Meteorna kanalizacija
Le-ta s pretežnega dela zazidave, ki obsega jugozahodno območje zazidave – 1. Faza odvaja padavinsko vodo
v potok Olmo preko predvidenega zbirnega meteornega
kanala M3, ki poteka v cesti B. Zbirni meteorni kanal M3
je v 1. fazi priključen na obstoječi prepust BC fi 120 cm
pod voziščem Dolinske ceste, ki odvaja padavinsko vodo v
obstoječi zemeljski jarek. kih cevi BC fi 80 cm oziroma AB
revizijski jaški.
Vodovodno omrežje
Vodovodno omrežje je zaradi vodne oskrbe in požarne
varnosti razdeljeno na dve tlačni coni. 1. tlačna cona se oskrbuje iz predvidenega vodohrama na koti 60 m.n.m. Oskrba
z vodo iz omrežja te tlačne cone je možna za objekte s koto
venca na koti 45 m.n.m.
Plinovodno omrežje
Za območje ZN je predvideno zunanje plinsko razvodno
omrežje.
Plinsko omrežje je izvedeno v zankasti obliki s pričetkom priključevanja na že zgrajen plinovod, ki poteka po Dolinski cesti (priključek ceste E), nato poteka po cesti E, A, F,
H, H-1, G, J, B in D. Od omenjenega zankastega sistema so
speljani odcepi do posameznih stanovanjskih enot.
Električno omrežje
Za napajanje območja bo potrebno zgraditi tri nove
transformatorske postaje za nazivno napetost 20/0,4 kV in za
nazivno moč 630 kVA. Le-te morajo biti na lahko dostopnem
mestu za tovornjake z dvigalom skupne teže 5 ton.
Telekomunikacijsko omrežje
Za telekomunikacijsko omrežje je načrtovana gradnja
kabelske kanalizacije, delno pa se TK izvede v zemeljski
izvedbi v območju zatravljenih površin.
Povezava zazidave na telefonsko centralo se izvede
s kabli TK 59 GM (TC kapacitete 800 direktnih telefonskih
priključkov).
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CATV omrežje
S pomočjo kabelskega razdelilnega sistema je možno
oskrbovati celotna naselja s kvalitetnim signalom iz enega
sprejemnega mesta.
Kabelsko telefonsko in CATV omrežje se gradita v
sistemu kabelske kanalizacije kapacitet in se trasno uskladi
z elektroenergetskim omrežjem v predvidenih pločnikih ali
zunanjem robu cestišča.
IV. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Programa opremljanja je izdelan za območje NAD DOLINKSO, ki skladno s pogoji uredbe tvori eno obračunsko
območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje
na predvideno komunalno infrastrukturo oziroma območje
njene uporabe.
Komunalni prispevek se za predvideno investicijo odmeri na podlagi preračunanih stroškov opremljanja. Program opremljanja določa naslednje vrednosti:
ΣAj = 86.539,00 m2; vsota površin gradbenih parcel na
obračunskem območju investicije
ΣTj = 46.161,00 m2; vsota neto tlorisnih površin objektov, izračunanih po standardu SIST ISO 9836.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški investicije na obračunskem območju, ki
so določeni po posamezni vrsti komunalne infrastrukture,
obsegajo: stroške gradnje komunalne infrastrukture, stroške
odkupa nepremičnin, stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter druge stroške.
Višina stroškov izgradnje komunalne infrastrukture in
njenih priključkov na omrežja oskrbovalnih sistemov (gradbeni stroški, stroški materiala in montaže) je bila izračunana
na podlagi projektantskih popisov del in predračunov za
posamezne vrste komunalnih objektov in naprav,
Skupni in obračunski stroški investicije v obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo znašajo
1.728.211.473 SIT.
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Investicija v komunalno infrastrukturo, predvidena s
programom opremljanja iz 1. točke tega odloka, se financira iz komunalnega prispevka, ki ga investitor objektov
oziroma zavezanec komunalnega prispevka plača občini za
priključitev stavbe ali površine na komunalno infrastrukturo
na območju opremljanja. Stroški predvidenih investicij v
plinovodno infrastrukturo, ki se zanje ne odmerja komunalni
prispevek, bremenijo izključno investitorja.
10. člen
(terminski plan)
Terminski plan izgradnje komunalne infrastrukture delimo na časovno obdobje od leta 2006 do 2010.
11. člen
(faznost izvajanja)
Program opremljanja dopušča možnost fazne gradnje
objektov, ki se priključujejo na komunalno infrastrukturo na
območju opremljanja in za katere občina odmeri komunalni
prispevek.
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V. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja m2 parcele v obračunskem območju
z določeno komunalno infrastrukturo, se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega
indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za
gradbeništvo pri GZ Slovenije, »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Obračunski stroški za obstoječo infrastrukturo
so upoštevani na nivo cen maj 2006.
13. člen
(določitev komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se za določeno vrsto komunalne infrastrukture in ob upoštevanju podlag za odmero komunalnega prispevka iz programa opremljanja, določa za
investicijo obračunskih stroškov v predvideno komunalno
infrastrukturo in obračunskih nadomestitvenih stroškov za
obstoječo komunalno infrastrukturo.
Komunalni prispevek, izračunan na podlagi obračunskih
stroškov investicije v obstoječo in predvideno komunalno
infrastrukturo znaša 1.728.211.473 SIT.
Komunalni prispevek, glede na parcele, je za posamezen kare sledeč:
– kare 1, 2, 3
– kare 4, 5, 6
– kare PS
– kare C
– kare OŠ
– kare OS

stanovanjski objekti v nizih
individualni stanovanjski
objekti in dvojček
poslovno stanovanjski
objekt
sakralni objekt
osnovna šola
oskrbno storitvene
dejavnosti

23.735 SIT/m2
7.549 SIT/m2
72.886 SIT/m2
8.013 SIT/m2
7.901 SIT/m2
27.722 SIT/m2

14. člen
(znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj
investitorjev)
V odloku o lokacijskem načrtu je določeno, da lahko
investitor načrtovane prostorske ureditve in občina skleneta
urbanistično pogodbo. Z urbanistično pogodbo se občina in
investitor oziroma zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dogovorita, da bo investitor zgradil predvideno komunalno infrastrukturo oziroma bo oproščen plačila komunalega
prispevka. Z urbanistično pogodbo se podrobneje določijo
medsebojne obveznosti glede oddaje gradnje objektov in
omrežij komunalne infrastrukture, neodplačnim prenosom
komunalne infrastrukture v javno last in upravljanje ter priključevanjem objektov na komunalno infrastrukturo v skladu
s predpisi o urejanju prostora, in s tem v zvezi poračunom
vseh medsebojnih obveznosti. V primeru neizpolnitve pogojev iz urbanistične pogodbe, bo občina lahko uveljavila svoje
pravice skladno s predpisi o urejanju prostora.

VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled
na sedežu Mestne občine Koper.
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljavnost sklep o
sprejetju programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje
zazidalnega načrta Nad Dolinsko, številka K0321-3/02.

17. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. K0321-3/02
Koper, dne 20. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la
Gazzetta uff. n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
IL DECRETO
sul programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria a servizio della zona
contemplata dal Piano particolareggiato riferito
alla zona sovrastante la Strada della Valle
N.: K0321-3/02
Capodistria, 20 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 139 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002
e 8/2003), per effetto dell’articolo 29 della Legge
sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 72/93,
6/94 – Sentenza della CC, 45/94 – Sentenza della CC,
57/94, 14/95,20/95 – Sentenza della CC, 63/95, 73/95
– Sentenza della CC, 9/ 96 – Sentenza della CC, 39/96
– Sentenza della CC, 44/96 – Sentenza della CC, 29/97
– integrazione 70/97, 10/98, 68/98 – Sentenza della CC,
74/98 e 59/99 – Sentenza della CC 70/00), dell’articolo
19 dell’Ordinanza sui contenuti del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria (Gazzetta
uff. della RS, n. 117/04 e 74/05), del Regolamento sui
criteri per la commisurazione degli oneri equivalenti alla
quota proporzionale del costo di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione di cui sopra (Gazzetta uff. della RS, n.
117/04), come pure dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01
e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), il
Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella
seduta del 20 luglio 2006, ha approvato

IL DECRETO
sul programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria a servizio della zona
contemplata dal Piano particolareggiato riferito
alla zona sovrastante la Strada della Valle
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(finalità del decreto)
Con il presente decreto è approvato il programma di
realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio
della zona sovrastante la Strada della Valle (nel seguito: pro-
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gramma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione), elaborato dall’impresa Parcela d.o.o., nel mese di giugno 2006.
Articolo 2
(contenuto del programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione)
Il presente programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione è finalizzato alla costruzione delle infrastrutture a rete, con definizione dei tempi e delle condizioni
di allacciamento a tali infrastrutture, oltre alle rispettive norme
tecniche di attuazione e del piano economico finanziario
dell’intervento.
Articolo 3
(motivazione per l’adozione del programma di realizzazione
delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione della zona sovrastante la Strada della Valle costituisce
– la base per la costruzione delle infrastrutture a rete
necessarie ai fini di attuazione degli interventi territoriali
previsti nel piano di sito ed alla successiva utilizzazione delle
strutture realizzate secondo le rispettive destinazioni d’uso.
– la base per la commisurazione dell’onere di urbanizzazione riferito alle infrastrutture a rete progettate ed a
quelle esistenti.
II. LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL
PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE
D’URBANIZZAZIONE
Articolo 4
(basi per la predisposizione del programma di realizzazione
delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione poggia sui seguenti strumenti urbanistici:
– Piano particolareggiato riferito alla zona sovrastante
la Strada della Valle (Bollettino uff. n. 4/94) e le modifiche al
medesimo (Bollettino uff. n. 24/98)
– il Piano particolareggiato riferito alla zona sovrastante la
Strada della Valle è stato elaborato dalla società Investbiro Koper d.d., al numero 92-86, ed è stato approvato dall’assemblea
del Comune di Capodistria il giorno 18 marzo 1994.
– le modifiche al piano particolareggiato in oggetto sono
state realizzate dalla società Urbanistica, d.o.o. Koper, al
numero 12-97. Il rispettivo decreto è stato approvato dal
consiglio comunale del Comune città di Capodistria il giorno
11. 6. 1998 e pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 24/98.
– le modifiche ed integrazioni allo stralcio del piano particolareggiato in oggetto sono state elaborate dalla società
Studio Arhitektura d.o.o. nel dicembre 2003, al n. 17/2003.
– gli allegati e le modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato in oggetto sono stati predisposti dalla società
Investbiro Koper d.d. nel dicembre 2004, al n. 12/2004.
III. OPERE INFRASTRUTTURALI
Articolo 5
(infrastrutture a rete esistenti)
Viabilità
L’edificato in oggetto sorge presso la Strada della Valle. La rete stradale è costituita da strade di comunicazione
interna di accesso che si ricollegano alla Strada della Valle
attraverso un raccordo esistente e due di nuova costruzione.
Il profilo delle strade si adegua al loro carattere funzionale
prevalentemente locale. Il trasporto pubblico urbano si svolge lungo la Strada della Valle, dove sono previsti luoghi di
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fermata facilmente accessibili. Il sistema di percorsi pedonali
garantisce la sicurezza del traffico pedonale.
Illuminazione pubblica
Tutte le strade di accesso e quelle interne saranno dotate dell’impianto di pubblica illuminazione realizzato con corpi
illuminanti CD installati su pali di 10 m (strade di accesso),
e con corpi illuminanti UNR su pali di 3 m (strade di comunicazione interna).
Fognature
Le acque piovane sono convogliate nel sistema di condotte collegate con i collettori attraverso i quali tali acque
sono smaltite nella apposita rete fognaria.
La rete fognaria per lo smaltimento delle acque reflue
a servizio della zona d’intervento è collegata con la rete primaria costituita dal collettore presso la Strada della Valle e
dalla condotta fognaria Č2-Sallara.
Rete idrica
Parte dell’edificato fino alla quota a 20 m s.l.m. sarà
alimentato dalla condotta posta nel sedime della Strada della
Valle. La zona rimanente sarà approvvigionata dal nuovo serbatoio v = 200 m3, posto sulla quota di 60 m s.l.m., al quale
sarà allacciato anche l’edificato esistente e che a sua volta
attingerà l’acqua dal serbatoio Semedella III, attraverso la
condotta esistente posta nel sedime della Strada di Šmarje.
Rete di distribuzione del gas
La rete di distribuzione del gas è realizzata ad anello ed
è collegata al gasdotto esistente che scorre lungo la Strada
della Valle (raccordo della strada E), e prosegue per le strade
E, A, F, H, H-1, G, J, B e D. Da questo partono le derivazioni
di utenza.
Rete di distribuzione dell’energia elettrica
L’edificato esistente nella zona d’intervento è servito
attraverso la rete aerea a bassa tensione che parte dalle CT
OLMO e CT SALLARA II.
Rete delle telecomunicazioni
I cavidotti esistenti scorrono lungo la Strada di Šmarje,
dove la nuova canalizzazione si collega alla zona di nuova
edificazione.
L’allacciamento delle utenze alla centrale telefonica va
realizzato con cavi TK 59 GM (TC dimensionati per ricevere
800 allacciamenti telefonici diretti).
Rete CATV
Il sistema di derivazione e di distribuzione consente di
connettere l’intero comprensorio residenziale alla rete CATV
in grado di dare prestazioni di ottimo livello qualitativo. Il tracciamento della rete CATV combacia con la canalizzazione
telefonica (cavidotto aggiuntivo posto all’interno dell’edificato
fino alle singole utenze).
Articolo 6
(infrastrutture a rete di nuova costruzione)
Viabilità
La viabilità dell’edificato è concepita nel rispetto dei
collegamenti stradali esistenti. I nuovi tracciamenti seguono
i tracciati esistenti dallo stretto profilo e da una considerevole
pendenza longitudinale. Il sistema attuale è stato realizzato
progressivamente nel tempo. La viabilità attuale ha recepito
le soluzioni esistenti apportandovi dei miglioramenti.
Il sistema stradale è rappresentato dalla Strada della
Valle in quanto strada principale e dalle strade di accesso e
di comunicazione interna dell’edificato »A«, »B«, »C«, »D«,
»E«, »F«, »G«, »H«, »H1«, »I«, »I1«, »J«.
Alla base della rete stradale è l’attuale Strada della
Valle che appartiene alla rete stradale urbana di Olmo con
raccordo alla Strada di Šmarje G1-11.
Aree verdi
Le aree verdi sono previste all’interno dell’edificato lungo la Strada della Valle e nella zona sovrastante il medesimo,
nei pressi dell’edificio di culto, del complesso scolastico e
sulle superfici pertinenziali dell’edificato residenziale.
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Illuminazione pubblica
Le strade di accesso all’interno dell’edificato saranno dotate dell’impianto di illuminazione pubblica con pali alti e corpi
illuminanti incorporati; lungo le rimanenti vie e percorso pedonali
saranno installati pali bassi con corpi illuminanti incorporati.
Fognature
Rete fognaria per lo smaltimento delle acque reflue
Le acque reflue provenienti dall’edificato sono convogliate alla condotta F2 il cui tracciato scorre nel sedime della
strada »B« ed alla condotta F3 posta nel sedime della strada
D. Le condotte F2 e F3 sono allacciate al collettore presso
la Strada della Valle.
Fognatura meteorica
Dalla gran parte delle superfici dell’edificato (area sud
– occidentale – Fase I) le acque piovane sono smaltite nel
rivo Olmo attraverso il collettore M3, posto nel sedime della
strada B. Nella fase I, il collettore M3 è collegato all’esistente
canale di scolo BC dal diametro di 120 cm, posto sotto la
carreggiata della Strada della Valle, che smaltisce le acque
piovane nel corpo ricettore costituito da tubazioni BC dal
diametro di 80 cm ovvero da pozzetti di ispezione AB.
Rete idrica
La rete idrica à costituita da due zone di pressione
per sopperire al fabbisogno di acqua potabile ed a quello antincendio. La prima zona di pressione è alimentata
dal serbatoio esistente, posto sulla quota di 60 m s.l.m.
L’approvvigionamento idrico di tale zona è possibile per i
fabbricati dalle quote di altezza poste a 45 m s.l.m.
Rete di distribuzione del gas
La zona d’intervento sarà servita dalla rete di distribuzione esterna.
La rete di distribuzione del gas è realizzata ad anello
con allacciamento al gasdotto esistente che scorre lungo la
Strada della Valle (raccordo della strada E), e prosegue per
le strade E, A, F, H, H-1, G, J, B e D. Da questo partono le
derivazioni di utenza.
Rete di distribuzione dell’energia elettrica
Per garantire l’alimentazione della zona d’intervento
occorrerà realizzare tre nuove cabine di trasformazione dalla
tensione nominale 20/0,4 kV e dalla potenza nominale 630
kVA. Esse devono essere accessibili agli autocarri con gru
dal peso complessivo di 5 t.
Rete delle telecomunicazioni
Si prevede la costruzione della nuova canalizzazione;
la posa dei cavi telefonici avverrà anche nelle aree di cui si
prevede l’inerbamento.
L’allacciamento delle utenze alla centrale telefonica va
realizzato con cavi TK 59 GM (TC dimensionati per ricevere
800 allacciamenti telefonici diretti).
Rete CATV
Il sistema di derivazione e di distribuzione consente di connettere l’intero comprensorio residenziale alla rete CATV in grado di dare prestazioni di ottimo livello qualitativo. Il tracciamento
della rete CATV combacia con quello delle rete di distribuzione
dell’energia elettrica da realizzarsi nei sedimi dei previsti marciapiedi o lungo il margine esterno delle carreggiate.
IV. INVESTIMENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE D'URBANIZZAZIONE
Articolo 7
(zona tariffaria riferita all’area d’intervento)
Il Programma di realizzazione delle opere d’urba
nizzazione si riferisce alla zona sovrastante la Strada della
Valle che rappresenta un’unica zona tariffaria entro la quale
è garantito l’allacciamento ai pubblici servizi.
L’onere di urbanizzazione è commisurato in funzione
dei costi di realizzazione delle rispettive opere per m2 di superficie. Il Programma definisce i seguenti valori:
ΣAj = 86.539,00 m2 – superficie complessiva dei lotti
edificabili costituenti la zona d’intervento.
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ΣTj = 46.161,00 m2 – somma delle superfici planimetriche nette dei fabbricati, calcolata conformemente allo
standard SIST ISO 9836.
Articolo 8
(costi totali dell'intervento)
I costi complessivi dell'intervento da effettuarsi nella
zona tariffaria in oggeto, definiti per il singolo impianto infrastrutturale, comprendono le spese di realizzazione, le spese
d'acquisto dei beni immobili, i costi di predisposizione della
documentazione progettuale ed economico-finanziaria ed
altre spese.
Le spese di realizzazione delle infrastrutture a rete e
degli allacciamenti delle utenze (lavori edili, materiali impiegati e installazione) sono state calcolate in base ai capitolati
e preventivi per le singole infrastrutture a rete.
Le spese complessive dell’intervento, che interessa le
opere infrastrutturali esistenti e quelle previste, ammontano
a 1.728.211.473 SIT.
Articolo 9
(finanziamento dell'intervento)
L'intervento di cui al punto 1 del presente decreto è finanziato in parte dal pagamento delle quote di contributo afferenti
l'onere di urbanizzazione da parte del committente ovvero
del soggetto passivo per l'allacciamento ai servizi pubblici a
rete dell'immobile situato nella zona d'intervento. I costi degli
investimenti effettuati nella rete di distribuzione del gas, per
la quale non viene corrisposto alcun onere d'urbanizzazione,
rimangono a esclusivo carico del committente.
Articolo 10
(piano cronologico di attuazione dei lavori)
Il piano cronologico di attuazione dei lavori interessa il
periodo dal 2006 al 2010.
Articolo 11
(fasi di attuazione del piano di sito)
Il presente Programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione consente l’attuazione per fasi degli edifici che saranno allacciati ai servizi pubblici a rete costruiti
nell’area d’intervento e soggetti al pagamento dell’onere di
urbanizzazione.
V. BASI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI DI
URBANIZZAZIONE
Articolo 12
(indicizzazione dei costi di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione)
Nella commisurazione degli oneri d’urbanizzazione, i
costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione per m2
di lotto edificabile ricadente nella zona tariffaria in oggetto
sono indicizzati in base all’indice medio annuo dei prezzi,
pubblicato dalla Sezione per l’edilizia presso la Camera
per l’economia della Slovenia, »Lavori edili – opere civili e
infrastrutturali«. I costi di calcolo per l’infrastruttura a rete
esistente sono quelli in vigore nel maggio del 2006.
Articolo 13
(commisurazione degli oneri d’urbanizzazione)
Gli oneri d’urbanizzazione riferiti al singolo impianto infrastrutturale sono definiti in funzione dei costi di calcolo riguardanti l’infrastruttura a rete progettata e dei costi di calcolo a
titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione
delle opere d’urbanizzazione esistenti, nel rispetto delle basi
per la commisurazione dei detti oneri, riportate nel programma di realizzazione delle infrastrutture a rete. I committenti

Uradni list Republike Slovenije

Št.

sono esonerati dal pagamento degli oneri d’urbanizzazione
per i garage sotterranei.
Gli oneri d’urbanizzaione, commisurati in base ai costi di
calcolo dell’investimento nell’infrastruttura a rete esistente ed
in quella progettata, ammontano a 1.728.211.473 SIT.
In riferimento alla singola unità d’intervento si applica il
seguente onere di urbanizzazione:
– unità d’intervento 1, 2, villette a schiera
– unità d’intervento 4, 5, 6 case residenziali
individuali e duplex

23.735 SIT/m2
7.549 SIT/m2

– unità d’intervento PS edificio direzionale
e residenziale
72.886 SIT/m2
– unità d’intervento C edificio di culto

8.013 SIT/m2

– unità d’intervento della SE scuola elementare

7.901 SIT/m2

– unità d’intervento CC servizi collettivi

27.722 SIT/m2

Articolo 14
(agevolazione sugli oneri d’urbanizzazione in seguito agli
investimenti del committente)
Il decreto sul piano di sito prevede la possibilità di conclusione del contratto urbanistico tra il committente ed il comune,
con il quale le due parti contraenti convengono che il committente realizzerà le opere d’urbanizzazione previste ovvero che
sarà esonerato dal pagamento degli oneri d’urbanizzazione.
Nel contratto urbanistico sono definiti gli obblighi reciproci in
materia di appalto per la realizzazione degli impianti infrastrutturali a rete, del trasferimento non oneroso in proprietà
e gestione pubblica di tali impianti e dell’allacciamento delle
singole utenze da realizzarsi in conformità della legislazione
sulla sistemazione del territorio con il conseguente pareggiamento degli oneri. In caso di inadempimento delle condizioni
previste nel contratto urbanistico, il comune avrà la possibilità
di far valere i propri diritti, come previsto dalla legislazione sulla
sistemazione del territorio.

VI. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15
(accesso ai dati)
Il programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione ed i rispettivi allegati sono depositati a
libera visione del pubblico presso la sede del Comune città
di Capodistria.
Articolo 16
(cessazione di validità)
Con l’entrata in vigore del presente decreto cessa di
avere efficacia la delibera sull’adozione del programma di
realizzazione delle opere d’urbanizzazione, riferito alla zona
interessata dal piano particolareggiato per l’area sovrastante
la Strada della Valle, numero K0321-3/02.
Articolo 17
(validità)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N.: K0321-3/02
Capodistria, 20 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

3677.
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Odlok o sprejetju programa opremljanja
zemljišč za območje ZN Ob vzhodni vpadnici

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01, in 29/03 ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o sprejetju programa opremljanja zemljišč za
območje ZN Ob vzhodni vpadnici
Št. K3506-1/01
Koper, dne 21. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list Republike Slovenije, št. 72/93, 6/94
– odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US,
39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 29/97 – dopolnitev
70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98 in 59/99 – odločba
US 70/00), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja
zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni
list RS, št. 117/04), ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list
RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper
na seji dne 20. julija 2006 sprejel

ODLOK
o sprejetju programa opremljanja zemljišč za
območje ZN Ob vzhodni vpadnici
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo komunalne infrastrukture za območje ZN
Ob vzhodni vpadnici (v nadaljevanju: program opremljanja),
ki ga je izdelalo podjetje Parcela d.o.o. v juniju 2006.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in
omrežij komunalne infrastrukture, določijo roki gradnje komunalne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja za območje ZN Ob vzhodni vpadnici je
– podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno komunalno infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve,
načrtovane z lokacijskim načrtom izvedejo in služijo svojemu
namenu.
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvidene investicije v komunalno infrastrukturo in komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo.
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II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA
OPREMLJANJA
4. člen
(podlage za pripravo programa opremljanja)
Osnovo za izdelavo programa opremljanja predstavljajo:
– Zazidalni načrt za območje Ob Vzhodni vpadnici v
Kopru, ki ga je izdelal INVEST BIRO KOPER, pod številko
89-7 v oktobru 1989. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta
je sprejela skupščina občine Koper dne 20. 2. 1990, ki je bil
objavljen pod št. 8/90 Uradne objave.
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu« kare Ob Vzhodni vpadnici« v Kopru je
bil sprejet in objavljen v Uradne objave št. 28/2000 v juliju
2000. Spremembe se nanašajo na območje severno od
Ankaranske vpadnice (območje parcelne št. 1570/24 k.o.
Koper – zapori).
– V izdelavi so spremembe Odloka o zazidalnem načrtu »kare Ob Vzhodni vpadnici« v Kopru, ki jih izdeluje
Projekt 30, d.o.o. iz Portoroža in predvidevajo spremembe
območju poslovno trgovinske dejavnosti kareja 2- poslovni
objekt (Barka 2-povečana etažna površina objekta na P+8)
in povečana etažna površina (poslovni objekt – Kamionski
terminal – Faza III na P+4). Dejavnost, ki se izvaja v objektu
se ne spreminja.
Program opremljanja zemljišča za gradnjo je izdelana
na podlagi naslednjih zakonov, navodil in uredb:
– Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS,
št. 44/97);
– Zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84,
in Uradni list RS, št. 59/96);
– Navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99);
– Navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni
list RS, št. 4/99);
– Navodila o tem, kaj se šteje za sekundarno, primarno
in magistralno omrežje komunalnih in drugih objektov in naprav (Uradni list. RS, št. 27/85);
– Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS,
št. 44/97);
– Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03, 58/03);
– Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za
gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05);
– Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 117/04 in 74/05).
III. PRIKAZ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječe komunalne naprave).
Cestno omrežje
Cestno omrežje, na katerem je načrtovana prometna
dostopnost so ceste, ki so klasificirane po svojih funkcijah:
primarne ceste:
Vzhodna vpadnica
sekundarne ceste:
Ankaranska vpadnica
zbirne ceste:
Ferrarska cesta
dovozne ceste:
cesta »B« in cesta »A«
Kanalizacija
Meteorna kanalizacija
Padavinske vode z zazidalnega območja se odvaja po
sistemu meteornih kanalov v odvodnike meteorne vode, ki so
predvideni z vodnogospodarsko ureditvijo območja. Meteorna voda s pretežnega dela zazidave odteka v melioracijski
kanal 2 in od tu v melioracijski kanal 1 z iztokom v morje na
območju luke.
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Fekalna kanalizacija
Odpadna voda se po sistemu kanalov fekalne kanalizacije zbira v fekalnih zbiralnikih in nato v centralni čistilni
napravi mesta Koper, ki je locirana na Ankaranski Bonifiki.
Javna razsvetljava
Javna razsvetljava je predvidena po cesti »B« in cesti
»A«.
Za napajanje javne razsvetljave sta potrebni dve novi
prižigališči.
JR se bo napajala iz obstoječe TP kare I in delno iz TP
Kontejnerski terminali.
Vodovodno omrežje
Vodovodni sistem se bo glede na potrebe gradil etapno.
Do sedaj je že zgrajen cevovod LTŽ fi 300 mm od Ferrarske
ceste do Ankaranske vpadnice po Vzhodni vpadnici in dovodni cevovod LTŽ DN 150 ob Ankaranski cesti do ceste »B«.
Električno omrežje
Od obstoječe glavne TP PTT Center, ki je locirana južno
pod Ankaransko vpadnico je potrebno zgraditi 20 kV kablovod po delu Kolodvorske ceste, po Ankaranski vpadnici in po
cesti »C« do TP Zapori, od tu dalje po Ankaranski vpadnici in
po cesti »B« do TP Supernova in TP Kamionski terminali ter
povezavo do TP Barka in TP Intereuropa.
Telekomunikacijsko in CATV omrežje
Za potrebe telekomunikacijskih povezav je potrebno
dograditi kabelsko kanalizacijo, ki jo sestavljajo stigmafleks
cevi fi 160, 110 in 46 mm.
6. člen
(predvidena komunalna infrastruktura)
Cestno omrežje
Vzhodna vpadnica je štiripasovna cesta z ločilnimi ter
stranskimi pasovi, ki bo imela izrazit značaj prevajanja tovornega prometa, saj predstavlja vstop v Luko Koper, zlasti
po zgraditvi avtoceste ter priključka Koper. Tak pomen ceste
zahteva ustrezen profil:
– širina vozišča 2 x 7,5 m
– kolesarska steza 2,5 m
– hodniki 2,5–3,0 m
– stranski ločilni pasovi 2,5–3,0 m
Profili dovoznih cest so dvopasovni s pasovi za levo
zavijanje kar znaša 2 x 3,5 + 3,0 m = 10 m. Peš promet se
odvija po vseh cestah ter pešpoteh.
Kanalizacija
Na območju poslovno-industrijskega kompleksa, ki na
severu meji na Ferrarsko cesto, na vzhodu cesto »C«, na
jugu na Ankaransko vpadnico in na zahodu na vzhodno vpadnico, je predviden ločen sistem kanalizacije.
Javna razsvetljava
Javna razsvetljava bo ob cestah za motorni promet
izvedena s cestnimi svetilkami na visokih kandelabrih (10
m), ob objektih pa z uličnimi svetilkami na nizkih kandelabrih
(2,5–3 m). Zaščitni ukrep pred previsoko napetostjo dotika v
omrežju javne razsvetljave bo ničenje. Javna razsvetljava je
predvidena po cesti »B« in cesti »A«.
Vodovodno omrežje
Razdelilno vodovodno omrežje kareja Ob Vzhodni vpadnici bo sestavni del prve tlačne cone mesta Koper. Napajanje omrežja v končni fazi bo potekalo iz rezervoarja Škocjan.
Kot rezervno napajanje bo delno možno še iz Bertokov in
Semedele.
Električno omrežje
Osnovna moč transformatorske postaje bo 1 x 630 kVA.
Predvidene nove transformatorske postaje bodo vključene v VN omrežje z novimi 20 kV kablovodi. Nove TP so v
VN omrežje vzankane, le ena TP je priključena odcepno.
Telekomunikacijsko in CATV omrežje
Trasa telefonskega kabelskega omrežja poteka od PTT
centrale Koper po že zgrajeni telefonski kanalizaciji ob Kolodvorski cesti do priključka z Ankaransko cesto, nato pa
po desni strani Ankaranske ceste do Vzhodne vpadnice.
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Kabelska kanalizacija ob Ankaranski cesti do Vzhodne vpadnice bo služila tudi za telefonsko kabelsko omrežje območja
industrijske cone Sermin.
Telefonska kabelska kanalizacija bo zgrajena s plastičnimi cevmi premera fi 100 mm, jaški pa bodo zgrajeni na
razdalji od 70 do 100 m in na razcepih telefonskih kablov.
IV. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Program opremljanja je izdelan za območje Ob vzhodni
vpadnici, ki skladno s pogoji uredbe tvori eno obračunsko
območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje
na predvideno komunalno infrastrukturo oziroma območje
njene uporabe.
Komunalni prispevek se za predvideno investicijo odmeri na podlagi preračunanih stroškov opremljanja na m2
parcele. Program opremljanja določa naslednje vrednosti:
ΣAj = 124.130,00 m2; vsota površin gradbenih parcel na
obračunskem območju investicije
ΣTj = 58.785,00 m2; vsota neto tlorisnih površin objektov, izračunanih po standardu SIST ISO 9836.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški investicije na obračunskem območju, ki
so določeni po posamezni vrsti komunalne infrastrukture,
obsegajo: stroške gradnje komunalne infrastrukture, stroške
odkupa nepremičnin, stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter druge stroške.
Višina stroškov izgradnje komunalne infrastrukture in
njenih priključkov na omrežja oskrbovalnih sistemov (gradbeni stroški, stroški materiala in montaže) je bila izračunana
na podlagi projektantskih popisov del in predračunov za
posamezne vrste komunalnih objektov in naprav,
Skupni in obračunski stroški investicije v komunalno
infrastrukturo znašajo 2.954.871.199 SIT.
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Investicija v komunalno infrastrukturo, predvidena s programom opremljanja iz 1. točke tega odloka, se financira iz
komunalnega prispevka, ki ga investitor objektov oziroma zavezanec komunalnega prispevka plača občini za priključitev
stavbe ali površine na komunalno infrastrukturo na območju
opremljanja.
10. člen
(terminski plan)
Terminski plan izgradnje komunalne infrastrukture delimo
na časovno obdobje od leta 2006 do 2007 oziroma 2009.
11. člen
(faznost izvajanja)
Program opremljanja dopušča možnost fazne gradnje
objektov, ki se priključujejo na komunalno infrastrukturo na
območju opremljanja in za katere občina odmeri komunalni
prispevek.
V. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja m2 parcele v obračunskem območju
z določeno komunalno infrastrukturo, se pri odmeri komunal-

Št.

84 / 8. 8. 2006 /

Stran

9119

nega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega
indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za
gradbeništvo pri GZ Slovenije, »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Obračunski stroški za obstoječo infrastrukturo
so upoštevani na nivo cen maj 2006.
13. člen
(določitev komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se za določeno vrsto komunalne infrastrukture in ob upoštevanju podlag za odmero komunalnega prispevka iz programa opremljanja, določa za
investicijo obračunskih stroškov v predvideno komunalno
infrastrukturo in obračunskih nadomestitvenih stroškov za
obstoječo komunalno infrastrukturo.
Komunalni prispevek, izračunan na podlagi obračunskih
stroškov investicije v obstoječo in predvideno komunalno
infrastrukturo znaša 2.954.871.199 SIT.
Stroški opremljanja zemljišča oziroma komunalni prispevek po posameznih karejih (stalne cene maj 2006) znaša:
1. KARE 1 – območje Kovinarske šole in poslovnega
objekta Luke Koper; stroški opremljanja zemljišča znašajo
539.815.468 SIT, komunalni prispevek znaša 21.268 SIT/m2
parcele;
2. KARE 2 – območje poslovno trgovskih objektov in
javnih parkirnih površin; stroški opremljanja zemljišča znašajo 512.213.722 SIT, komunalni prispevek povprečno znaša
36.587 SIT/m2 parcele;
– podobmočje 2A (poslovne površine) – stroški opremljanja zemljišča znašajo 59.755.153 SIT, komunalni prispevek pa znaša 11.856 SIT/m2 parcele
– podobmočje 2B (parkirišča) – stroški opremljanja zemljišča znašajo 14.362.771 SIT, komunalni prispevek pa
znaša 2.762 SIT/m2 parcele
– podobmočje 2C (objekt LUKA KOPER) – stroški
opremljanja zemljišča znašajo 235.897.737 SIT, komunalni
prispevek pa znaša 62.739 SIT/m2 parcele; investitor je oproščen plačila komunalnega prispevka za garažo
3. KARE 3 – območje poslovno trgovskih objektov in zaporov; stroški opremljanja zemljišča znašajo
889.474.892 SIT, komunalni prispevek povprečno znaša
28.929 SIT/m2 parcele;
– podobmočje 3A (poslovno-trgovsko območje) – stroški
opremljanja zemljišča znašajo 753.385.234 SIT, komunalni
prispevek pa znaša 29.261 SIT/m2 parcele
– podobmočje 3B (zapori) – stroški opremljanja zemljišča znašajo 136.089.658 SIT, komunalni prispevek pa znaša
27.218 SIT/m2 parcele
4. KARE 4 – območje kamionski terminal in poslovni objekti; stroški opremljanja zemljišča znašajo
1.013.367.114 SIT, komunalni prispevek povprečno znaša
18.766 SIT/m2 parcele;
– podobmočje 4A (poslovne površine na jugu območja)
– stroški opremljanja zemljišča znašajo 302.556.966 SIT,
komunalni prispevek pa znaša 24.800 SIT/m2 parcele
– podobmočje 4B (prometni terminal) – stroški opremljanja zemljišča znašajo 389.168.372 SIT, komunalni prispevek pa znaša 11.366 SIT/m2 parcele
– podobmočje 4C (poslovne površine na severo-vzhodu
območja) – stroški opremljanja zemljišča znašajo 192.104.883
SIT, komunalni prispevek pa znaša 50.554 SIT/m2 parcele
– podobmočje 4D (KOPERINVEST d.o.o.) – stroški
opremljanja zemljišča znašajo 129.536.893 SIT, komunalni
prispevek pa znaša 34.451 SIT/m2 parcele.
14. člen
(znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj
investitorjev)
V odloku o lokacijskem načrtu je določeno, da lahko
investitor načrtovane prostorske ureditve in občina skleneta
urbanistično pogodbo. Z urbanistično pogodbo se občina in
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investitor oziroma zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dogovorita, da bo investitor zgradil predvideno komunalno infrastrukturo oziroma bo oproščen plačila komunalega
prispevka. Z urbanistično pogodbo se podrobneje določijo
medsebojne obveznosti glede oddaje gradnje objektov in
omrežij komunalne infrastrukture, neodplačnim prenosom
komunalne infrastrukture v javno last in upravljanje ter priključevanjem objektov na komunalno infrastrukturo v skladu
s predpisi o urejanju prostora, in s tem v zvezi poračunom
vseh medsebojnih obveznosti. V primeru neizpolnitve pogojev iz urbanistične pogodbe, bo občina lahko uveljavila svoje
pravice skladno s predpisi o urejanju prostora.

tenza della CC, 74/98 e 59/99 – Sentenza della CC 70/00),
dell’articolo 19 dell’Ordinanza sui contenuti del programma
di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria (Gazzetta uff. della RS, n. 117/04 e 74/05), del Regolamento sui
criteri per la commisurazione degli oneri equivalenti alla
quota proporzionale del costo di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione di cui sopra (Gazzetta uff. della RS, n.
117/04), come pure dell’articolo 27 dello Statuto del Comune
città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03
e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio
comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del
20 luglio 2006, ha approvato

VI. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

IL DECRETO
sul programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria a servizio della zona
contemplata dal Piano particolareggiato riferito
alla Direttrice orientale

15. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled
na sedežu Mestne občine Koper.
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljavnost sklep o
sprejetju programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje
zazidalnega načrta Ob Kolodvorski in zazidalnega načrta
kare Ob vzhodni vpadnici v delu, ki se nanaša na zazidalni
načrt kare Ob vzhodni vpadnici, številka K3506-1/01.
17. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. K3506-1/01
Koper, dne 20. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la
Gazzetta uff. n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
IL DECRETO
sul programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria a servizio della zona
contemplata dal Piano particolareggiato riferito
alla Direttrice orientale
N.: K3506-1/01
Capodistria, 21 luglio 2006
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 139 della Legge sulla pianificazione
territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002 e 8/2003),
per effetto dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale
(Gazzetta uff. della RS, n. 72/93, 6/94 – Sentenza della CC,
45/94 – Sentenza della CC, 57/94, 14/95,20/95 – Sentenza
della CC, 63/95, 73/95 – Sentenza della CC, 9/ 96 – Sentenza della CC, 39/96 – Sentenza della CC, 44/96 – Sentenza
della CC, 29/97 – integrazione 70/97, 10/98, 68/98 – Sen-

I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(finalità del decreto)
Con il presente decreto è approvato il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio
della zona contemplata dal Piano particolareggiato riferito
alla Direttrice orientale (nel seguito: programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione), elaborato dall’impresa
Parcela d.o.o., nel mese di giugno 2006.
Articolo 2
(contenuto del programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione)
Il presente programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione è finalizzato alla costruzione delle infrastrutture a rete, con definizione dei tempi e delle condizioni
di allacciamento a tali infrastrutture, oltre alle rispettive norme
tecniche di attuazione e del piano economico finanziario
dell’intervento.
Articolo 3
(motivazione per l’adozione del programma di realizzazione
delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione della zona interessata dal Piano particolareggiato
riferito alla Direttrice orientale costituisce
– la base per la costruzione delle infrastrutture a rete
necessarie ai fini di attuazione degli interventi territoriali
previsti nel piano di sito ed alla successiva utilizzazione delle
strutture realizzate secondo le rispettive destinazioni d’uso.
– la base per la commisurazione dell’onere di urbanizzazione riferito alle infrastrutture a rete progettate ed a
quelle esistenti.
II. LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL
PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE
D’URBANIZZAZIONE
Articolo 4
(basi per la predisposizione del programma di realizzazione
delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere d’urba
nizzazione poggia sui seguenti strumenti urbanistici:
– Piano particolareggiato riferito alla zona presso la
Direttrice orientale a Capodistria, elaborato in ottobre 1989
dalla società INVEST BIRO KOPER, al numero di progetto
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89-7. Il Decreto sull’approvazione del piano particolareggiato
è stato accolto dall’assemblea del comune di Capodistria
in data del 20. 2. 1990, e pubblicato nel Bollettino ufficiale
n. 8/90.
– Decreto sulle modifiche ed integrazioni al decreto sul
piano particolareggiato denominato “Comprensorio presso
la Direttrice orientale” a Capodistria è stato approvato e pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 28/2000, giugno 2000. Le
modifiche riguardano l’area a nord dalla direttrice di Ancarano (area individuata nella particella catastale n. 1570/24, c.c.
di Capodistria – carceri).
– Attualmente sono in fase di preparazione le modifiche
al Decreto sul piano particolareggiato denominato “Comprensorio presso la Direttrice orientale” a Capodistria, affidate alla
società Projekt 30 d.o.o., di Portorose, che prevedono variazioni nell’area a destinazione d’uso direzionale e commerciale dell’unità minima d’intervento 2 – edificio direzionale (“Barka 2” – aumento della superficie utile del fabbricato, limite di
altezza consentito: nove piani fuori terra, e l’aumento delle
superfici del garage (edificio direzionale – autoporto – Fase
III, limite di altezza consentito: cinque piani fuori terra). La
destinazione d’uso del fabbricato non subisce mutamenti.
Il programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione è subordinato alle seguenti leggi e norme:
– Legge sui lotti edificabili (Gazz. uff. della RS, n.
44/97);
– Legge sulla costruzione dei fabbricati (Regolamento
edilizio) (Gazz. uff. della RSS, n. 34/84 e la GU della RS, n.
59/96);
– Disposizioni sui contenuti del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria (Gazzetta uff.
della RS, n. 4/99);
– Disposizioni in materia della commisurazione degli
oneri d’urbanizzazione (Gazz. uff. della RS, n. 4/99);
– Disposizioni in materia della classificazione dei servizi
pubblici a rete (Gazz. uff. della RS, n. 27/85);
– Legge sulle modifiche ed integrazioni alla legge sulla
pianificazione urbanistica e su altri interventi nel territorio
(Gazz. uff. della RS, n. 44/97);
– Legge sulla pianificazione del territorio (ZUreP-1)
(Gazz. uff. della RS, n. 110/02, 8/03, 58/03);
– Ordinanza sui contenuti del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria (Gazzetta uff. della
RS, n. 117/04 e 74/05);
– Regolamento sui criteri per la commisurazione degli
oneri equivalenti alla quota proporzionale del costo di realizzazione delle opere d’urbanizzazione di cui sopra (Gazzetta
uff. della RS, n. 117/04),
III. OPERE INFRASTRUTTURALI
Articolo 5
(infrastrutture a rete esistenti)
La rete stradale interessata dalla realizzazione di immissioni ed uscite è costituita dalle strade classificate riguardo alle loro caratteristiche funzionali:
Strade principali:
Direttrice orientale
Strade secondarie:
Direttrice di Ancarano
Strade di raggruppamento: Strada di Ferrara
Strade di accesso:
Strade “A” e “B”
Rete fognaria
Fognature meteoriche
Le acque piovane provenienti dalla zona d’intervento
sono smaltite attraverso un sistema di condotte, previsto
nel progetto di realizzazione delle opere idrauliche a servizio della zona stessa. Le acque meteoriche provenienti
dall’edificato sono convogliate prima nel canale di bonifica 2
e poi nel canale di bonifica 1, con scolo in mare, realizzato
nell’area portuale.
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Rete di smaltimento delle acque reflue
Attraverso il sistema di condotte fognarie, le acque
reflue sono raccolte nei collettori, collegati al depuratore
centrale di Capodistria, sito nella Bonifica di Ancarano.
Illuminazione pubblica
L’impianto di pubblica illuminazione è previsto lungo
le strade »B« e »A«.
L’alimentazione del suddetto impianto richiede la realizzazione di due dispositivi di accensione.
L’IP sarà alimentata dall’attuale CT Comprensorio I ed
in parte dalla CT dell’autoporto.
Rete idrica
La rete idrica sarà realizzata per stralci, in funzione
del fabbisogno effettivo. Al presente, la zona è servita dalla
condotta in ghisa dal diametro di 300 mm che scorre nel
sedime della Direttrice orientale, dalla Strada di Ferrara fino
alla Strada di Ancarano, e dall’adduttrice in ghisa, DN 150,
posta lungo la Strada di Ancarano fino alla strada »B«.
Rete di distribuzione dell’energia elettrica
Dall’attuale CT Centro PTT, sita a sud della Direttrice
di Ancarano, va costruito un cavo 20 kV che attraverserà un
tratto della Strada della stazione, la direttrice di Ancarano
e la strada »C« fino a raggiungere la CT Carceri, proseguendo lungo la Direttrice di Ancarano, per la strada »B«, fino
alla CT Supernova e la CT Autoporto. Va inoltre realizzato
l’allacciamento alla CT “Barka” ed alla CT Intereuropa.
Rete delle telecomunicazioni e CATV
Per garantire i necessari allacciamenti alla rete delle
telecomunicazioni va potenziata la canalizzazione dei cavidotti con l’utilizzo di tubazioni stigmafleks dal diametro 160,
110 e 46 mm.
Articolo 6
(infrastrutture a rete di nuova costruzione)
Viabilità
La Direttrice orientale è costituita da una strada a
carreggiate separate da spartitraffico, ciascuna con due
corsie di marcia. Essa sarà destinata soprattutto al traffico
pesante, visto che fungerà da accesso al porto in particolare in seguito all’ultimazione dell’autostrada e del raccordo
di Capodistria. tale funzione richiede pertanto un profilo
adeguato:
– Larghezza della carreggiata 2 x 7,5 m,
– Pista ciclabile 2,5 m,
– banchine 2,5 – 3,0 m,
– spartitraffico laterali 2,5 – 3,0 m.
Le strade di accesso sono a due corsie di marcia con
corsie per la svolta a sinistra, ovvero 2 x 3,5 + 3,0 m = 10
m. Il traffico pedonale si svolge lungo tutte le strade e percorsi pedonali.
Rete fognaria
La zona interessata dal complesso a destinazione
direzionale e produttiva, confinante a nord alla Strada di
Ferrara, ad est alla strada “C”, a sud alla direttrice di Ancarano e ad ovest alla direttrice orientale, sarà servita da un
sistema fognario separato.
Illuminazione pubblica
L’impianto di illuminazione pubblica, realizzato lungo le
strade destinate al traffico motorizzato, sarà dotato di corpi
illuminanti installati su pali da 10 m, nei pressi dei fabbricati,
invece, su pali da 2,4 a 3 m. La difesa contro i contatti con
parti metalliche è assicurata tramite impianto di messa a
terra. L’impianto della pubblica illuminazione sarà realizzato
lungo le strade »B« e »A«.
Rete idrica
La rete idrica di distribuzione a servizio del comprensorio presso la Direttrice orientale farà parte della prima
zona di pressione della città di Capodistria. La rete sarà
alimentata dal serbatoio di San Canziano con possibilità di
ricorrere ai serbatoi di Bertocchi e Semedella.
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Rete di distribuzione dell’energia elettrica
La potenza della cabina di trasformazione sarà pari a
1 x 630 kVA.
Le CT di nuova realizzazione saranno collegate in rete ad
alta tensione con nuovi cavi da 20 kV secondo il sistema radiale,
fatta eccezione di una CT che sarà collegata diversamente.
Rete delle telecomunicazioni e CATV
Il tracciamento della rete telefonica e CATV scorre dalla centrale PTT di Capodistria, lungo il cavidotto esistente
presso la Strada della stazione, fino al collegamento con la
Strada di Ancarano, proseguendo sul lato destro della medesima fino alla Direttrice orientale. La canalizzazione presso
la Strada di Ancarano fino alla Direttrice orientale servirà per
la posa dei cavi telefonici e CATV a servizio della zona industriale di Sermin. La predetta canalizzazione sarà realizzata
con tubazioni in PVC dal diametro 100 mm, posta a distanza
di 70 fino a 100 m ed all’altezza delle diramazioni.
IV. INVESTIMENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE D'URBANIZZAZIONE
Articolo 7
(zona tariffaria riferita all’area d’intervento)
Il Programma di realizzazione delle opere d’urba
nizzazione si riferisce all’area della DIRETTRICE ORIENTALE che rappresenta un’unica zona tariffaria entro la quale è
garantito l’allacciamento ai pubblici servizi.
L’onere di urbanizzazione è commisurato in funzione
dei costi di realizzazione delle rispettive opere per m2 di superficie del lotto. Il Programma definisce i seguenti valori:
ΣAj = 124.130,00 m2 – superficie complessiva dei lotti
edificabili costituenti la zona d’intervento.
ΣTj = 58.785,00 m2 – somma delle superfici planimetriche nette dei fabbricati, calcolata conformemente allo
standard SIST ISO 9836.
Articolo 8
(costi totali dell'intervento)
I costi complessivi dell'intervento da effettuarsi nella zona
tariffaria in oggeto, definiti per il singolo impianto infrastrutturale, comprendono le spese di realizzazione, le spese d'acquisto
dei beni immobili, i costi di predisposizione della documentazione progettuale ed economico-finanziaria ed altre spese.
Le spese di realizzazione delle infrastrutture a rete e
degli allacciamenti delle utenze (lavori edili, materiali impiegati e installazione) sono state calcolate in base ai capitolati
e preventivi per le singole infrastrutture a rete.
Le spese complessive dell’intervento, che interessa le
opere infrastrutturali esistenti e quelle previste, ammontano
a 2.954.871.199 SIT.
Articolo 9
(finanziamento dell'intervento)
L'intervento di cui al punto 1 del presente decreto è
finanziato dal pagamento delle quote di contributo afferenti
l'onere di urbanizzazione da parte del committente ovvero del
soggetto passivo per l'allacciamento ai servizi pubblici a rete
dell'immobile situato nella zona d'intervento.
Articolo 10
(piano cronologico di attuazione dei lavori)
Il piano cronologico di attuazione dei lavori interessa il
periodo dal 2006 al 2007 ovvero 2009.
Articolo 11
(fasi di attuazione del piano di sito)
Il presente Programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione consente l’attuazione per fasi degli edi-
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fici che saranno allacciati ai servizi pubblici a rete costruiti
nell’area d’intervento e soggetti al pagamento dell’onere di
urbanizzazione.
V. BASI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI DI
URBANIZZAZIONE
Articolo 12
(indicizzazione dei costi di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione)
Nella commisurazione degli oneri d’urbanizzazione, i
costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione per m2
di lotto edificabile ricadente nella zona tariffaria in oggetto
sono indicizzati in base all’indice medio annuo dei prezzi,
pubblicato dalla Sezione per l’edilizia presso la Camera
per l’economia della Slovenia, »Lavori edili – opere civili e
infrastrutturali«. I costi di calcolo per l’infrastruttura a rete
esistente sono quelli in vigore nel maggio del 2006.
Articolo 13
(commisurazione degli oneri d’urbanizzazione)
Gli oneri d’urbanizzazione riferiti al singolo impianto
infrastrutturale sono definiti in funzione dei costi di calcolo
riguardanti l’infrastruttura a rete progettata e dei costi di
calcolo a titolo di rimborso delle spese sostenute per la
realizzazione delle opere d’urbanizzazione esistenti, nel
rispetto delle basi per la commisurazione dei detti oneri,
riportate nel programma di realizzazione delle infrastrutture
a rete. I committenti sono esonerati dal pagamento degli
oneri d’urbanizzazione per i garage sotterranei.
Gli oneri d’urbanizzaione, commisurati in base ai costi
di calcolo dell’investimento nell’infrastruttura a rete esistente
ed in quella progettata, ammontano a 2.954.871.199 SIT.
I costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione
ovvero gli oneri di urbanizzazione delle singole unità minime d’intervento (prezzi fissi applicati in maggio 2006)
ammontano a:
5. UNITÀ D’INTERVENTO 1 – zona della Scuola media metalmeccanica e dell’edificio direzionale della Luka
Koper; i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione
ammontano a 539.815.468 SIT, l’onere di urbanizzazione
ammonta a 21.268 SIT/m2 del lotto;
6. UNITÀ D’INTERVENTO 2 – zona degli edifici a
destinazione direzionale e commerciale e dei parcheggi pubblici; i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione
ammontano a 512.213.722 SIT, l’onere di urbanizzazione
medio ammonta a 36.587 SIT/m2 del lotto;
– sottozona 2A (superfici direzionali) – i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ammontano
a 59.755.153 SIT, l’onere di urbanizzazione ammonta a
11.856 SIT/m2 del lotto;
– sottozona 2B (parcheggi) – i costi di realizzazione
delle opere d’urbanizzazione ammontano a 14.362.771 SIT,
l’onere di urbanizzazione ammonta a 2.762 SIT/m2 del
lotto;
– sottozona 2C (edificio della LUKA KOPER) – i costi
di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ammontano
a 235.897.737 SIT, l’onere di urbanizzazione ammonta a
62.739 SIT/m2 del lotto; il committente è esonerato dal pagamento dell’onere d’urbanizzazione riferito al garage;
7. UNITÀ D’INTERVENTO 3 – zona degli edifici direzionali e commerciali e delle carceri; i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ammontano a 889.474.892 SIT,
l’onere di urbanizzazione medio ammonta a 28.929 SIT/m2
del lotto;
– sottozona 3A (zona a destinazione direzionale e commerciale) – i costi di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione ammontano a 753.385.234 SIT, l’onere di
urbanizzazione ammonta a 29.261 SIT/m2 del lotto;
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– sottozona 3B (carceri) – i costi di realizzazione delle
opere d’urbanizzazione ammontano a 136.089.658 SIT,
l’onere di urbanizzazione ammonta a 27.218 SIT/m2 del
lotto;
8. UNITÀ D’INTERVENTO 4 – zona dell’autoporto
ed edificio direzionale; i costi di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione ammontano a 1.013.367.114 SIT, l’onere
di urbanizzazione medio ammonta a 18.766 SIT/m2 del
lotto;
– sottozona 4A (superfici direzionali ricadenti nella
parte meridionale della zona) – i costi di realizzazione
delle opere d’urbanizzazione ammontano a 302.556.966
SIT, l’onere di urbanizzazione ammonta a 24.800 SIT/m2
del lotto;
– sottozona 4B (autoporto) – i costi di realizzazione
delle opere d’urbanizzazione ammontano a 389.168.372
SIT, l’onere di urbanizzazione ammonta a 11.366 SIT/m2
del lotto;
– sottozona 4C (superfici direzionali ricadenti nella
parte nord – orientale della zona) – i costi di realizzazione
delle opere d’urbanizzazione ammontano a 192.104.883
SIT, l’onere di urbanizzazione ammonta a 50.554 SIT/m2
del lotto;
– sottozona 4D (KOPERINVEST d.o.o.) – i costi di
realizzazione delle opere d’urbanizzazione ammontano a
129.536.893 SIT, l’onere di urbanizzazione ammonta a
34.451 SIT/m2 del lotto.
Articolo 14
(agevolazione sugli oneri d’urbanizzazione in seguito agli
investimenti del committente)
Il decreto sul piano di sito prevede la possibilità di
conclusione del contratto urbanistico tra il committente ed
il comune, con il quale le due parti contraenti convengono
che il committente realizzerà le opere d’urbanizzazione previste ovvero che sarà esonerato dal pagamento degli oneri
d’urbanizzazione. Nel contratto urbanistico sono definiti gli
obblighi reciproci in materia di appalto per la realizzazione
degli impianti infrastrutturali a rete, del trasferimento non
oneroso in proprietà e gestione pubblica di tali impianti e
dell’allacciamento delle singole utenze da realizzarsi in
conformità della legislazione sulla sistemazione del territorio con il conseguente pareggiamento degli oneri. In caso
di inadempimento delle condizioni previste nel contratto
urbanistico, il comune avrà la possibilità di far valere i propri
diritti, come previsto dalla legislazione sulla sistemazione
del territorio.
VI. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 15
(accesso ai dati)
Il programma di realizzazione delle opere d’urba
nizzazione ed i rispettivi allegati sono depositati a libera
visione del pubblico presso la sede del Comune città di
Capodistria.
Articolo 16
(cessazione di valicità)
Con l’entrata in vigore del presente decreto cessa di
avere efficacia la delibera sull’adozione del programma di
realizzazione delle opere d’urbanizzazione riferito alla zona
interessata dal piano particolareggiato per l’area presso la
Strada della stazione e del piano particolareggiato riferito al
Comprensorio presso la Direttrice orientale, limitatamente
allo stralcio del piano che riguarda tale comprensorio, numero K3506-1/01.
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Articolo 17
(validità)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica di Slovenia.
N.: K3506-1/01
Capodistria, 20 luglio 2006
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

3678.

Odlok o sprejetju programa opremljanja
zemljišč za območje ZN večnamenska dvorana
v Kopru

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o sprejetju programa opremljanja zemljišč za
območje ZN večnamenska dvorana v Kopru
Št. K420-28/2003
Koper, dne 21. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06
– odločba US), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in
74/05), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04) ter 27. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter
Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne
občine Koper na seji dne 20. julija 2006 sprejel

ODLOK
o sprejetju programa opremljanja zemljišč za
območje ZN večnamenska dvorana v Kopru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč
za gradnjo komunalne infrastrukture za območje ZN večnamenska dvorana v Kopru (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje IN-DO d.o.o. v juniju 2006 za del,
ki se nanaša na območje gradnje Zeleni park II.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov
in omrežij komunalne infrastrukture, določijo roki gradnje
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komunalne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter
določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija
opremljanja.
Program opremljanja je sestavljen iz besedila:
1. SPLOŠNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA
2. OPIS OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
3. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
4. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. PREDLOG ODLOKA
6. PRILOGE
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja za območje ZN večnamenska
dvorana v Kopru je
– podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno komunalno infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve,
načrtovane z lokacijskim načrtom izvedejo in služijo svojemu
namenu.
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvidene investicije v komunalno infrastrukturo in komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA
OPREMLJANJA
4. člen
(podlage za pripravo programa opremljanja)
Osnovo za izdelavo programa opremljanja predstavljajo:
– Posebne strokovne podlage in zazidalni načrt Večnamenska dvorana, ki jo je izdelalo podjetje Investbiro Koper
d.d., številka: 91–10, november 1991
– Izris iz Zazidalnega načrta za gradnjo trgovsko-poslovno stanovanjskega objekta in podzemnega parkirišča, ki
ga je v juniju 1999 izdelal Investbiro Koper d.d.
– Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Večnamenska dvorana v Kopru (gradnja nove šole na Bonifiki)«, ki
jo je v juniju 2005 izdelal PS Prostor d.o.o., Koper.
– Spremembe zazidalnega načrta Večnamenska dvorana, ki jo je izdelalo podjetje Investbiro Koper d.d.
Program opremljanja zemljišča za gradnjo je izdelan na
podlagi naslednjih zakonov, navodil in uredb:
– Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02,
8/03, 55/03 in 58/03);
– Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02,
55/03 in 97/03);
– Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za
gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04);
Pri izdelavi programa opremljanja je bila uporabljena
tehnična dokumentacija PZI za ureditev telefonskega SN in
NN ter vodovodnega omrežja, ki ga je pod številko: 4039I v
juniju 2005 izdelalo podjetje LIZ – PROEL, Izola
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječa komunalna infrastruktura za celotno območje;
šolsko območje, večnamenska dvorana ter Zeleni park 1
in 2).
Cestno omrežje
Obravnavano območje se prometno lahko navezuje le
iz Semedelske vpadnice in Ogrlice. Oblika navezave na ti
dve mestni cesti ni možna kot nivojsko križišče, saj bi s tem
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degradirali nivo primarne in sekundarne ceste. Navezava je
možna le kot stranski uvoz oziroma izvoz, kjer se prometni
tokovi cepijo oziroma združujejo. Sistem mestnih vpadnice ter Ogrlice so štiripasovne ceste s kolesarskimi ter pes
stezami in zelenimi stranskimi pasovi. Povezave Ogrlice z
obvozno cesto v mestnem jedru so dvopasovne. Peš omet
se vodi smotrno po vseh ulicah, kjer v mestnem jedru tvori
križ sever-jug in vzhod – zahod. Smer peš poti sever – jug,
ki je potekala iz mestnega jedra proti Semedeli, je prekinjena
z obalno cesto, tako da je možna povezava s Semedelo po
Prečni cesti na vzhodnem delu obravnavanega območja,na
zahodnem pa po Semedelski vpadnici.
Kolesarski promet se vodi po ločenih stezah ob Semedelski vpadnici in Ogrlici. Na robu mestnega jedra se
kolesarski promet vodi na vozišču.
Mestni javni promet poteka po Semedelski vpadnici ter
po obvozni cesti mestnega jedra, kjer postajališča z dobro
dostopnostjo peš prometa. Individualni motorni promet se
omejuje ter dovaja do roba mestnega jedra, kjer so predvidena parkirišča.
Kanalizacija; fekalna
Glavni zbiralnik mesta odvaja odpadno vodo iz naselja
Žusterna, Semedela, Olmo in starega mestnega jedra preko črpališč na centralno čistilno napravo mesta. Območje
zazidalnega načrta »Večnamenska dvorana« prečka glavni
zbiralnik mesta na odseku med črpališčem C1 in C2. Glavni
zbiralnik mesta poteka od črpališča C1 ob semedelski vpadnici na območju križišča semedelske vpadnice z Ogrlico
prečka obravnavano območje in od tu dalje poteka ob desnem robu Ogrlice do črpališča C2. Obstoječi kanalizacijski
priključek veleblagovnice Soča in samopostrežne trgovine je
povezan na glavni zbiralnik mesta.Padavinska voda se preko
razbremenilnika preliva v meteorno kanalizacijo, ki odteka v
semedelsko Bonifiko.
Kanalizacija; meteorna
Meteorna kanalizacija dovaja padavinsko vodo z območja Zazidalnega načrta v depresijo semedelske Bonifike
in sicer v odprti melioracijski kanal (kanal Grande). Iz melioracijskega kanala odnosno njegove retenzije se padavinska
voda preko obstoječega črpališča, ki je locirano ob stari
semedelski cesti prečrpava v morje. Z nižje ležečih površin
bo potrebno padavinsko vodo v meteorno kanalizacijo prečrpavati.
Vodovodno omrežje
Na območju zazidalnega načrta Večnamenska dvorana
v Kopru se nahajajo trije cevovodi.
Prvi cevovod fi 300 mm poteka ob semedelski vpadnici
in je namenjen preskrbi starega mesta Koper. Po južni pes
poti ob Ogrlici, poteka cevovod fi 150 mm in tretji fi 90 mm
izhaja iz tega in je namenjen za športno cono. Cevovoda fi
150 in fi 90 sta namenjena preskrbi območja Bonifike. Za preskrbo območja zazidalnega načrta je treba dograditi omrežje
Bonifike v zanko z dvostranskim napajanjem.V ta namen je
treba dograditi zanko med Cimosom in Badaševico od peš
mosta do Slovenija avta ter od nove Istrabenzove črpalke ob
športni coni do fi 150 mm na ogrlici.
Elektroenergetsko omrežje
Obravnavano področje napajajo transformatorske postaje TP Soča, TP Poslovni objekt in TP Banka. Po obravnavanem področju potekajo 20 kV kablovodi TP Banka – TP
Poslovni objekt – TP Soča -TP Koper III in TP Črpalisce
Bonifika – TP Koper III. Po področju potekajo nizkonapetostni
kablovodi za napajanje posameznih obstoječih objektov. Grajena je cestna javna razsvetljava v zemeljski kabelski izvedbi
z visokimi kandelabri.
Telefonsko omrežje
Območje zazidalnega načrta se bo priključilo na glavno
avtomatsko telefonsko centralo, ki je locirana v prometnem
terminalu. Telefonski kabli potekajo od GATC po že zgrajeni
telefonski kabelski kanalizaciji ob Kolodvorski cesti preko
ogrlice do semedelske vpadnice, od koder se preko tele-
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fonskega kabelskega razdelilca položijo telefonski kabli do
posameznih predvidenih objektov.
6. člen
(predvidena komunalna infrastruktura za območje
Zeleni park 2)
Zunanja ureditev
Zunanja ureditev obsega parkirno ploščad nad garažno
hišo in dostope do obstoječih in načrtovanih objektov. Garažna hiša pokriva večino zemljišča in tako pretežni del zunanje
ureditve predstavlja povozna streha garaže. Ob obstoječih
objektih so urejene površine za pešce preko katerih je možen
dostop do objektov.
Prometna ureditev severnega dela obravnavanega območja – garaža
Med trgovino Mercator in Staro Sočo ter Pristaniško
ulico je predvidena izvedba podzemnega garažnega objekta
z dvema kletema in parkirnimi površinami na nivoju terena.
Dovoz do obravnavanega objekta bo urejen preko neprednostnega priključka, ki se izvede zahodno od obstoječega
priključka parkirišča. Parkirna mesta se izvedejo na povozni
strehi garaže, ki pada od nivoja vhodov v obstoječe objekte
proti nivoju Pristaniške ulice.
Prometna ureditev južnega dela obravnavanega območja – poslovno stanovanjski objekt ZP2
Med Mercatorjevo trgovino in cesto Zore Perello Godina je
predvidena izgradnja poslovno stanovanjskega kompleksa ZP2,
ki se navezuje na že zgrajen kompleks ZP1 in Stare Soče.
Kanalizacija; javna kanalizacija
Prestavljena in nova javna kanalizacija sta zasnovani
v ločenem sistemu iz kanalov S, S1, M in M1. Kanal S je
zasnovan od revizijskega jaška št. 11, ki se izvede na obstoječem kanalu fi 300 mm, na katerega se priključujejo sanitarne odpadne vode iz objekta Adriacomerce do priključka na
obstoječo javno kanalizacijo v revizijski jašek.
Kanal S1 je glavni odvodni kanal za sanitarno odpadno
vodo, ki je zasnovan na novo za odvod sanitarne odpadne
vode iz objekta Zeleni park 2. Potek kanala S1 je vzporedno
s kanalom M1 v pločniku Ulice Zore Perello Godina. Kanal S1
je zasnovan v dolžini 53.80 m, v končni fazi pa se priključuje
na obstoječi kanal fi 300 mm z novim revizijskim jaškom na
obstoječem kanalu.
Kanalizacija; interna kanalizacija
Interna kanalizacija objekta Zeleni park 2 in garažnega
objekta je zasnovana v ločenem sistemu iz kanalov »s«,
»m«, »m1« in »m2« in nekaterih manjših kanalov, ki v projektu niso posebej označeni.
Kanal »s« je zasnovan za odvod sanitarne odpadne
vode iz objekta Mercator in objekta Adriacomerce. Kanal »m«
je zasnovan za odvod meteorne vode iz dela stresnih površin
objekta Mercator in dela stresnih površin objekta Adriacomerce zasnovan pa je vzporedno s kanalom »s«. Kanal »m1«
je glavni interni odvodni kanal za odvod meteorne vode iz
utrjenih povoznih in parkirnih površin garažnega objekta.
Meteorna voda iz utrjenih povoznih in parkirnih površin se
bo stekala v linijsko kineto, ki je zasnovana ob robu garažnega objekta, ki gravitira na Pristaniško ulico. Kanal »m2«
je zasnovan za odvod meteorne vode iz utrjenih povoznih
površin dovozne rampe in platoja med objekti Zeleni park
2, Emona-obala in Adriacomerce in predstavlja prestavitev
obstoječega kanala.
Vodovodno omrežje
Projektirani vodovod »V1« NL DN200 se prične v točki
»1« in »2«, z izvedbo horizontalnega loma, na zahodni strani
obravnavanega območja z prevezavo na obstoječi vodovod
PVC0315.
Projektirani javni vodovod bo iz modularne litine NL
DN200 in bo položen v dolžini 261,05 m. Vodovod »V2« poteka od točke »20« z navezavo na obstoječi vodovod LTZ015O
in poteka proti jugovzhodu do točke »22« v kateri se konca
z podtalnim hidrantom in odcepom na projektiran vodovod
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»V5« NL DN100. Projektirani javni vodovod bo iz modularne
litine NL DN100 in bo položen v dolžini 44,55 m. Vodovod
»V3« poteka od točke »20« z navezavo na obstoječi vodovod LTZ015O in poteka proti severovzhodu do točke »19«
v kateri se izvede priključek obstoječega objekta (DN80).
Projektirani javni vodovod bo iz modularne litine NL DN100
in bo položen v dolžini 42,90 m. Vodovod »V4« poteka od
točke »24« z navezavo na obstoječi vodovod PVC0315 in
po vertikalnem lomu poteka proti severu do točke »3«, kjer
se cevovod zaključi v projektiranem vodovodnem jašku v
točki »3«. Projektirani javni vodovod bo iz modularne litine
NL DN300 in bo položen v dolžini 41,30 m. Vodovod »V5«
poteka od točke »22« z odcepom na projektiran cevovod
»V2« NL DN100 in se nadaljuje v objekt Zeleni park 2 Koper,
ter se nadaljuje pod stropom objekta do točke »23«, kjer se
preveze na notranjo hidrantno mrežo (polnenje sprinkler
bazena). Projektirani javni vodovod bo iz modularne litine NL
DN100 in bo položen v dolžini 23,70 m.
Telefonsko omrežje
S pristopom izgradnje garažne hiše bo omenjeno telefonsko omrežje izpostavljeno poškodbam dela trase kabelske
kanalizacije in večjim prekinitvam naročniških kabelskih priključkov. Zaradi tega je neizogibno pred začetkom izvajanja
gradbenih del (zemeljskih izkopov) pristopiti k izvedbi ustrezne
zaščite oziroma prestavitvi dela trase obstoječe kabelske kanalizacije. Istočasno se predvidi izgradnja kabelske kanalizacije za načrtovano garažno hišo. Z dokončanjem rekonstrukcije
kabelske kanalizacije se pristopi vgradnji nadomestnih kablov
z delno povečanimi kapacitetami v smislu zagotavljanja telefonskih priključkov tudi za načrtovano garažno hišo.
Elektro omrežje
Področje okoli Zelenega parka se napaja iz obstoječe
transformatorske postaje TP Soča, ki je vgrajena v objektu
Soča (Zeleni park 1). Transformatorska postaja bo napajala
tudi obravnavani poslovno stanovanjski objekt Zeleni park 2 in
podzemno garažno hišo. Transformatorska postaja je povezana (vzankana) v srednjenapetostno omrežje mesta Koper z
Oba kablovoda potekata po terenu, na katerem bosta
zgrajena poslovni objekt in garažna hiša. Zato je potrebno kablovoda prestaviti. Iz transformatorske postaje TP Soča potekajo trije kablovodi in sicer dva, ki napajata NNO Gortanovega
trga in Vlačičeve ulice in tretji, ki napaja objekt Mercator.
IV. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Program opremljanja je izdelan za območje Zeleni park
2, ki skladno s pogoji uredbe tvori eno obračunsko območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje na
predvideno komunalno infrastrukturo oziroma območje njene
uporabe.
Komunalni prispevek se za predvideno investicijo odmeri na podlagi preračunanih stroškov opremljanja na m2
parcele (Cpi) oziroma m2 neto tlorisne površine objekta (Cti).
Program opremljanja določa naslednje vrednosti:
ΣAj = 2.468,60 m2; vsota površin gradbenih parcel na
obračunskem območju investicije
ΣTj = 7.114,00 m2; vsota neto tlorisnih površin objektov,
izračunanih po standardu SIST ISO 9836.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški investicije na obračunskem območju, ki
so določeni po posamezni vrsti komunalne infrastrukture,
obsegajo: stroške gradnje komunalne infrastrukture, stroške
odkupa nepremičnin, stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter druge stroške.
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Višina stroškov izgradnje komunalne infrastrukture in
njenih priključkov na omrežja oskrbovalnih sistemov (gradbeni stroški, stroški materiala in montaže) je bila izračunana
na podlagi projektantskih popisov del in predračunov za
posamezne vrste komunalnih objektov in naprav,
Stroški odkupa nepremičnin se nanašajo na odkup zemljišč, ki so z lokacijskim načrtom namenjena splošni rabi in
jih je občina pridobila skladno s predpisi. V stroške so vključeni tudi stroški odškodnin zaradi omejitve lastninske pravice
(služnost). Pri izračunu skupnih stroškov investicije je upoštevana tudi vrednost zemljišč na območju opremljanja, ki jih
je občina skladno s prostorskimi akti namenila za komunalno
infrastrukturo (prometne in druge javne površine).
Stroški predvidene investicije vključujejo tudi stroške
izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter stroške
priprave zemljišča. Med stroške investicije spadajo tudi vsi
drugi stroški, ki bi nastali zaradi graditve objektov in naprav in
bremenijo neposredno investitorja, kot so: stroški gradbenega
inženiringa, nadzora, geoloških raziskav, izdelave katastrov,
parcelacij in zakoličb. Višina teh stroškov je ovrednotena na
podlagi povprečnih stroškov iz primerljivih projektov.
Obračunski stroški investicije se izračunajo tako, da
se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki
jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov. Za
izvedbo izgradnje komunalne infrastrukture Mestna občina
Koper ne predvideva finančnih sredstev iz drugih virov, tako
da so skupni stroški enaki obračunskim stroškom.
Obračunski stroški investicije v obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo znašajo 290.127.330 SIT.
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Investicija v komunalno infrastrukturo, predvidena s programom opremljanja iz 1. točke tega odloka, se financira iz
komunalnega prispevka (urbanistična pogodba), ki ga investitor objektov oziroma zavezanec komunalnega prispevka
plača občini za priključitev stavbe ali površine na komunalno
infrastrukturo na območju opremljanja. Stroški predvidenih
investicij v plinovodno infrastrukturo, ki se zanje ne odmerja
komunalni prispevek, bremenijo izključno investitorja.
10. člen
(terminski plan)
Terminski plan izgradnje komunalne infrastrukture delimo
na časovno obdobje od septembra 2006 do novembra 2007.
11. člen
(faznost izvajanja)
Program opremljanja dopušča možnost fazne gradnje
objektov, ki se priključujejo na komunalno infrastrukturo na
območju opremljanja in za katere občina odmeri komunalni
prispevek.
V. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega
prispevka določa,
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto
tlorisne površine Dpi: Dti = 0,3: 0,7
– da je faktor dejavnosti Kdej = 1.
13. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka
za investicijo v obstoječo in predvideno komunalno
infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino
objektov na obračunskem območju znašajo:
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Cpi = 117.556 SIT
Cti = 35.027 SIT
Oznake pomenijo:
Cpi – strošek opremljanja m2 parcele z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju,
Cti – strošek opremljanja m2 neto tlorisne površine
objekta z določeno komunalno infrastrukturo,
So – obračunski stroški investicije za določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju,
ΣAj, ΣTj – vsota površin vseh gradbenih parcel oziroma neto tlorisnih površin objektov iz 7. člena odloka.
14. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno infrastrukturo)
Občina bo odmerila komunalni prispevek za tisto
obstoječo komunalno infrastrukturo, za katero so bile v
programu opremljanja določene podlage, ki predvidevajo
izračun komunalnega prispevka na podlagi nadomestitvenih stroškov. Podlaga za odmero komunalnega prispevka
so izračunani skupni in obračunski stroški opremljanja
za določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem
območju.
Obračunski nadomestitveni stroški na obračunskem
območju obstoječe komunalne infrastrukture znašajo
188.686.080 SIT.
Obračunski stroški investicije preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov na
obračunskem območju znašajo:
Cpi = 76.453 SIT
Cti = 22.780 SIT
15. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja m2 parcele v obračunskem območju z določeno komunalno infrastrukturo (Cpi) in stroški
opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno
komunalno infrastrukturo (Cti), se pri odmeri komunalnega
prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega
indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje
za gradbeništvo pri GZ Slovenije, »Gradbena dela – ostala
nizka gradnja«. Obračunski stroški za obstoječo infrastrukturo so upoštevani na nivo cen maj 2006.
16. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se za določeno vrsto komunalne infrastrukture in ob upoštevanju podlag za odmero komunalnega prispevka iz programa opremljanja, določa za
investicijo obračunskih stroškov v predvideno komunalno
infrastrukturo in obračunskih nadomestitvenih stroškov za
obstoječo komunalno infrastrukturo.
Komunalni prispevek, izračunan na podlagi obračunskih stroškov investicije v obstoječo in predvideno komunalno infrastrukturo znaša 290.127.330,00 SIT.
Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo, ki bremeni investitorja objektov na
območju Zeleni park 2, se določijo stroški opremljanja na
podlagi projekta za gradbeno dovoljenje s tem, da se pri
izračunu upošteva vsota vseh neto tlorisnih površin namenjenih stanovanjskim površinam, ki znaša 7.114,00 m2
(garažne površine v kletni etaži, v izmeri 2.336,00 m2,
niso zajete). Sorazmerni delež komunalnega prispevka
za obstoječo infrastrukturo znaša 162.056.920,00 SIT. V
primeru spremembe namembnosti garažnih površin se
komunalni prispevek odmeri do polne vrednosti v skladu s
programom opremljanja.
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17. člen
(znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj
investitorja)
V odloku o lokacijskem načrtu je določeno, da lahko investitor načrtovane prostorske ureditve in občina skleneta urbanistično pogodbo. Z urbanistično pogodbo se občina in investitor
oziroma zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dogovorita, da bo investitor zgradil predvideno komunalno infrastrukturo
oziroma bo oproščen plačila komunalnega prispevka za komunalno infrastrukturo v predračunski vrednosti 128.070.410,00
SIT, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina. Na podlagi urbanistične pogodbe bo investitor opremil območje na lastne stroške
v rokih in obsegu kot to določa program opremljanja.
Finančne obremenitve za oddana dela iz prvega odstavka tega člena, ki bi jih sicer morala prevzeti občina, se investitorju pri odmeri komunalnega prispevka upošteva kot lastna
vlaganja v komunalno infrastrukturo. Po izgradnji predvidene
komunalne infrastrukture bo investitor le to brezplačno predal
upravljalcem v njihova osnovna sredstva. Sorazmerni delež
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo v znesku 162.056.920,00 SIT zavezanec plača občini
pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
Z urbanistično pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede oddaje gradnje objektov in omrežij
komunalne infrastrukture, neodplačnim prenosom komunalne
infrastrukture v javno last in upravljanje ter priključevanjem
objektov na komunalno infrastrukturo v skladu s predpisi o
urejanju prostora, in s tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti. V primeru neizpolnitve pogojev iz urbanistične pogodbe, bo občina lahko uveljavila svoje pravice
skladno s predpisi o urejanju prostora.
VI. KONČNE DOLOČBE
18. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled
na sedežu Mestne občine Koper.
19. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. K420-28/2003
Koper, dne 20. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la
Gazzetta uff. n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
IL DECRETO
sul programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria a servizio della zona
contemplata dal Piano particolareggiato riferito
alla sala polifunzionale a Capodistria
Numero: K420-28/2003
Capodistria, li 21. luglio 2006
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
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Ai sensi dell’articolo 139 della Legge sulla pianificazione
territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002 e 8/2003),
per effetto dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale
(Gazzetta uff. della RS, n. 72/93, 6/94 – Sentenza della CC,
45/94 – Sentenza della CC, 57/94, 14/95,20/95 – Sentenza
della CC, 63/95, 73/95 – Sentenza della CC, 9/ 96 – Sentenza della CC, 39/96 – Sentenza della CC, 44/96 – Sentenza
della CC, 29/97 – integrazione 70/97, 10/98, 68/98 – Sentenza della CC, 74/98 e 59/99 – Sentenza della CC 70/00),
dell’articolo 19 dell’Ordinanza sui contenuti del programma
di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria (Gazzetta uff. della RS, n. 117/04 e 74/05), del Regolamento sui
criteri per la commisurazione degli oneri equivalenti alla
quota proporzionale del costo di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione di cui sopra (Gazzetta uff. della RS, n.
117/04), come pure dell’articolo 27 dello Statuto del Comune
città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e
la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20
luglio 2006, ha approvato

IL DECRETO
sul programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria a servizio della zona
contemplata dal Piano particolareggiato riferito
alla sala polifunzionale a Capodistria
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(finalità del decreto)
Con il presente decreto è approvato il programma
di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a
servizio della zona contemplata dal Piano particolareggiato
riguardante la sala polifunzionale a Capodistria (nel seguito:
programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione),
elaborato dall’impresa IN-DO d.o.o. nel mese di giugno
2006, nella parte che si riferisce alla zona edificatoria “Zeleni park II”.
Articolo 2
(contenuto del programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione)
Il presente programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione è finalizzato alla costruzione delle infrastrutture a rete, con definizione dei tempi e delle condizioni
di allacciamento a tali infrastrutture, oltre alle rispettive norme
tecniche di attuazione e del piano economico finanziario
dell’intervento.
Il programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione si compone come segue:
1. PARTE GENERALE
2. DESCRIZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI ESISTENTI E DI QUELLE PREVISTTE
3. INVESTIMENTI NELLA COSTRUZIONE DELLE
OPERE D’URBANIZZAZIONE
4. BASI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI
D’URBANIZZAZIONE
5. PROPOSTA DI DECRETO
6. ALLEGATI
Articolo 3
(motivazione per l’adozione del programma di realizzazione
delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione della zona interessata dal Piano particolareggiato
riferito alla sala polifunzionale a Capodistria costituisce
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– la base per la costruzione delle infrastrutture a rete
necessarie ai fini di attuazione degli interventi territoriali
previsti nel piano di sito ed alla successiva utilizzazione delle
strutture realizzate secondo le rispettive destinazioni d’uso.
– la base per la commisurazione dell’onere di urbanizzazione riferito alle infrastrutture a rete progettate ed a
quelle esistenti.
II. LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL
PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE
D’URBANIZZAZIONE
Articolo 4
(basi per la predisposizione del programma di realizzazione
delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione poggia sui seguenti strumenti urbanistici:
– Approfondimenti tecnici particolari e piano particolareggiato denominato “Sala polifunzionale”, compilato
dall’impresa Investbiro Koper d.d., numero 91-10, novembre
1991
– Estratto del Piano particolareggiato, riferito alla costruzione dell’edificio a destinazione d’uso commerciale, direzionale e residenziale nonché al parcheggio sotterraneo,
elaborato nel giugno del 1999 dalla Investbiro Koper d.d.
– Modifiche ed integrazioni allo stralcio del piano particolareggiato denominato “Sala polifunzionale a Capodistria
(costruzione della nuova sede scolastica a Bonifika), compilate ne giugno del 2005 dalla PS Prostor d.o.o. Koper
– Modifiche al piano particolareggiato denominato “Sala
polifunzionale”, compilate dall’impresa Investbiro Koper d.d.
Il programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione è subordinato alle seguenti leggi e norme:
– Legge sulla pianificazione del territorio (Gazz. uff.
della RS, n. 110/02, 8/03, 55/03 e 58/03);
– Legge sulla costruzione dei fabbricati (Gazz. uff. della
RS, n. 110/02, 55/03 e 97/03);
– Ordinanza sui contenuti del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria (Gazzetta uff.
della RS, n. 117/04);
Nella predisposizione del suddetto programma è stata
recepita la documentazione tecnica del “PZI” riferita alla
realizzazione della rete a media ed a bassa tensione e della
rete idrica, predisposta dall’impresa LIZ-PROEL, Isola, nel
giugno del 2005 al n. di progetto: 4039I.
III. INFRASTRUTTURE A RETE ESISTENTI E QUELLE DI
NUOVA COSTRUZIONE
Articolo 5
(infrastrutture a rete esistenti a servizio dell’intera zona;
zona dell’edificio scolastico, della sala polifunzionale e di
“Zeleni park 1 e 2)
Viabilità
I raccordi stradali collegheranno la zona d’intervento
alla direttrice di Semedella ed alla Strada di circonvallazione.
A tale fine non è attuabile un’intersezione a raso che comporterebbe un declassamento della strada urbana di scorrimento
e della strada di quartiere. È ammessa unicamente una diramazione secondaria di immissione o di uscita. La direttrice
cittadina e la Strada di circonvallazione sono costituite da un
sistema a quattro corsie di marcia e dotato di piste ciclabili e
percorsi pedonali, come pure di fasce di pertinenza. I collegamenti della Strada di circonvallazione con la strada urbana
di scorrimento sono a due corsie di marcia. I percorsi pedonali attraverso il centro cittadino, si svolgono in direzione
nord-sud ed est-ovest. Il collegamento nord-sud, che parte
dal nucleo cittadino in direzione di Semedella, è interrotto
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dalla strada costiera rendendo possibile la connessione con
il quartiere di Semedella attraverso la Strada trasversale ad
est della zona d’intervento; ad ovest la diramazione è realizzabile dalla direttrice di Semedella.
Il traffico ciclabile scorre lungo piste separate, adiacenti
alla direttrice di Semedella ed alla Strada di circonvallazione. Ai margini del centro storico non sono previste piste
ciclabili.
Le linee dei trasporti pubblici urbani interessano la
direttrice di Semedella e la bretella cittadina, con fermate
accessibili ai pedoni. Il traffico motorizzato individuale è
limitato e può raggiungere i margini del nucleo storico dove
sono previste aree di parcheggio.
Rete fognaria per lo smaltimento delle acque reflue
Le acque reflue provenienti dagli abitati di Giusterna,
Semedella, Olmo e dal nucleo storico della città sono convogliate al collettore principale attraverso impianti di pompaggio, fino a raggiungere il depuratore centrale. La zona
interessata dal piano particolareggiato denominato “Sala
polifunzionale” è attraversata dal collettore principale nel
tratto tra gli impianti di pompaggio C1 e C2. Il collettore
principale scorre dall’impianto di pompaggio C1 presso la
direttrice di Semedella, all’altezza dell’intersezione con la
Strada di circonvallazione, attraversa la zona d’intervento e
prosegue lungo il lato destro della Strada di circonvallazione
fino all’impianto di pompaggio C2. L’attuale allacciamento
fognario del centro commerciale Soča e del supermercato è
collegato al collettore principale della città. Le acque piovane
sono convogliate attraverso lo sfioratore alla rispettiva rete
fognaria, e smaltite nella Bonifica di Semedella.
Rete fognaria per lo smaltimento delle acque meteoriche
Le acque piovane provenienti dalla zona d’intervento
sono convogliate nella Bonifica di Semedella (zona di depressione), e precisamente nel canale a pelo libero (Canal
Grande). Da quest’ultimo ovvero dal rispettivo impianto di
ritenzione l’acqua piovana è scaricata in mare attraverso
l’impianto di pompaggio ubicato accanto alla vecchia Strada
di Semedella. Per lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti da aree sottostanti bisognerà ricorrere all’impianto
di pompaggio.
Rete idrica
La zona d’intervento è attraversata da tre adduttrici. La
prima, dalla sezione di 300 mm, scorre lungo la direttrice di
Semedella ed è destinata ad alimentare il centro storico di
Capodistria. Nel sedime del percorso pedonale sud, presso
la Strada di circonvallazione, scorre la condotta dal diametro
di 150 mm, dalla quale si dirama una terza condotta dal
diametro di 90 mm, che alimenta la zona sportiva. Le ultime
due condotte sono a servizio dell’area di Bonifika. Per garantire l’alimentazione della zona d’intervento, è necessario
potenziale la rete di Bonifica realizzando un collegamento
da ubicarsi tra la Cimos ed il fiume Cornalunga, partendo
dal ponte fino alla “Slovenija avto” e dal nuovo distributore
di benzina della Istrabenz, previsto accanto la zona sportiva,
fino a raggiungere la condotta (sezione di 150 mm) presso
la Strada di circonvallazione.
Rete di distribuzione dell’energia elettrica
La zona d’intervento è alimentata dalla CT Soča, CT
Edificio direzionale e dalla CT Banca. La zona d’intervento
è attraversata da cavi di 20 kV della CT Banca – CT Edificio
direzionale – CT Soča – CT Capodistria III e CT Impianto
di pompaggio a Bonifika – CT Capodistria III. La zona è attraversata da cavi a bassa tensione a servizio delle singole
utenze presenti. La zona è dotata dell’impianto di pubblica
illuminazione con corpi luminosi su pali.
Rete telefonica
La zona d’intervento sarà allacciata alla centrale automatica principale, ubicata nell’area dell’autoporto. Al presente, la canalizzazione portacavi scorre dalla suddetta centrale
automatica, lungo la Strada della Stazione ed attraverso la
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Strada di circonvallazione fino alla direttrice di Semedella,
dove è prevista la costruzione della canalizzazione di allacciamento delle utenze previste.
Articolo 6
(opere d’urbanizzazione previste a servizio dell’area di
“Zeleni park 2”)
Sistemazione degli spazi all’aperto
Nella zona d’intervento è prevista la sistemazione del
piazzale di parcheggio sopra il garage, oltre agli accessi ai
fabbricati esistenti ed a quelli di nuova costruzione. La sistemazione interessa per lo più il tetto calpestabile del garage
che occupa gran parte del terreno in oggetto. L’accesso ai
fabbricati è possibile attraverso le apposite zone pedonali.
Viabilità della parte settentrionale della zona d’intervento
– garage
Tra il supermercato Mercator, il vecchio negozio della
Sočo e la Strada del porto è prevista la costruzione di un
garage sotterraneo a due livelli e di un parcheggio a raso. Ad
entrambi si potrà accedere attraverso una strada di immissione, posta ad ovest da quella esistente. Il parcheggio a raso
sarà ricavato sul tetto calpestabile del garage dal piano inclinato dall’entrata nel medesimo verso la Strada del Porto.
Viabilità della parte meridionale della zona d’intervento
– edificio a destinazione d’uso direzionale ed abitativa ZP2
Tra il supermercato Mercator e la Strada Zora Perello
Godina è prevista la costruzione di un complesso a destinazione d’uso direzionale ed abitativa ZP2 che si ricollega
a quello esistente costituito da ZP1 e dal vecchio negozio
della Soča.
Rete fognaria pubblica
La rete fognaria pubblica esistente e quella di nuova
costruzione è realizzata in un sistema separato utilizzando
le condotte S, S1, M in M1. La condotta S parte dal pozzetto
di ispezione n. 11 sulla condotta esistente dal diametro di
300 mm, alla quale si allaccerà l’edificio della Adriacomerce,
fino al pozzetto di ispezione dell’allacciamento all’attuale rete
fognaria pubblica.
Attraverso la condotta S1 di nuova realizzazione vengono smaltite le acque reflue provenienti dal complesso
“Zeleni park 2”. La condotta S1 scorre parallela alla condotta
M1 ed è posta nel sedime del marciapiede lungo la Via Zora
Perello Godina. La lunghezza della condotta è pari a 53.80
m, e si ricollega a quella esistente dal diametro di 300 mm
attraverso un nuovo pozzetto di ispezione, costruito sulla
condotta esistente.
Rete fognaria interna
La rete fognaria interna a servizio del complesso “Zeleni
park 2” e del garage, è concepito in un sistema separato,
costituito dalle condotte »s«, »m«, »m1« e »m2« e di talune
condotte minori non indicate nel progetto.
La condotta »s« serve allo smaltimento delle acque
reflue provenienti dall’edificio della Mercator e di quello della
Adriacomerce. La condotta »m« scorre parallela alla condotta “s” ed è destinata a smaltire le acque meteoriche provenienti dalle superfici dei fabbricati della Mercator e della
Adriacomerce. La »m1« è la condotta interna principale per
lo smaltimento delle acque di dilavamento delle superfici
adibite alla circolazione ed al parcheggio, e sarà convogliata
nella cunetta al bordo del garage presso la Strada del porto.
Attraverso la condotta »m2« saranno smaltite le acque piovane provenienti dalla rampa di accesso e dallo spiazzo tra i
complessi “Zeleni park 2”, Emona-obala e Adriacomerce.
Rete idrica
Il tracciamento della prevista adduttrice »V1« NL DN200
parte dai punti »1« e »2«, integrato con l’adozione di uno
spostamento angolare, e con allacciamento, ad ovest della
zona d’intervento, alla condotta esistente PVC0315.
La prevista condotta sarà realizzata in ghisa NL DN200
ed avrà una lunghezza complessiva di 261,05 m. La condotta
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»V2« collegherà il punto »20« con diramazione verso l’attuale
condotta LTZ015O, proseguendo verso sud-est fino al punto
»22«, all’altezza di un idrante sotterraneo e della diramazione
verso la progettata condotta »V5« NL DN100, realizzata in ghisa e lunga 44,55 m. La condotta “V3« partirà dal punto »20«
collegandosi all’attuale condotta LTZ015O e scorrendo verso
nord-est fino al punto »19«, con un allacciamento alla condotta
esistente (DN80). Essa sarà realizzata in ghisa NL DN100, per
una lunghezza pari a 42,90 m. La condotta »V4« scorre dal
punto »24«, si allaccia alla condotta esistente PVC0315 e prosegue verso nord, in uno spostamento angolare verticale, fino
al punto »3« dove termina con un pozzetto all’altezza del predetto punto »3«. Essa sarà in ghisa NL DN300 e raggiungerà
la lunghezza di 41,30 m. La condotta »V5« unisce il punto
»22«, con diramazione verso la condotta di nuova costruzione
»V2« NL DN100 fino al complesso “Zeleni park 2”, da dove
prosegue, sotto il tetto del fabbricato, fino al punto »23« per allacciarsi alla rete di idranti interna. La condotta sarà realizzata
in ghisa NL DN100, per la lunghezza pari a 23,70 m.
Rete telefonica
I lavori di costruzione del garage interesseranno anche
parti della canalizzazione dei cavidotti causando interruzioni
degli allacciamenti a varie utenze. È indispensabile quindi,
previo inizio dei lavori di movimento terra, eseguire le necessarie protezioni ovvero spostamenti di parte del tracciato in
oggetto. Contemporaneamente va eseguita la canalizzazione
dei cavidotti a servizio del previsto garage. Ad ultimazione dei
lavori di rifacimento della suddetta canalizzazione si procede
alla posa dei cavi potenziandone le capacità per sopperire al
fabbisogno del previsto garage.
Rete di distribuzione dell’energia elettrica
La zona attorno al “Zeleni park” è alimentata dall’attuale
cabina di trasformazione CT Soča, installata nel complesso
Soča (“Zeleni park 1”). Tale cabina di trasformazione fornirà
il servizio elettrico anche al complesso a destinazione d’uso
direzionale e residenziale “Zeleni park 2” ed al garage sotterraneo. Essa è collegata alla rete a media tensione della
città di Capodistria.
Il tracciato di entrambi i cavi combacia con il sito del
previsto centro commerciale e del garage. Occorre pertanto
prevederne lo spostamento. Dalla CT Soča si diramano tre
cavi, due dei quali alimentano la rete a bassa tensione della
Piazza Gortan e di Via Vlačič, il terzo invece è a servizio
dell’edificio della Mercator.
IV. INVESTIMENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE D'URBANIZZAZIONE
Articolo 7
(zona tariffaria riferita all’area d’intervento)
Il Programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione si riferisce all’area di “Zeleni park 2” che
rappresenta un’unica zona tariffaria entro la quale è garantito
l’allacciamento ai pubblici servizi.
L’onere di urbanizzazione è commisurato in funzione
dei costi di realizzazione delle rispettive opere per m2 di lotto
edificabile (Cpi) ovvero per m2 della superficie planimetrica
netta del fabbricato (Cti). Il Programma definisce i seguenti
valori:
ΣAj = 2.468,60 m2 – superficie complessiva dei lotti
edificabili costituenti la zona d’intervento.
ΣTj = 7.114,00 m2 – somma delle superfici planimetriche
nette dei fabbricati, calcolata conformemente allo standard
SIST ISO 9836.
Articolo 8
(costi totali e costi di calcolo dell'intervento)
I costi complessivi dell'intervento da effettuarsi nella
zona tariffaria in oggeto, definiti per il singolo impianto infra-
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strutturale, comprendono le spese di realizzazione, le spese
d'acquisto dei beni immobili, i costi di predisposizione della
documentazione progettuale ed economico-finanziaria ed
altre spese.
Le spese di realizzazione delle infrastrutture a rete e
degli allacciamenti delle utenze (lavori edili, materiali impiegati e installazione) sono state calcolate in base ai capitolati
e preventivi per le singole infrastrutture a rete.
Le spese di acquisto dei beni immobili riguardano
l'acquisizione di terreni a destinazione d’uso generale, operata dal comune nel rispetto della vigente normativa. Tali spese
sono comprensive anche agli indennizzi erogati in seguito
alla costituzione di servitù. Il calcolo dei costi complessivi
dell’intervento tiene conto anche del valore dei terreni, destinati dal comune alla realizzazione delle opere d’urbanizzazione
(superfici adibite al traffico ed altri spazi pubblici).
Rientrano nelle spese dell’intervento pianificato anche i
costi di predisposizione della documentazione progettuale ed
economico–finanziaria nonché i costi delle opere preparatorie. Sono conteggiate, inoltre, anche tutte le altre spese che
potrebbero prodursi in seguito alla costruzione degli impianti
e dei manufatti e che sono a carico del committente, quali ad
esempio: engineering edile e supervisione, rilevamenti geologici, compilazione dei catasti, lottizzazioni, picchettamenti, ecc.
Il calcolo di tali spese avviene in considerazione della media
dei costi sostenuti alla realizzazione di progetti comparabili.
I costi di calcolo dell’intervento sono definiti detraendo
da quelle complessive i finanziamenti che il comune acquisisce da altre fonti. Nel caso specifico, il Comune città di
Capodistria non prevede tali possibilità, di conseguenza le
spese di calcolo sono uguali a quelle complessive.
I costi di calcolo dell’intervento finalizzato alla realizzazione
delle opere d’urbanizzazione ammontano a 290.127.330 SIT.
Articolo 9
(finanziamento dell'intervento)
L'intervento di cui al punto 1 del presente decreto è
finanziato attraverso il pagamento delle quote di contributo afferenti l'onere di urbanizzazione (contratto urbanistico)
da parte del committente ovvero del soggetto passivo per
l'allacciamento ai servizi pubblici a rete dell'immobile situato
nella zona d'intervento. I costi degli investimenti effettuati nella rete di distribuzione del gas, per la quale non viene corrisposto alcun onere d'urbanizzazione, rimangono a esclusivo
carico del committente.
Articolo 10
(piano cronologico di attuazione dei lavori)
Il piano cronologico di attuazione dei lavori interessa il periodo dal mese di settembre 2006 al mese di novembre 2007.
Articolo 11
(fasi di attuazione del piano di sito)
Il presente Programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione consente l’attuazione per fasi degli edifici che saranno allacciati ai servizi pubblici a rete costruiti
nell’area d’intervento e soggetti al pagamento dell’onere di
urbanizzazione.
V. BASI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI DI
URBANIZZAZIONE
Articolo 12
(criteri per la commisurazione degli oneri d'urbanizzazione)
Ai fini di commisurazione degli oneri d'urbanizzazione,
il Programma di realizzazione delle opere d'urbanizzazione
stabilisce
– che il rapporto tra la superficie del lotto edificabile e la
superficie planimetrica netta Dpi: Dti corrisponde a 0,3: 0,7
– che il fattore di attività Kdej corrisponde a 1.
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Articolo 13
(costi di realizzazione delle opere d'urbanizzazione
previste, in termini di commisurazione dei rispettivi oneri)
Le spese di calcolo relative all'intervento di cui all'articolo
8 del decreto, calcolate per il singolo impianto infrastrutturale,
in relazione alla superficie dei lotti edificabili ovvero alla superficie planimetrica netta dei fabbricati, ammontano a:
Cpi = 117.556 SIT
Cti = 35.027 SIT
Significato delle sigle:
Cpi – costi
di
realizzazione
delle
opere
d’urbanizzazione per m2 di lotto edificabile, riferiti al singolo impianto infrastrutturale a servizio
della tariffaria in oggetto,
Cti – costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione
per m2 di superficie planimetrica netta del fabbricato, riferiti al singolo impianto infrastrutturale,
So – costi di calcolo dell’intervento, riferiti al singolo
impianto infrastrutturale a servizio della zona
tariffaria in oggetto,
ΣAj, ΣTj – somma delle superfici di tutti i lotti edificatori
ovvero delle superfici planimetriche nette dei fabbricati di cui
all’articolo 7 del decreto.
Articolo 14
(costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione esistenti, in termini di commisurazione dei rispettivi oneri)
Il comune procederà alla commisurazione degli oneri
d’urbanizzazione per le infrastrutture a rete esistenti, per le
quali si prevede la corresponsione dei suddetti oneri a titolo
di rimborso delle spese sostenute. Rappresentano la base
per la commisurazione degli oneri d’urbanizzazione i costi
complessivi e di calcolo riferiti al singolo impianto infrastrutturale a servizio della zona tariffaria in oggetto.
I costi di calcolo a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle opere d'urbanizzazione
già esistenti a servizio della zona tariffaria in oggetto ammontano a 188.686.080 SIT. I valori di calcolo degli oneri
d’urbanizzazione con riferimento al singolo lotto edificabile
(Cpi) ovvero alla superficie planimetrica netta del fabbricato
(Cti) sito nella zona tariffaria in oggetto, sono i seguenti:
Cpi = 76.453 SIT
Cti = 22.780 SIT.
Articolo 15
(indicizzazione dei costi di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione)
Nella commisurazione degli oneri d’urbanizzazione,
i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione per m2
di lotto edificabile ricadente nella zona tariffaria in oggetto
(Cpi) ed i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione
per m2 di superficie planimetrica netta del fabbricato (Cti)
sono indicizzati in base all’indice medio annuo dei prezzi,
pubblicato dalla Sezione per l’edilizia presso la Camera
per l’economia della Slovenia, »Lavori edili – opere civili e
infrastrutturali«. I costi di calcolo per l’infrastruttura a rete
esistente sono quelli in vigore nel maggio del 2006.
Articolo 16
(commisurazione degli oneri d’urbanizzazione)
Gli oneri d’urbanizzazione riferiti al singolo impianto
infrastrutturale sono definiti in funzione dei costi di calcolo
riguardanti l’infrastruttura a rete progettata e dei costi di
calcolo a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle opere d’urbanizzazione esistenti, nel rispetto
delle basi per la commisurazione dei detti oneri, riportate nel
programma di realizzazione delle infrastrutture a rete.
Gli oneri d’urbanizzaione, commisurati in base ai costi di
calcolo dell’investimento nell’infrastruttura a rete esistente ed
in quella progettata ammontano a 290.127.330,00 SIT.
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Per la commisurazione degli oneri d’urbanizzazione riferiti agli impianti infrastrutturali esistenti, che sono a carico del
committente dei fabbricati ricadenti nella zona “Zeleni park
2”, le spese di realizzazione delle opere d’urbanizzazione
sono definite sulla base del progetto finalizzato al rilascio
della concessione edilizia, in considerazione del totale della
superficie planimetrica netta ad uso abitativo che equivale a
7.114,00 m2 (escluse la superficie del garage sotterraneo che
misura 2.336,00 m). La rispettiva quota dell’onere di uranizzazione è pari a 162.056.920,00 SIT. In caso di mutamento
della destinazione d’uso delle superfici del garage, queste
ultime vengono comprese nel calcolo di commisurazione di
cui sopra.
Articolo 17
(agevolazione sugli oneri d’urbanizzazione in seguito agli
investimenti del committente)
Il decreto sul piano di sito prevede la possibilità di
conclusione del contratto urbanistico tra il committente ed
il comune, con il quale le due parti contraenti convengono
che il committente realizzerà le opere d’urbanizzazione, che
dovrebbero altrimenti essere costruite dal comune ed il cui
valore preventivato ammonta a 128.070.410,00 SIT. In base
al suddetto contratto urbanistico, tali opere saranno eseguite
dal committente, a sue spese e nell’estensione stabilita nel
programma di realizzazione degli impianti infrastrutturali a
rete.
Gli oneri finanziari per le opere appaltate di cui al primo comma del presente articolo, che dovrebbero essere a
carico del comune, sono scomputati dal relativo contributo.
A lavori ultimati, le infrastrutture a rete realizzate saranno
cedute a titolo non oneroso ai rispettivi. Previo rilascio della
concessione edilizia, il soggetto passivo versa al comune la quota di contributo afferente l’onere di urbanizzazione riferito all’infrastruttura a rete esistente, nell’importo di
162.056.920,00 SIT.
Nel contratto urbanistico sono definiti gli obblighi reciproci in materia di appalto per la realizzazione degli impianti infrastrutturali a rete, del trasferimento non oneroso in proprietà
e gestione pubblica di tali impianti e dell’allacciamento delle
singole utenze da realizzarsi in conformità della legislazione
sulla sistemazione del territorio con il conseguente pareggiamento degli oneri. In caso di inadempimento delle condizioni
previste nel contratto urbanistico, il comune avrà la possibilità
di far valere i propri diritti, come previsto dalla legislazione
sulla sistemazione del territorio.
VI. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
(accesso ai dati)
Il programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione ed i rispettivi allegati sono depositati a
libera visione del pubblico presso la sede del Comune città
di Capodistria.
Articolo 19
(validità)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
Numero: K420-28/2003
Capodistria, li 20. luglio 2006
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

Št.

3679.

84 / 8. 8. 2006 /

Stran

9131

Odlok o sprejetju programa opremljanja
zemljišč za območje UN Titov trg v Kopru

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o sprejetju programa opremljanja zemljišč za
območje UN Titov trg v Kopru
Št. 350-3/2006
Koper, dne 21. julija 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03), 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06
– odločba US), 19. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04 in
74/05), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04) ter 27. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter
Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne
občine Koper na seji dne 20. julija 2006 sprejel

ODLOK
o sprejetju programa opremljanja zemljišč za
območje UN Titov trg v Kopru
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja) za
območje urejanja Titov trg v Kopru, ki ga je izdelalo projektantsko podjetje USZ INŽENIRING, d.o.o., Malgajeva 13,
Ljubljana.

ture,

2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastruk– investicije v gradnjo komunalne infrastrukture,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.

3. člen
Program opremljanja zajema tudi zasnovo omrežja za
distribucijo električne energije in zasnovo telekomunikacijskega omrežja, ki nista lokalni gospodarski javni infrastrukturi.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
4. člen
Obstoječa komunalna infrastruktura in predvidena komunalna infrastruktura sta prikazani v grafičnih prilogah programa opremljanja.
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III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

Skupni obračunski stroški so enaki skupnim stroškom
investicije za gradnjo komunalne infrastrukture

5. člen
Skupni stroški investicije za gradnjo komunalne infrastrukture iz prejšnjega člena tega odloka so:

3. Obračunski stroški investicij za obstoječo komunalno
infrastrukturo

predvidena
(SIT)
KANALIZACIJA

206.789.722

VODOVOD

18.170.705

PRESTAVITEV NNO IN JRO

8.000.000

EKOLOŠKI OTOK

15.925.000

SKUPNI OBRAČUNSKI STROŠKI INVESTICIJE

248.885.427

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

6. člen
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. obračunska območja posameznih vrst komunalne
infrastrukture,
2. obračunski stroški investicij v predvideno komunalno
infrastrukturo,
3. obračunski stroški obstoječe komunalne infrastrukture,
4. skupni obračunski stroški,
5. podrobnejša merila,
6. gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta.
1. Obračunska območja posameznih vrst komunalne
infrastrukture
7. člen
(1) Obračunska območja investicije za gradnjo komunalne infrastrukture iz 5. člena so enaka ureditvenemu območju občinskega lokacijskega načrta.
(2) Območja investicije v vodovodno in kanalizacijsko
omrežje so večja od obračunskega območja investicije, zato
je v obračunskih stroških investicij upoštevan delež investicij,
ki pripada obračunskemu območju, preostali delež investicij
pa se zagotovi iz drugih virov.
2. Obračunski stroški investicij v predvideno komunalno
infrastrukturo
8. člen
Obračunski stroški investicij za obračunsko območje iz
prvega odstavka 7. člena znašajo:
KANALIZACIJA

SIT

206.789.722

VODOVODNO OMREŽJE
– objekt Armeria-Foresteria od križišča Kidričeva-Garibaldijeva do
križišča Garibaldijeva-Triglavska

SIT

7.847.758

VODOVODNO OMREŽJE
– priključitev Rektorata – rekunstrukcija po Garibaldijevi, Župančičevi do križišča Čevljarske ulice

SIT

10.322.947

Prestavitev NNO in JRO

SIT

8.000.000

EKOLOŠKI OTOK

SIT

15.925.000

SKUPNI OBRAČUNSKI STROŠKI
INVESTICIJE

SIT

248.885.427

9. člen
Obračunski stroški investicij za obračunsko območje iz
prvega odstavka 7. člena znašajo:
KANALIZACIJA

SIT

19.150.000

VODOVOD

SIT

6.650.000

ELEKTROENERGETSKO
OMREŽJE

SIT

4.200.000

TELEKOMUNIKACIJSKO
OMREŽJE

SIT

2.900.000

CESTE

SIT

12.000.000

KOLEKTIVNA
INFRASTRUKTURA

SIT

25.500.000

SKUPNI OBRAČUNSKI
STROŠKI INVESTICIJE

SIT

70.400.000

4. Podrobnejša merila

10. člen
(1) Razmerje med merilom parcele in merilom neto
tlorisne površine je 0,3: 0,7.
(2) Faktor dejavnosti je 1.
(3) Olajšav za zavezance ni.
5. Gradbena parcela in neto tlorisne površine objekta
11. člen
Bruto etažne površine, neto koristne tlorisne površine
in gradbene parcele so povzete po projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja št. 01/04 z dne 31. 5. 2005, ki ga je
izdelal projektant AS TEAM, Kvedrova 2, Koper.
BRUTO ETAŽNE POVRŠINE

4.600,00 m2

NETO KORISTNE TLORISNE POVRŠINE

3.511,40 m2

VELIKOST GRADBENIH PARCEL

2.004,00 m2

6. Dinamika izvajanja del

12. člen
1. faza izgradnje komunalne infrastrukture v vrednosti
95.000.000,00 SIT bo pričeta v letu 2006. V ta namen je
MO Koper je iz proračunskih sredstev v letu 2006 zagotovila sredstva za gradnjo komunalne infrastrukture v
višini 25.000.000,00 SIT, preostala sredstva pa zagotavlja
investitor v skladu z urbanistično pogodbo. 2. faza izgradnje gradnje komunalne infrastrukture v vrednosti
153.885.427 SIT se bo nadaljevala v letu 2007, za kar
bodo MO Koper in upravljavci komunalne infrastrukture
zagotovili sredstva v navedeni višini.
13. člen
Investitor je dolžan poravnati odmerjeni komunalni prispevek v višini 95.711.068,00 SIT. Od tega je v programu
opremljanja za predvideno komunalno infrastrukturo obračunano 25.311.068,00 SIT, za obstoječo komunalno infrastrukturo pa je obračunano 70.400.000,00 SIT.
Gradnjo objektov in omrežij komunalne infrastrukture
iz tega programa opremljanja lahko občina z urbanistično
pogodbo odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka
po tem odloku.
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S sklenitvijo urbanistične pogodbe se lahko investitor
zaveže, da bo financiral in zgradil manjkajočo infrastrukturo.
Z urbanistično pogodbo se investitor lahko zaveže, da bo
zgrajeno manjkajočo infrastrukturo brezplačno predal Mestni občini Koper v njena osnovna sredstva. S pogodbo se
podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede oddaje
gradnje objektov in omrežij infrastrukture, neodplačnim prenosom infrastrukture v javno last in upravljanje ter priključevanjem objektov na infrastrukturo v skladu s predpisi o urejanju prostora in s tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih
obveznosti. V primeru neizpolnitve pogojev iz pogodbe, bo
občina lahko uveljavila svoje pravice skladno s predpisi o
urejanju prostora.
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equivalenti alla quota proporzionale del costo di realizzazione
delle opere d’urbanizzazione di cui sopra (Gazzetta uff. della
RS, n. 117/04), come pure dell’articolo 27 dello Statuto del
Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e
29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta
del 20 luglio 2006, ha approvato

IL DECRETO
sul programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria a servizio della zona
contemplata dal Piano regolatore riferito alla
Piazza Tito a Capodistria

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(1) Vsi stroški v odloku so navedeni v SIT in ne zajemajo DDV.
(2) Stroški iz tega odloka se indeksirajo za obdobje
celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. 1. 2007 do 31. 12.
leta pred izdajo odmerne odločbe. Za indeksiranje se uporabi
povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja
Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice
Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
15. člen
Program opremljanja je na vpogled na Uradu za nepremičnine občinske uprave Mestne občine Koper.
16. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-3/2006
Koper, dne 20. julija 2005
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la
Gazzetta uff. n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
IL DECRETO
sul programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione primaria a servizio della zona
contemplata dal Piano regolatore riferito alla
Piazza Tito a Capodistria
Numero:350-3/2006
Capodistria, lì 21 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 139 della Legge sulla pianificazione
territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 110/2002 e 8/2003),
per effetto dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale
– ZLS-UPB1 (Gazz. uff. della RS, n. 100/05 e 21/06 – Sentenza della CC), dell’articolo 19 dell’Ordinanza sui contenuti
del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione
primaria (Gazzetta uff. della RS, n. 117/04 e 74/05), del
Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri

I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Con il presente decreto è approvato il programma di
realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona della Piazza Tito a Capodistria (nel seguito:
programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione),
elaborato dall’impresa USZ INŽENIRING d.o.o., Malgajeva
13, Ljubljana.
Articolo 2
Il presente programma di realizzazione delle opere di
urbanizzazione contiene:
– una rappresentazione delle infrastrutture esistenti e
di quelle previste,
– gli investimento nella costruzione delle infrastrutture
a rete,
– basi per la commisurazione degli oneri d’urbanizzazione.
Articolo 3
Il programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione comprende anche il progetto della rete
di distribuzione dell’energia elettrica e della rete delle telecomunicazioni che non fanno parte dei i servizi pubblici
economici locali.
II. RAPPRESENTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A
RETE ESISTENTI E DI QUELLE PREVISTE
Articolo 4
Le infrastrutture a rete esistenti e quelle previste sono
rappresentate negli allegati grafici del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione.
III. INVESTIMENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE D’URBANIZZAZIONE
Articolo 5
I costi complessivi di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione di cui all’articolo precedente del presente
decreto ammontano a:
previsione
(SIT)
RETE FOGNARIA
RETE IDRICA
SPOSTAMENTO CAVI DI RETE A BASSA
TENSIONE E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

206.789.722
18.170.705
8.000.000
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previsione
(SIT)

ISOLA ECOLOGICA
TOTALE DEI COSTI
DELL’INVESTIMENTO

15.925.000
DI

CALCOLO 248.885.427

IV. BASI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI
D’URBANIZZAZIONE
Articolo 6
Rappresentano le basi per la commisurazione degli
oneri d’urbanizzazione:
1. le zone tariffarie riferite al singolo impianto infrastrutturale,
2. costi di calcolo dell’investimento nelle opere
d’urbanizzazione previste,
3. costi di calcolo delle opere d’urbanizzazione esistenti,
4. costi di calcolo complessivi,
5. criteri dettagliati,
6. lotto edificabile e superficie planimetrica netta del
fabbricato.

1. Zone tariffarie riferite al singolo impianto infrastrutturale
Articolo 7
(1) I confini delle zone tariffarie cui si riferisce l’intervento
di realizzazione delle opere d’urbanizzazione previsto
nell’articolo 5, combaciano con quelle relative al piano di
sito comunale.
(2) L’area interessata dagli interventi nella rete fognaria
ed in quella idrica è superiore alla zona tariffaria in oggetto.
Sono stati quindi presi in considerazione solamente i costi di
calcolo riferiti a tale zona, mentre per la copertura dei costi
rimanenti si ricorrerà ad altre fonti.
2. Costi di calcolo dell’intervento riguardante le opere
d’urbanizzazione previste
Articolo 8
I costi di calcolo dell’intervento, riferiti alla zona tariffaria
di cui al primo comma dell’articolo 7 ammontano a:
RETE FOGNARIA

SIT

206.789.722

RETE IDRICA
– edificio dell’Armeria-Foresteria,
dall’incrocio tra Via Kidrič e Via Garibaldi fino all’incrocio tra Via Garibaldi e Via Triglav

SIT

7.847.758

RETE IDRICA
– allacciamento del Rettorato – rifacimento lungo la Via Garibaldi,
Via Župančič, fino all’incrocio con
la Calegaria

SIT

10.322.947

Spostamento dei cavi di rete a bassa tensione e dell’impianto di illuminazione pubblica

SIT

8.000.000

ISOLA ECOLOGICA

SIT

15.925.000

TOTALE DEI COSTI DI CALCOLO
DELL’INTERVENTO

SIT

248.885.427

Il totale dei costi di calcolo dell’intervento equivale ai
costi complessivi dell’intervento di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione.

3. Costi di calcolo dell’intervento riguardante le opere
d’urbanizzazione esistenti

Articolo 9
I costi di calcolo dell’intervento, riferiti alla zona tariffaria
di cui al primo comma dell’articolo 7 ammontano a:
RETE FOGNARIA

SIT

19.150.000

RETE IDRICA

SIT

6.650.000

RETE DI DISTRIBUZIONE
DELL’ENERGIA ELETTRICA

SIT

4.200.000

RETE DELLE TELECOMUNICAZIONI

SIT

2.900.000

VIABILITA’

SIT

12.000.000

IMPIANTI COLETTIVI

SIT

25.500.000

TOTALE DEI COSTI DI CALCOLO
DELL’INTERVENTO

SIT

70.400.000

4. Criteri dettagliati

Articolo 10
(1) Il rapporto tra la superficie del lotto edificabile e la
planimetria superficie planimetrica netta corrisponde a 0,3:
0,7.
(2) Il fattore di attività corrisponde a 1.
(3) Non sono previste agevolazioni per i soggetti al
pagamento degli oneri d’urbanizzazione.
5. Lotto edificabile e superficie planimetrica netta del
fabbricato
Articolo 11
Le superfici lorde dei singoli piani, le superfici planimetriche nette ed i lotti edificabili sono quelli riportati nel progetto
finalizzato al rilascio della concessione edilizia n. 01/04 del
31. 5. 2005, compilato dal progettista AS TEAM, Via Kveder
2, Capodistria.
SUPERFICI LORDE DEI SINGOLI PIANI

4.600,00 m2

SUPERFICI PLANIMETRICHE NETTE

3.511,40 m2

SUPERFICI DEI LOTTI EDIFICABILI

2.004,00 m2

6. Piano temporale di realizzazione delle opere

Articolo 12
La prima fase di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione, dal valore pari a 95.000.000,00 SIT, avrà
inizio nel 2006. A tale fine sono stati stanziati nel bilancio di
previsione comunale per l’anno 2006, 25.000.000,00 SIT. I rimanenti fondi saranno reperiti dal committente, come previsto
nel contratto urbanistico. La seconda fase di realizzazione delle suddette opere, dal valore di 153.885.427 SIT, proseguirà
nel 2007. I necessari fondi saranno resi disponibili dal CC di
Capodistria e dai gestori delle infrastrutture a rete.
Articolo 13
Il committente ha l’obbligo di versare l’onere
d’urbanizzazione commisurato nell’importo di 95.711.068,00
SIT di cui 25.311.068,00 saranno destinati alle infrastrutture
a rete previste e 70.400.000,00 a quelle esistenti.
Il comune ha la facoltà di assegnare i lavori di costruzione degli impianti e delle reti dell’infrastruttura di cui sopra
al soggetto al pagamento degli oneri d’urbanizzazione ai
sensi del presente decreto, tramite stipulazione del rispettivo
contratto urbanistico.
Sottoscrivendo il contratto urbanistico, il committente si
impegna a finanziare ed a costruire l’infrastruttura mancante.
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Egli può impegnarsi altresì a cedere l’infrastruttura così realizzata al Comune città di Capodistria, a titolo non oneroso.
Nel contratto urbanistico sono definiti gli obblighi reciproci in
materia di appalto per la realizzazione degli impianti infrastrutturali a rete, del trasferimento non oneroso in proprietà
e gestione pubblica di tali impianti e dell’allacciamento delle
singole utenze da realizzarsi in conformità della legislazione
sulla sistemazione del territorio con il conseguente pareggiamento degli oneri. In caso di inadempimento delle condizioni
previste nel contratto urbanistico, il comune avrà la possibilità
di far valere i propri diritti, come previsto dalla legislazione
sulla sistemazione del territorio.
V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 14
(1) Tutti i costi riportati nel decreto sono indicati in talleri
sloveni e si intendono non comprensivi dell’IVA.
(2) L’indicizzazione dei costi di cui al presente decreto
si applica con riferimento ai periodi di un anno a contare dal
1. 1. 2007 al 31.12. dell’anno precedente il rilascio della deliberazione di commisurazione. A tale fine si applica l’indice
medio annuo dei prezzi, pubblicato dalla Sezione per l’edilizia
operante in seno alla Camera per l’economia della Slovenia
»Lavori edili – opere civili e infrastrutturali”.
Articolo 15
Il programma di realizzazione delle opere
d’urbanizzazione ed i rispettivi allegati sono depositati a
libera visione del pubblico presso l’Ufficio beni immobili
dell’amministrazione del Comune città di Capodistria.
Articolo 16
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
Numero: 350-3/2006
Capodistria, lì 20 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

3680.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu “Kare ob vzhodni vpadnici”
v Kopru

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu “Kare ob vzhodni vpadnici”
v Kopru
Št. K3503-133/00
Koper, dne 21. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Št.
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Na podlagi drugega odstavka 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek,
58/03 – ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS
– UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba US) in
na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05
in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne
20. julija 2006. sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu “Kare ob vzhodni vpadnici”
v Kopru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta “Kare ob vzhodni vpadnici”
(Uradne objave občine št. 8/90, 28/00 in Uradni list RS,
št. 10/05), ki jih je izdelal Projekt 30, Portorož. pod številko projekta 13-173/BSN-2001, 13-173A/BSN-2001 in
13-173B/BMS-2006.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo:
– na parcelo št. 1567/2 k.o. Koper, kjer se spremeni
etažnost predvidenega poslovnega objekta in določin najvišjo
možno višino,
– na parceli št. 1570/17 k.o.in 1570/3, obe k.o. Koper,
kjer višinski gabarit ostajajo znotraj maksimalnega gabarita,
ki ga predpisuje odlok (P + 4), spreminja se samo grafični del
zazidalnega načrta z vrisom spremenjenih gabaritov objekta,
– na parcelah št: 1567/44, 1567/47, 1567/48, 1567/42
vse k.o. Koper, se uredi dostop iz Vzhodne vpadnice.
3. člen
Dokumentacija o spremembi in dopolnitvi zazidalnega
načrta vsebuje:
I. Tekstualni del
– odlok
– soglasja pristojnih soglasodajalcev
– tekstualna obrazložitev
II. Grafični del
– izsek iz planskih aktov občine Koper M 1:5000
– katastrski načrt s prikazom meje območja spremembe
ZN M 1:1000
– topografski načrt s prikazom meje območja spremembe ZN M 1:1000
– situacija iz veljavnega ZN s prikazom meje območja
spremembe ZN M 1:2000
– arhitektonska zazidalna situacija M 1:1000
– geodetska zazidalna situacija M 1:1000
– zbirna karta komunalnih naprav M 1:500.
4. člen
Besedilo odloka o zazidalnem načrtu »Kare ob vzhodni
vpadnici” (Uradne objave občine št. 8/90, 28/00 in Uradni list
RS, št. 10/05) se spremeni in dopolni:
(1) Na koncu besedila 5. člena se doda nova (dvanajsta) alinea, ki se glasi:
– poslovni objekt Barka II ima parkirišča zagotovljena v
dveh kletnih etažah in sicer za pisarniške prostore 1PM/30 m2
netto površine ter za gostinsko, večnamensko in sejno dvorano
1PM /8 sedežev.
(2) Peta alinea 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
– višinski gabariti objektov so etažnosti P do P + 4, razen objekta (Barka II) na parceli št. 1567/2 k.o. Koper, ki ima
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lahko etažnost do 2K + P + 9, vendar višina objekta ne sme
presegati višine sosednjih stavb Intereurope in ne sme prebiti
zavarovane poglede na mesto iz zahodne smeri. Višine etaž
morajo biti skladne s funkcionalnimi zahtevami objekta, kar
je razvidno iz grafičnih sestavin.
(3) V 6. členu se doda nova (sedma) alinea, ki se glasi:
– streha je lahko ravna plošča.
(4) V prvi alinei 7. člena se doda nov stavek, ki se
glasi:
– dostop do objekta Barka I in II je predviden tudi iz
vzhodne vpadnice z obveznim zavijanjem desno – desno.
(5) V 7. členu se doda nova (peta) alinea, ki se glasi:
– Objekte na območju obravnavanega ZN je potrebno
sprojektirati tako, da ne bo prihajalo do poplavitve objektov s
strani obstoječega javnega fekalnega in meteornega kanalizacijskega omrežja.
II. KONČNE DOLOČBE
5. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta »Kare ob
vzhodni vpadnici” v Kopru so stalno na vpogled pri pristojnem
organu Mestne občine Koper.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo
za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. K3503-133/00
Koper, dne 20. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la
Gazzetta uff. n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al decreto
sul piano particolareggiato denominato
“Comprensorio presso la Direttrice orientale” a
Capodistria
N.: K3503-133/00
Capodistria, 21 luglio 2006
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 171, secondo comma della legge
sulla pianificazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n.
110/02, 8/03 – rettifica, 58/03 – ZZK-1), in virtù dell’articolo 29
della Legge sull’autonomia locale – ZLS – UPB1 (Gazzetta
uff. della RS, n. 100/05 e 21/06 – Sentenza della CC) ed in
ottemperanza dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale
del Comune città di Capodistria, nella seduta del 20 lugio
2006, ha accolto il
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DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al decreto
sul piano particolareggiato denominato
“Comprensorio presso la Direttrice orientale”
a Capodistria
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Con il presente decreto sono approvate le modifiche
ed integrazioni al piano particolareggiato denominato “Comprensorio presso la direttrice orientale” (Bollettino uff. n. 8/90,
28/00 e la Gazzetta uff. della RS n. 10/05), compilate dalla
società Projekt 30, Portorose al numero 13-173/BSN-2001,
13-173A/BSN-2001 e 13-173B/BMS-2006.
Articolo 2
Le modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato
riguardano:
– La p. c. n. 1567/2, c.c. Capodistria ovvero il cambiamento della quota di altezza del previsto edificio commerciale
con la definizione del limite massimo della medesima,
– Le p.c. n. 1570/17 e 1570/3, entrambe c.c. di Capodistria, ove le quote di altezza sono mantenute entro i limiti
massimi previsti dal decreto (P + 4); le variazioni interessano
unicamente gli allegati grafici al PP
– Le p.c. n. 1567/44, 1567/47, 1567/48, 1567/42, c.c. di
Capodistria, con la realizzazione dell’accesso dalla Direttrice
orientale.
Articolo 3
La documentazione relativa alle modifiche ed integrazioni al PP comprende i seguenti elementi:
I. L’elaborato
– Il decreto
– Gli assensi degli enti autorizzativi competente
– La relazione illustrativa
II. Gli allegati grafici
– Estratto del P.R.G. C., in scala 1:5000
– Estratto di mappa catastale con definizione del perimetro dell’area d’intervento interessata dal PP, in scala
1:1000
– Piano topografico con individuazione dei confini della
zona d’intervento, in scala 1:1000
– Stato di fatto rilevato dall’attuale PP con l’indicazione
dei confini della zona d’intervento, in scala 1:2000
– Stato di fatto architettonico dell’edificato, in scala
1:1000
– Stato di fatto geodetico dell’edificato, in scala 1:1000
– Mappa d’insieme delle infrastrutture a rete, in scala
1:500
Articolo 4
Il testo del decreto sul piano particolareggiato denominato »Comprensorio presso la Direttrice orientale” (Bollettino
ufficiale n. 8/90, 28/00 e Gazzetta uff. della RS n.10/2005) è
modificato ed integrato:
(1) Al testo dell’articolo 5 è aggiunto un nuovo (dodicesimo) alinea che recita:
– L’edificio commerciale “Barka II” dispone delle aree di
parcheggio nel garage sotterraneo a due piani; per gli uffici è
previsto 1 pm /30 m2 di superficie utile netta, per il locale di
ristorazione, la sala polifunzionale e la sala riunioni, invece,
1 pm / 8 posti a sedere.
(2) L’articolo 6, quinto alinea, è modificato come segue:
– Le quote di altezza equivalgono a P fino a P + 4, fatto
salvo l’edificio (“Barka II”) sito sulla p.c. n. 1567/2, c.c. di
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Capodistria, dove sono ammessi 2 piani interrati e 10 piani
fuori terra, con l’obbligo, tuttavia, di non superare l’altezza
dei vicini edifici dell’Intereuropa, né ostacolare la veduta della
città dal versante occidentale. Le altezze dei singoli piani devono adeguarsi alle esigenze funzionali del fabbricato, come
riportato negli allegati grafici.
(3) Nell’articolo 6 è aggiunto un nuovo (settimo) alinea
che recita:
– Sono ammessi tetti piani
(4) Nell’articolo 7, primo alinea, è aggiunta una frase
che recita:
– L’accesso all’edificio “Barka I” e “II” è previsto anche
dalla Direttrice orientale con l’obbligo di svolta a destra.
(5) Nell’articolo 7 è aggiunto un nuovo (quinto) alinea
che recita:
– I fabbricati previsti nell’area d’intervento vanno progettati
in modo da evitare allagamenti causati da sversamenti fognari.
II. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 5
Le modifiche ed integrazioni al piano particolareggiato
denominato »Comprensorio presso la Direttrice orientale” a
Capodistria sono depositate a libera visione del pubblico presso l’organo competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 6
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è affidato al Ministero per l’ambiente ed il territorio, Ispettorato
nazionale per l’ambiente ed il territorio – Sede regionale di
Capodistria.
Articolo 7
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale.
N.: K3503-133/00
Capodistria, 20 luglio 2006
Il sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

3681.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvi položaja javnega podjetja – Azienda
Pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi
položaja javnega podjetja – Azienda Pubblica
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Št. K0321-3/2002
Koper, dne 21. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
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Na podlagi 20. člena Zakona o lokalni samoupravi –
ZLS – UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odločba
US), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93 in 30/98) in 27. člena Statuta Mestne občine
Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, ter Uradni list
RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski svet Mestne občine Koper
na seji dne 20. julija 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi
položaja javnega podjetja – Azienda Pubblica
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
1. člen
V prvem odstavku 4. člena Odloka o ureditvi položaja
javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.s.r.l. (Uradne objave, št. 53/2002 in Uradni list RS, št. 74/05)
se seznam dejavnosti v celoti nadomesti z novim, tako da se
glasi:
»
1. A/01.120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik;
Sadjarstvo;
2. A/01.132
3. A/01.411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih šprtnih površin;
4. A/01.412
Druge storitve za rastlinsko predelavo;
Gozdarstvo;
5. A/02.010
6. A/02.020
Gozdarske storitve;
7. DI/26.700
Obdelava naravnega kamna;
8. DN/36.630 Proizvodnja drugih izdelkov;
9. DN/37.200 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
10. F/45.110
Rušenje objektov in zemeljska dela;
11. F/45.120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
12. F/45.210
Splošna gradbena dela;
13. F/45.220
Postavljanje ostrešij in krovska dela;
14. F/45.230
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov;
15. F/45.240
Gradnja vodnih objektov;
16. F/45.250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok;
17. F/45.310
Električne inštalacije;
18. F/45.320
Izolacijska dela;
19. F/45.330
Vodovodne plinske in sanitarne inštalacije;
20. F/45.340
Druge inštalacije pri gradnjah;
21. F/45.410
Fasaderska in štukaterska dela;
22. F/45.420
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
23. F/45.430
Oblaganje tal in sten;
24. F/45.441
Steklarska dela;
25. F/45.442
Pleskarska dela;
26. F/45.450
Druga zaključna gradbena dela;
27. F/45.500
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem skupaj z upravljalci strojev;
28. G/50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
29. G/50.301 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
30. G/50.302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila;
31. G/50.303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila;
32. G/51.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal;
33. G/51.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
34. G/51.530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
35. G/51.570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
36. G/51.880 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
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37. G/52.120
38. G/52.440
39. G/52.461
40. G/52.463
41. G/52.482
42. G/52.483
43. G/52.488
44. G/52.620
45. G/52.630
46. I/60.230
47. I/60.240
48. I/63.120
49. I/63.210
50. I/63.220
51. J/65.220
52. K/70.200
53. K/70.320
54. K/71.310
55. K/71.320
56. K/71.330
57. K/71.340
58. K/74.202
59. K/74.203
60. K/74.204
61. K/74.300
62. K/74.400
63. K/74.700
64. K/74.871
65. K/74.872
66. K/74.873
67. M/80.422
68. O/90.010
69. O/90.021
70. O/90.022
71. O/90.023
72. O/90.031
73. O/90.032
74. O/92.621
75. O/92.720
76. O/93.030
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Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo;
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
Dejavnost cvetličarn;
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi;
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d. n.
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
Drug kopenski potniški promet;
Cestni tovorni promet;
Skladiščenje
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu;
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
Drugo kreditiranje;
Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi;
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem;
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje;
Arhitekturno in gradbeno projektiranje ter z
njim povezano tehnično svetovanje;
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
Oglaševanje;
Čiščenje objektov in opreme;
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
Druge poslovne dejavnosti, d. n.;
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, d. n.
Ravnanje z odplakami;
Zbiranje in odvoz odpadkov;
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov;
Ravnanje z nevarnimi odpadki;
Čiščenje okolja;
Druge dejavnosti javne higiene;
Dejavnost marin;
Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.;
Pogrebna dejavnost.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. K0321-3/2002
Koper, dne 20. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič, l.r.

Uradni list Republike Slovenije
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città
di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la
Gazzetta uff. n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
IL DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
regolamentazione dello status dell’Azienda
pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Numero: K0321-3/2002
Capodistria, lì 21 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič, m.p.
Visto l’articolo 20 della Legge sull’autonomia locale ZLS
– UPB1 (Gazz. uff. della RS, n. 100/05 e 21/06 – Sentenza
della CC), in virtù dell’articolo 25 della Legge sui servizi
pubblici economici (Gazz. uff. della RS, n. 32/93 e 30/98),
ed ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazz.
uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio comunale di Capodistria, nella seduta del 20 luglio 2006, ha approvato il

IL DECRETO
sulle modifiche ed integrazioni al Decreto sulla
regolamentazione dello status dell’Azienda
pubblica Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
Articolo 1
Nell’articolo 4, primo comma, del Decreto sulla regolamentazione dello status dell’Azienda pubblica Komunala
Koper, d.o.o.- s.r.l. (Boll. uff. n. 53/2002 e Gazz. uff. della RS,
n. 74/2005), l’elenco delle attività è sostituito dal seguente:
»
1. A/01.120
Coltivazione di ortaggi, piante ornamentali,
sementi e piantine
2. A/01.132
Frutticoltura
3. A/01.411
Sistemazione e manutenzione di parchi, giardini e zone verdi adibite ad attività sportive
4. A/01.412
Altri servizi attinenti alla coltura delle piante
5. A/02.010
Selvicoltura (vivai di alberi)
6. A/02.020
Servizi connessi alla selvicoltura
7. DI/26.700
Lavorazione della pietra naturale
8. DN/36.630 Produzione di altri manufatti
9. DN/37.200 Riciclaggio di rifiuti e scarti non metallici
10. F/45.110
Demolizione delle costruzioni e lavori movimentazione terra
11. F/45.120
Trivellazione
e
sondaggi
finalizzati
all’indagine conoscitiva
12. F/45.210
Opere di costruzione
13. F/45.220
Costruzione di tetti e coperture
14. F/45.230
Costruzione di strade, ferrovie, aeroporti ed
impianti sportivi
15. F/45.240
Opere idrauliche
16. F/45.250
Altre opere di costruzione, incluse quelle,
riferite alle branche specializzate
17. F/45.310
Costruzione d’impianti elettrici
18. F/45.320
Opere di coimbentazione
19. F/45.330
Costruzione d’impianti idraulici, del gas e
sanitari
20. F/45.340
Altre opere d’impiantistica
21. F/45.410
Opere d’intonacatura e stuccatura
22. F/45.420
Opere di carpenteria
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23. F/45.430
24. F/45.441
25. F/45.442
26. F/45.450
27. F/45.500
28. G/50.200
29. G/50.301
30. G/50.302
31. G/50.303
32. G/51.140
33. G/51.220
34. G/51.530
35. G/52.461
36. G/51.880
37. G/52.120
38. G/52.440
39. G/52.463
40. G/52.482
41. G/52.482
42. G/52.483
43. G/52.488
44. G/52.620
45. G/52.630
46. I/60.230
47. I/60.240
48. I/63.220
49. I/63.120
50. I/63.210
51. J/65.220
52. K/70.200
53. K/70.320
54. K/71.310
55. K/71.320
56. K/71.330
57. K/71.340
58. K/74.202
59. K/74.203
60. K/74.204
61. K/74.300
62. K/74.400
63. K/74.700
64. K/74.871
65. K/74.872
66. K/74.873
67. M/80.422
68. O/90.010
69. O/90.021

Rivestimento dei pavimenti e delle pareti
Opere d’invetriatura
Opere d’intonacatura
Altri lavori di finitura
Locazione di macchinari ed attrezzature per
la costruzione e demolizione, messa a disposizione dei rispettivi operatori
Manutenzione e riparazione dei veicoli a
motore
Commercio di ricambi ed accessori per veicoli a motore
Commercio a dettaglio di ricambi ed accessori per veicoli a motore
Intermediazione nel commercio di ricambi ed
accessori per veicoli a motore
Intermediazione nel commercio di macchinari, attrezzature industriali, natanti, aeromobili
Commercio all’ingrosso di fiori e piante
Commercio all’ingrosso della legna, del materiale edile e sanitari
Commercio al dettaglio di scarti e rifiuti
Commercio all’ingrosso di macchine agricole, attrezzature e utensili
Commercio al dettaglio in altri negozi non
specializzati
Commercio al dettaglio di mobili, articoli
d’illuminazione e casalinghi
Commercio al dettaglio di articoli in metallo
Commercio al dettaglio del materiale edile
Rivendita di fiori
Commercio al dettaglio di attrezzi da giardiniere e di piccoli animali
Commercio al dettaglio in altri negozi specializzati, d.n.
Vendita ai mercati e sulle bancarelle
Altro commercio al dettaglio fuori dei negozi
Altro trasporto terrestre di passeggeri
Trasporto merci su strada
Altre attività complementari nel trasporto
marittimo
Servizi di magazzino
Altre attività complementari nel trasporto terrestre
Altra concessione di prestiti
Affitto d’immobili propri
Amministrazione d’immobili contro pagamento o su contratto
Noleggio di macchine ed attrezzature agricole
Noleggio di macchine ed attrezzature edili
Noleggio d’attrezzature da ufficio ed informatiche
Noleggio d’altre macchine ed attrezzature
Progettazione urbanistica, paesaggistica e
del territorio
Progettazione architettonica ed edile, relativa consulenza tecnica
Altra progettazione e consulenza tecnica
Analisi e collaudi tecnici
Attività pubblicitaria
Pulizia d’impianti ed attrezzature
Allestimento di mostre, fiere e congressi
Servizio di decorazione ed allestimento vetrine
Altre attività di gestione, d.n.
Altra formazione, perfezionamento e aggiornamento, d.n.
Smaltimento dei reflui
Raccolta e rimozione dei rifiuti

Št.
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Gestione di discariche, incenerimento ed
altro smaltimento dei rifiuti solidi
Smaltimento di rifiuti pericolosi
Attività di spazzamento
Altre attività inerenti all’igiene pubblica
Attività dei porti turistici
Altre attività ricreative, d.n..
Servizi funerari.«

Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
Numero: K0321-3/2002
Capodistria, lì 20 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

3682.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Mestni občini
Koper v letu 2006

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, ter Uradni list RS,
št. 90/05 in 67/06)

RAZGLAŠAM
SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2006
Št. 040-2/2006
Koper, dne 21. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič, l.r.
Na podlagi 24. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni
list, RS, št. 62/94, 17/97 in 22/99 – odločba US RS) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00,
30/0, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06) je Občinski
svet Mestne občine Koper na seji dne 20. julija 2006 sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2006
1.
S tem sklepom se določijo kriteriji za delno povrnitev
stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini
Koper v letu 2006.
2.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
člane Občinskega sveta Mestne občine Koper, katerih listam
bodo pripadli mandati za člane občinskega sveta in organizatorji volilne kampanje za predstavnike italijanske naradnosti
v Občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 60,00 SIT za dobljeni glas, pri čemer
skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska
porabljenih sredstev.
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3.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
župana, za katerega je glasovalo najmanj 10% od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do
povrnitve stroškov v višini 40,00 SIT za vsak dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na
ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 20,00 SIT za vsak glas dobljeni na ponovnem glasovanju.
Skupni znesek povrnjenih stroškov volilne kampanje ne
sme preseči zneska porabljenih sredstev.

2.
Gli organizzatori della campagna elettorale ovvero i
candidati a consiglieri comunali del Comune città di Capodistria, inseriti nelle liste dalle quali saranno eletti i membri del
consiglio comunale, oltre agli organizzatori della campagna
elettorale per i rappresentanti della nazionalità italiana al
consiglio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese
sostenute durante la campagna elettorale, nell’importo pari
a SIT 60,00 per ogni voto aggiudicato. Il totale del rimborso
non può superare la spesa complessiva.

4.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za
volitve v občinski svet ali za volitve župana se iz proračuna
Mestne občine Koper na njegovo zahtevo povrnejo stroški
volilne kampanje v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču o vseh zbranih in
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.

3.
Gli organizzatori della campagna elettorale ovvero i
candidati alla carica di sindaco, che avranno ottenuto almeno
il 10% di voti, hanno diritto al rimborso delle spese nell’ordine
di SIT 40,00 per ciascun voto ottenuto.
In caso di ballottaggio, spetta ai due candidati che concorrono alla carica di sindaco, il rimborso pari a SIT 20,00 per
ciascun voto ivi ottenuto.
L’ammontare complessivo del rimborso delle spese sostenute durante la campagna elettorale non deve superare il
totale della soma spesa.

5.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 040-2/2006
Koper, dne 20. julija 2006
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Visto l’articolo 180 dello Statuto del Comune città di
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazz.
uff. della RS, n. 90/05 e 67/06)

PROMULGO
LA DELIBERAZIONE
sul parziale rimborso delle spese della
campagna elettorale condotta in occasione delle
elezioni amministrative del 2006 nel Comune
città di Capodistria

4.
Dietro richiesta dell’organizzatore della campagna elettorale oppure del candidato a membro del consiglio comunale od al sindaco, si procede al rimborso delle spese sostenute durante la campagna elettorale attingendo ai fondi del
bilancio comunale. Il predetto rimborso deve avvenire entro
30 giorni in seguito alla presentazione, al consiglio comunale
ed alla Corte dei conti, del resoconto di tutti i fondi raccolti e
spesi per la campagna elettorale.
5.
La presente deliberazione ha valore immediato ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N.: 040-2/2006
Capodistria, 20 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

N.: 040-2/2006
Capodistria, 21 luglio 2006
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 24 della Legge sulla campagna elettorale
(Gazzetta uff. della RS, n. 62/94, 17/97 e 22/99 – sentenza
della CC della RS), come pure l’articolo 27 dello Statuto del
Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e
29/03 e la Gazz. uff. della RS, n. 90/05 e 67/06), il Consiglio
comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del
20 luglio 2006, ha approvato la seguente

DELIBERAZIONE
sul parziale rimborso delle spese della
campagna elettorale condotta in occasione delle
elezioni amministrative del 2006 nel Comune
città di Capodistria
1.
Con la presente deliberazione sono definiti i criteri di
rimborso parziale delle spese della campagna elettorale condotta in occasione delle elezioni amministrative 2006 nel
Comune città di Capodistria.

NOVA GORICA
3683.

Pravilnik o oddajanju oskrbovanih stanovanj
v najem

Na podlagi 20. člena Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave,
št. 21/01, in Uradni list RS, št. 114/05) ter skladno s Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99 in 127/03) je
Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova
Gorica na seji dne 15. 6. 2006 sprejel

PRAVILNIK
o oddajanju oskrbovanih stanovanj v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Stanovanjski sklad Mestne občine
Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: sklad) ureja postopek oddajanja najemnih oskrbovanih stanovanj v lasti Stanovanjske-
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ga sklada Mestne občine Nova Gorica v najem upravičencem
do institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih.
Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi v postopkih oddaje
v najem tistih oskrbovanih stanovanj, ki jih sklad zgradi kot soinvestitor in jih skupaj s soinvestitorji v skladu s soinvestitorsko
pogodbo oddaja v najem s skupnim razpisom.
Pogoji in kriteriji za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem so oblikovani v skladu z določbami Pravilnika o standardih
in normativih socialnovarstvenih storitev.
II. RAZPIS ZA ODDAJO OSKRBOVANIH STANOVANJ
V NAJEM
2. člen
Za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem direktor objavi
razpis v sredstvih javnega obveščanja.
3. člen
Razpis za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem vsebuje
naslednje podatke:
– okvirni predmet razpisa – opis stanovanj, ki se z razpisom oddajajo v najem (lokacija, število, struktura, površina in
eventualna oprema stanovanj),
– pogoje za sodelovanje na razpisu in
– kriterije za izbiro najemnikov.
V razpisu se navedejo tudi predvidena mesečna najemnina (najemnina za stanovanje ali najemnina za m2), predviden
datum vselitve in morebitni drugi podatki, pomembni za izvedbo razpisa in oddajo stanovanj v najem.
III. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU
4. člen
Na razpisu za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem
lahko sodelujejo upravičenci do institucionalnega varstva v
oskrbovanih stanovanjih, in sicer:
– osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki
spremljajo starost, niso v celoti sposobne za samostojno življenje brez občasne pomoči druge osebe; pri tem imajo prednost
osebe, ki nimajo zavezancev, ki bi jim bili dolžni nuditi potrebno
oskrbo in pomoč ali pa ti zavezanci tega ne zmorejo oziroma
za to nimajo možnosti;
– osebe mlajše od 65 let, vendar zaradi psihofizičnih
lastnosti niso v celoti sposobne za samostojno življenje brez
pomoči druge osebe, preostale psihofizične sposobnosti pa
jim omogočajo, da z redno organizirano pomočjo drugega in
z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranjajo zadovoljivo
duševno in telesno počutje in samostojnost v bivalnem okolju
tako, da jim ni potrebno popolno institucionalno varstvo v
zavodu.
5. člen
Mnenje o izpolnjevanju pogojev upravičenca do institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih podata pristojni
center za socialno delo in osebni zdravnik upravičenca.
6. člen
Prednost pri dodelitvi oskrbovanega stanovanja v najem
imajo državljani Republike Slovenije, ki imajo prijavljeno stalno
bivališče na območju Mestne občine Nova Gorica.
Pri dodelitvi večjega oskrbovanega stanovanja ima prednost prosilec, s katerim bodo v stanovanju poleg najemnika
bivali tudi uporabniki.
IV. POSTOPEK IZBIRE NAJEMNIKOV
7. člen
Prijavo na razpis je potrebno oddati na posebnem obrazcu »Prijava za dodelitev oskrbovanega stanovanja v najem«.
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Obrazce, vse informacije in dodatna pojasnila dobijo zainteresirani občani Mestne občine Nova Gorica na sedežu sklada.
8. člen
Prijavi na razpis je treba priložiti:
– mnenje o izpolnjevanju pogojev upravičenca do institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih, ki ga
podata pristojni center za socialno delo in osebni zdravnik
upravičenca;
– dokazila o zmožnosti plačevanja najemnine in drugih
stroškov, ki so vezani na najem oskrbovanega stanovanja;
– potrdilo o stalnem bivališču;
– potrdilo o državljanstvu.
9. člen
Popolne prijave na razpis (v celoti izpolnjen obrazec in
vse priloge iz 8. člena) prosilci oddajo na naslov sklada, ki je
določen v razpisu.
Rok za prijavo se določi z razpisom in ne sme biti krajši
od 30 dni.
10. člen
Direktor imenuje strokovno komisijo, ki prouči utemeljenost vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje
prednostne liste za oddajo oskrbovanih stanovanj, poizvedb,
ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah ter ogledu
stanovanjskih razmer pri udeležencih razpisa.
Komisija določi udeležencem razpisa, katerih vloge so
nepopolne, rok za dopolnitev vloge.
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo s sklepom.
11. člen
Strokovna komisija pripravi predlog prednostne liste
upravičencev za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem in
ga predloži v obravnavo in sprejem direktorju.
Prosilci so o odločitvi direktorja pisno obveščeni.
12. člen
Prosilci, ki niso zadovoljni z odločitvijo direktorja, lahko v
roku osmih dni po prejemu obvestila vložijo pritožbo na Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica.
V. ODDAJA STANOVANJA V NAJEM BREZ RAZPISA

pisa:

13. člen
Sklad odda oskrbovano stanovanje v najem brez raz-

– če gre za nadomestno stanovanje, ki ga sklad dodeljuje upravičencu do institucionalnega varstva v oskrbovanih
stanovanjih zaradi rušenja, prenove ter elementarnih ali drugih nesreč;
– v primeru preselitve upravičenca do institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih oziroma zamenjave
stanovanja.
VI. SKLENITEV NAJEMNE POGODBE
14. člen
Sklad pisno pozove upravičenca do institucionalnega
varstva v oskrbovanih stanovanjih na sklenitev najemne pogodbe. Najemna pogodba se sklepa za nedoločen čas.
Če se upravičenec ne odzove na najemodajalčev poziv
k sklenitvi najemne pogodbe, se ga črta s prednostne liste
upravičencev do institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih.
Oskrbovano stanovanje se odda v najem s sklenitvijo
najemne pogodbe in izročitvijo ključev stanovanja najemniku.
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15. člen
Pred sklenitvijo najemne pogodbe za najem oskrbovanega stanovanja lastnik z najemnikom sklene pogodbo o
plačilu varščine v višini šestih mesečnih najemnin.
16. člen
Poleg upravičenca do institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih lahko v stanovanju kot uporabniki stanovanja prebivajo:
– njegov zakonski ali izvenzakonski partner ali
– druga oseba s statusom upravičenca do institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih.
17. člen
Najemnik za uporabo oskrbovanega stanovanja plačuje
lastniku stanovanja neprofitno najemnino v skladu z metodologijo iz 117. člena Stanovanjskega zakona.
18. člen
Prosilec, s katerim se sklene najemna pogodba, se
je dolžan vseliti v oskrbovano stanovanje takoj po sklenitvi
najemne pogodbe, sicer se šteje, da je odstopil od pogodbe.
Sklad ponudi tako stanovanje drugemu prosilcu.
Najemnik oskrbovanega stanovanja je dolžan na tem
naslovu prijaviti stalno bivališče.
19. člen
Po smrti najemnika se sklene najemna pogodba s tistim
uporabnikom stanovanja, ki ima priznan status upravičenca
do institucionalnega varstva v oskrbovanih stanovanjih.
Če takega uporabnika ni v stanovanje, sklad ostalim
uporabnikom oskrbovanega stanovanja ponudi možnost preselitve v primerno nadomestno stanovanje.
Če uporabnik oskrbovanega stanovanja odkloni ponujeno nadomestno stanovanje, se šteje, da oskrbovano stanovanje uporablja brez pravnega naslova, zato lahko lastnik zoper
uporabnika stanovanja kadarkoli vloži tožbo na izpraznitev
oskrbovanega stanovanja pri sodišču splošne pristojnosti.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
84. člen Pravilnika o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem Stanovanjskega sklada Mestne
občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 88/04 in 5/06).
21. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
petnajsti dan po objavi.
Št. 151-05-1/2003
Nova Gorica, dne 15. junija 2006
Predsednik
NS Stanovanjskega sklada
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

SEVNICA
3684.

Odlok o izvajanju gospodarske javne službe
pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju
pokopališč ter o pogrebnih svečanostih
v Občini Sevnica

Na podlagi 12. in 25. člena Zakona o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list
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SRS, št. 34/84, 5/90 in Uradni list RS, št. 26/90, 10/91,
13/93, 66/93 in 2/04), 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni
list SRS, št. 55/05 – uradno prečiščeno besedilo), 4. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica
(Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo),
3. člena Odloka o načinu in prostorski zasnovi opravljanja gospodarskih javnih služb v Občini Sevnica (Uradni
list RS, št. 101/01) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je
Občinski svet Občine Sevnica na 30. redni seji dne 24. 7.
2006 sprejel

ODLOK
o izvajanju gospodarske javne službe
pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju
pokopališč ter o pogrebnih svečanostih
v Občini Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Sevnica določa
izvajanje gospodarske javne službe opravljanja pokopališke
in pogrebne dejavnosti, urejanje pokopališč ter način opravljanja pogrebnih svečanosti (v nadaljevanju javna služba).
2. člen
Na območju Občine Sevnica so pokopališča v naslednjih krajih in obsegajo naslednja območja:
1. Sevnica: Sevnica, Drožanje, Gornje Brezovo, Dolnje
Brezovo, del Čanja, Ledina, Lončarjev Dol, Metni Vrh, Orehovo, Orešje nad Sevnico, Pečje, Prešna Loka, Vranje, Žigrski
Vrh, Žurkov Dol, Stržišče, del Podvrha,
2. Rožno: Blanca, Kladje nad Blanco, Krajna Brda, Poklek nad Blanco, Selce nad Blanco, del Čanja,
3. Boštanj: Boštanj, Dolenji Boštanj, Apnenik pri Boštanju, Vrh pri Boštanju, del Jelovca, Novi Grad, Jablanica, del
Mrtovca,
4. Kompolje: Kompolje, Šmarčna, del Mrtovca,
5. Log: Log, Radna, Konjsko, Lukovec, Laze pri Boštanju, Preska,
6. Loka pri Zidanem Mostu: Loka pri Zidanem Mostu,
Račica, Čelovnik, Radež, Žirovnica, Slap, del Obrežja,
7. Razbor: Razbor, Okroglice, del Podgorice, del Brega,
Polana, Paneče,
8. Šentjur na Polju: Šentjur na Polju, Breg,
9. Studenec: Studenec, Arto, Ponikve pri Studencu,
Gornje Orle, Dolnje Orle, del Brezovega, Primož, Dedna
Gora, Dolnje Impolje, Gornje Impolje, Velika Hubajnica, Mala
Hubajnica, Osredek pri Hubajnici, del Zavratca,
10. Rovišče pri Studencu: Rovišče pri Studencu, Hudo
Brezje, del Zavratca,
11. Šentjanž: Šentjanž, Birna vas, Budna vas, Cerovec,
Goveji Dol, Kamenica, del Kala pri Krmelju, Koludrje, Hinje,
del Krmelja, Leskovec v Podborštu, del Malega Cirnika, del
Osredka pri Krmelju, del Podboršta, Srednik, Svinjsko, Štajngrob, del Velikega Cirnika,
12. Kal pri Krmelju: del Kala pri Krmelju, Kladje pri Krmelju, del Osredka pri Krmelju,
13. Veliki Cirnik: del Velikega Cirnika, del Malega Cirnika, Svinjsko, del Kostanjevice, del Roženberka,
14. Tržišče: Tržišče, Malkovec, Pavla vas, Trščina, Škovec, Zgornje Vodale, Spodnje Vodale, Vrhek, Kaplja vas,
Skrovnik, Gabrje, del Križa, del Jelovca, del Krmelja, del
Polja pri Tržišču,
15. Drušče: Drušče, Rogačice, Češnjice, Znojile pri Studencu,
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16. Slančji Vrh: Slančji Vrh, Krsinji Vrh, Gornja Stara
vas, Otavnik, Jeperjek,
17. Telče: Telče, del Križa, del Telčic,
18. Gabrijele: Gabrijele, del Krmelja, del Polja pri Tržišču, Spodnje Mladetiče, Pijavice, Zgornje Mladetiče,
19. Zabukovje nad Sevnico: Zabukovje nad Sevnico,
Mrzla Planina, del Podgorja ob Sevnični, del Podvrha, Trnovec, Stranje,
20. Podgorje ob Sevnični: del Podgorja ob Sevnični,
del Podgorice.
Območja pokopališč in objekti namenjeni izvajanju javne službe so grajeno javno dobro.
3. člen
O razširitvi, opustitvi in določitvi nove lokacije pokopališča, po predhodnem soglasju zdravstvenega inšpektorja in v
skladu s planskimi akti Občine Sevnica, odloči občinski svet
na predlog župana.
Za novo pokopališče je lahko določeno zemljišče, ki
ni močvirnato in kjer meteorne oziroma podtalne vode ne
vplivajo na studence, vodnjake, ribnike, vodnorekreacijske
površine in podobno. Novo pokopališče mora biti primerno
ograjeno in praviloma odmaknjeno od drugih objektov.
4. člen
Pokopališča so namenjena pokopavanju umrlih ne glede na njihovo bivališče, narodnost, raso, spol, jezik, politično
in drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino.
Na pokopališčih, določenih v 2. členu tega odloka, se
pokopavajo vsi umrli v območju, za katerega je pokopališče
namenjeno, razen če je umrli pred smrtjo izrazil željo, da želi
biti pokopan na pokopališču v drugem kraju ali iz drugega
kraja, ali če tako želijo svojci umrlega.
5. člen
Opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanje pokopališč ter pogrebne svečanosti izvajajo na pokopališčih iz 2. člena tega odloka krajevne skupnosti na območju
Občine Sevnica.
Dejavnost, ki je predmet tega odloka se v Občini Sevnica lahko opravlja na podlagi podelitve koncesije in se v tem
primeru ta odlok šteje za koncesijski akt, ki določa pravice
in obveznosti koncesionarja in ostalo v zvezi z opravljanjem
dejavnosti, ki je predmet tega odloka, na podlagi podeljene
koncesije. V tem primeru bo občina v soglasju s krajevno
skupnostjo lahko podelila koncesijo najboljšemu ponudniku,
lahko pa podeli hkrati koncesijo več zainteresiranim, vendar
za različna pokopališča.
Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena, se lahko dejavnost, ki je predmet tega odloka, opravlja v okviru režijskega obrata in se v tem primeru smiselno
uporabljajo določbe tega odloka.
Dejavnost, ki je predmet tega odloka, se lahko opravlja
v okviru režijskega obrata oziroma s podelitvijo koncesije na
celotnem območju Občine Sevnica ali ločeno po posameznih
območjih.
Javna služba se lahko opravlja tudi na drug z zakonom
predpisan način. Odločitev o načinu opravljanja dejavnosti
sprejeme občinski svet s sklepom.
6. člen
Opravljanje pokopališke dejavnosti zajema naslednje
dejavnosti:
1. opravljanje pokopaliških storitev;
2. opravljanje pogrebne dejavnosti;
3. vzdrževanje in urejanje pokopališč.
Pokopališke storitve se praviloma izvajajo na pokopališču in obsegajo predvsem:
– izvajanje pogrebnih svečanosti;
– prva ureditev groba;
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– zagotovitev uporabe mrliške vežice;
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov;
– izvajanje dežurne pokopališke službe;
– vodenje evidence najemnikov grobov, digitalnega
katastra grobov in katastra komunalnih naprav na pokopališču;
– druge pokopališke storitve, glede na krajevne potrebe
in običaje.
Pogrebne dejavnosti se praviloma izvajajo izven pokopališča in obsegajo predvsem:
– urejanje dokumentacije;
– prevoz pokojnika;
– ureditev pokojnika;
– izvajanje dežurne pogrebne službe.
Vzdrževanje in urejanje pokopališč obsega predvsem:
– prekopi in opustitve grobov;
– urejanje in vzdrževanje poti;
– urejanje in košnja zelenic;
– urejanje in vzdrževanje žive meje;
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega;
– vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah;
– razdelitev na posamezne zvrsti grobov.
II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA
JAVNE SLUŽBE
7. člen
Izvajalec javne službe ima poleg že navedenih še naslednje obveznosti:
– zagotavljati kvalitetno izvajanje javne službe,
– upoštevati tehnične, sanitarne ter druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem javne službe,
– omogočati nadzor nad opravljanjem javne službe,
– kot dober gospodar upravljati in vzdrževati objekte,
naprave in druga sredstva, ki so javno dobro,
– ugotavljati pravilnost pokopaliških dokumentov za dovolitev pokopa,
– določati prostor, dan in uro pokopa v sporazumu z
naročnikom pokopa,
– izdajati soglasja za postavitev spomenika,
– v skladu s tem odlokom sklepati pogodbe za najem
grobov oziroma za opravljanje storitev, ki so predmet izvajanja javne službe,
– zaračunavati prispevke in pristojbine, če so le-ti uvedeni z občinskim predpisom,
– zagotavljati red in čistočo v mrliški vežici in na pokopališču,
– zagotoviti zasutje groba najkasneje eno uro po končani pogrebni svečanosti,
– voditi kataster komunalnih naprav na pokopališču,
– voditi evidenco o grobovih in pokopih na določenem
pokopališču,
– ob pokopu, prekopu in urejanju pokopališč zavarovati
sosednje grobove pred poškodbami,
– opravljati druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
STORITEV JAVNE SLUŽBE
8. člen
Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet tega
odloka, imajo poleg že navedenih še naslednje pravice:
– pravico uporabe storitev javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi,
– pravico do izbire pokopališča, kjer naj bi bil umrli pokopan, če obstajajo za to objektivne možnosti,
– pravico do odločanja o načinu pokopa,
– pravico do sklenitve najemne pogodbe za grob,
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– pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene
pravice uporabnikov,
– pravico postaviti ali odstraniti nagrobni spomenik le v
soglasju z izvajalcem javne službe.
9. člen
Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet tega odloka, imajo poleg že navedenih še naslednje obveznosti:
– uporabljati storitve izvajalca v skladu s tem odlokom,
– obveznost spoštovanja strokovno tehničnih navodil
upravljavca in drugih predpisov v zvezi z dejavnostjo, ki je
predmet tega odloka,
– plačevati uporabo objektov oziroma storitev izvajalca,
– skrbeti za red in vzdrževanje grobov v skladu s tem
odlokom.
IV. NAČIN IN IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
10. člen
Način izvajanja javne službe je določen v 5. členu tega
odloka.
11. člen
Izvajalec lahko uporablja za izvajanje javne službe
objekte in naprave, ki služijo izvajanju javne službe. O uporabi sklene lastnik teh objektov z izvajalcem posebno pogodbo.
Pogodba mora poleg ostalih z zakonom določenih sestavin
vsebovati zlasti določila o medsebojnih pravicah in obveznostih glede vzdrževanja teh objektov in naprav.
Posebni deli pokopališč so objekti in naprave skupne
komunalne rabe.
12. člen
Izvajalec je uporabnikom storitev ali drugim osebam
odgovoren za škodo, ki jo je sam ali njegovi zaposleni, zakrivil pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki je
predmet tega odloka.
Občina Sevnica ne odgovarja za škodo, ki jo izvajalec
ali njegovi zaposleni zakrivijo pri opravljanju ali v zvezi z
opravljanjem koncesijske dejavnosti.
V. POSTOPEK PRIDOBIVANJA KONCESIONARJEV
IN PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
13. člen
Koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanje pokopališč ter način opravljanja pogrebnih svečanosti se podeli na
podlagi javnega razpisa za dobo največ desetih let.
Postopek podelitve koncesije iz 1. odstavka tega člena
vodi občinska uprava.
O izbiri koncesionarja odloči koncedent z upravno odločbo – na 1. stopnji je to občinska uprava, o morebitni
pritožbi odloči župan.
14. člen
Interesenti za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati
naslednje minimalne pogoje:
– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti
in da imajo za to potrebna soglasja ter dovoljenja pristojnih
organov,
– da predložijo dokazila, da imajo potrebna znanja,
izkušnje in sredstva za izvajanje razpisane javne službe,
– da imajo v lasti ustrezna tehnična sredstva, potrebna za izvajanje razpisane dejavnosti, oziroma da predložijo
ustrezna jamstva, da bodo ta sredstva na voljo pred podpisom koncesijske pogodbe, če bodo izbrani,
– da predložijo program izvajanja javne službe in poslovni načrt,
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– da razpolagajo s premoženjem v vrednosti najmanj
5% predvidenega letnega prometa ali da predložijo garancijo
banke ali zavarovalnice kot varščino, iz katere bi koncedentu
lahko poravnal nastalo škodo, za katero je v skladu z zakonom odgovoren koncesionar, koncesionarju se odda celotna
oprema in orodja v najem pod pogojem 1/3 letnega odkupa
po knjižni vednosti,
– in druge, ki se podrobneje določijo v razpisu.
15. člen
Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijsko pogodbo.
Koncesijska pogodba mora vsebovati vse sestavine iz
39. člena Zakona o gospodarskih javnih službah.
16. člen
Izvajalec ima v okviru izvajanja dejavnosti naslednja
pooblastila:
– izključno pravico opravljanja dejavnosti, ki je predmet
tega odloka oziroma za katero je pridobil koncesijo, na celotnem ali le delnem območju Občine Sevnica;
– pooblastilo v okviru opravljanja pokopališke dejavnosti, za izdajo soglasja za pokop in postavitev nagrobnega
spomenika;
– pooblastilo v okviru opravljanja pokopališke dejavnosti, za sklepanje najemnih pogodb z najemniki grobov, v
imenu in za račun občine;
– druga pooblastila v skladu z zakonom in tem odlokom
ter odlokom, ki ureja pokopališki red, pogrebne svečanosti in
urejanje pokopališč.

goji:
pise;

17. člen
Izvajalec izvaja svojo dejavnost pod naslednjimi po– da pri izvajanju dejavnosti spoštuje sprejete pred-

– da opravlja koncesijo v svojem imenu in za svoj račun,
na podlagi pooblastil tega odloka in koncesijske pogodbe;
– da prodaja svoje storitve v skladu s ceno svojih storitev;
– da na zahtevo koncedenta oziroma pristojnega organa omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad
zakonitostjo dela;
– da dosledno upošteva tehnične, sanitarne, oskrbovalne, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za izvajanje dejavnosti, ki je predmet tega odloka;
– da zagotovi zadostno število usposobljenih kadrov
za izvajanje storitev oziroma dejavnosti, ki je predmet tega
odloka;
– da zagotovi zadosten obseg tehničnih sredstev za
izvajanje storitev oziroma dejavnosti, ki je predmet tega
odloka;
– da pri opravljanju dejavnosti spoštuje krajevne običaje;
– da zagotavlja storitve vsem pod enakimi pogoji, neprekinjeno in kvalitetno;
– da uporablja pokopališča in pokopališke objekte in
naprave le za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
odloka;
– da zagotovi Občini Sevnica strokovno pomoč pri načrtovanju oziroma oblikovanju programov razvoja dejavnosti,
ki je predmet tega odloka.
18. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugega koncesionarja le s soglasjem koncedenta.
Koncesionar mora v primeru delnega opravljanja koncesionirane dejavnosti na osnovi pogodbe s podizvajalcem, v
razmerju do koncendenta in uporabnikov nastopati v svojem
imenu.
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19. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– z odvzemom koncesije;
– z odkupom koncesije;
– s prevzemom koncesionirane javne službe v režijo.
Koncesijska pogodba preneha s potekom časa, z odpovedjo ali z razdrtjem. Razloge in pogoje za razdrtje in
odpoved se določi s koncesijsko pogodbo.
Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo.
– če ne prične z izvajanjem javne službe v roku, določenim z javnim razpisom,
– zaradi ponovljenih hudih in dokumentiranih primerov
neučinkovitih uslug na strani koncesionarja,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja in če izgubi pogoje za
opravljanje dejavnosti.
V primeru odvzema koncesije iz tretje alinee prejšnjega
odstavka mora koncedent koncesionarju povrniti morebitna
dokumentirana še neamortizirana vložena sredstva. Pri tem
se upošteva maksimalne amortizacijske stopnje po računovodskih standardih RS.
VI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
20. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč se financirata iz naslednjih virov:
– prihodkov od plačanih storitev,
– najemnin za grobove in za uporabo mrliških vežic,
– sredstva proračuna za vzdrževanje objektov, ki so
javno dobro v lasti občine,
– dotacij in donacij ter
– drugih virov.
21. člen
Cene pokopaliških storitev sestavljajo postavke, ki zagotavljajo pokritje stroškov pokopa ter enostavno reprodukcijo na infrastrukturnih objektih in napravah, vezanih na to
dejavnost.
Cene pogrebnih storitev morajo biti tržno primerljive in
ne smejo presegati stroškov izvajanja dejavnosti.
Najemnine morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja
pokopališča in objektov ter manjše investicijske posege.
Višino najemnin za grobove ter ceno storitev predlaga
izvajalec javne službe, potrdi pa jo Občinski svet Občine
Sevnica.
22. člen
Storitve, ki jih opravi izvajalec na zahtevo posameznega
uporabnika, izvajalec zaračunava neposredno uporabniku.
Plačilo storitev izvajalca, ki so splošnega pomena za
zagotavljanje dejavnosti, ki je predmet tega odloka na območju Občine Sevnica in niso storitve iz prvega odstavka tega
člena, se sredstva zagotavljajo iz:
– najemnin za grobove in mrliške vežice;
– drugih virov.
23. člen
Najemnino za grobove zaračunava upravljavec letno
in o tem vodi evidenco, ki jo mora predočiti upravi Občine
Sevnica na njeno zahtevo.
Preostanek najemnin, po poplačilu storitev upravljavca, se zbira v proračunu Občine Sevnica in se uporablja za
financiranje storitev na področju pokopališke in pogrebne
dejavnosti in urejanja oziroma vzdrževanja in širitev tistega
pokopališča, na območju katerega so bila zbrana.
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VII. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM
24. člen
Sorodniki pokojnika oziroma najemniki groba sklenejo
ob prijavi pokopa najemno pogodbo za grob z upravljalcem
pokopališča.
Ob prijavi pokopa oziroma sklenitvi najemne pogodbe,
se najemniku dodeli en grobni prostor. Na osebno željo
najemnika se dodeli še dodaten grobni prostor, za katerega
se plača ekonomska cena v enkratnem znesku. Ekonomska
cena je enaka stroškom za pridobitev novega grobnega
prostora.
25. člen
Najemnina za grobni prostor se plačuje letno. Z vplačilom najemnine za grob je plačana priprava pokopnega mesta
in skupnih površin, objektov in naprav.
Prostor za grobove se daje v najem za določen čas, ki
ne sme biti krajši od 25 let in se lahko po poteku pogodbe
podaljša. Najmanj dva meseca pred potekom najemne pogodbe mora izvajalec javne službe opozoriti najemnika o prenehanju pogodbe in ga opozoriti na posledice, če pogodbe
pismeno ne bi podaljšal.
Najemnik grobnega prostora lahko po preteku mirovalne
dobe in najemne pogodbe, prekine najemno pogodbo s pismenim obvestilom izvajalcu, sicer velja najemno razmerje naprej.
26. člen
Najemna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki in
mora vsebovati naslednje podatke:
– podatke o grobu in najemniku groba,
– dobo najema grobnega prostora,
– pravice in obveznosti upravljalca in najemnika groba,
– višino in način plačevanja najemnine,
– ukrepe, če najemnik grobnega prostora ne bi uredil
v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča in določili tega
odloka,
– ukrepe v primeru neizvrševanja pogodbenih obveznosti, možnosti podaljšanja najemne pogodbe in
– razloge za predčasno prekinitev pogodbenega razmerja.
27. člen
Upravljalec pokopališča lahko razveljavi pogodbo:
– če najemnik grobnega prostora kljub opozorilu ne
plača najemnine,
– če najemnik grobnega prostora kljub večkratnemu
opozorilu ne vzdržuje groba in s tem spomenik ogroža varnost ljudi ali zanemarjen grob kvari estetski videz pokopališča,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar tako nujno zahteva načrt preureditve pokopališča.
Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni
prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, ko se
prekoplje in odda drugemu najemniku.
Najemnik grobnega prostora mora najkasneje v 15 dneh
po poteku ali razveljavitvi najemne pogodbe odstraniti opremo groba. Če tega, kljub opozorilu upravljalca pokopališča,
ne stori, opremo groba odstrani upravljalec pokopališča na
stroške najemnika grobnega prostora.
V času od odstranitve opreme groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu
najemniku skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba izvajalec javne službe.
Sredstva za kritje vzdrževanja iz prejšnjega odstavka
tega člena zagotavlja izvajalec javne službe.
28. člen
V primeru smrti najemnika groba, se morajo dediči v
roku dveh mesecev izjaviti o novem najemniku groba.
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Po poteku mirovalne dobe in po poteku najemne pogodbe se grob prekoplje in grobni prostor odda novemu
najemniku.
Posmrtni ostanki pokopanih v prekopanem grobu se
prenesejo v kostnico.
Upravljalec pokopališča je dolžan zavarovati vrednostne predmete, ki se najdejo ob prekopu grobov ter jih shraniti. Najdene predmete mora upravljalec izročiti upravičencu,
če je ta znan, sicer ravna v skladu z veljavnimi predpisi.
VIII. NAČIN IN ČAS POKOPA
29. člen
Umrle se čuva v mrliški vežici. Izjeme so dovoljene le,
če uporaba le-te ni mogoča (npr. na pokopališču ni vežice, je
zasedena ipd.), in sicer se jih čuva doma v skladu s pravilnikom izvajalca, upoštevajoč voljo pokojnika oziroma njegovih
najožjih svojcev.
Posmrtni ostanki se morajo prepeljati s kraja smrti na
kraj, kjer se čuva umrli, le z avtomobilom za prevoz posmrtnih ostankov (furgon), v transportni, neprepustni krsti, ki
je sestavljena iz zunanje lesene krste z vložkom iz cinka
ali samorazgradljive vreče. Če je bil vzrok smrti nalezljiva
bolezen, je treba posmrtne ostanke zaviti še v mrtvaški prt,
prepojen z antiseptično raztopino. Prevozi z drugimi prevoznimi sredstvi so dovoljeni le, če ni mogoč prevoz z vozilom
za prevoz pokojnih.
Izjemoma se lahko prevoz ali prenos umrlega v težko
dostopnih krajih in ob neugodnih vremenskih razmerah s
kraja smrti opravi tudi v skladu s pravilnikom izvajalca.
Prenos na pokopališče je dovoljen potem, ko je ugotovljen nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi.
30. člen
Pokop umrlega se opravi na pokopališču v skladu s
pravilnikom izvajalca, ki je potrjen s strani občinske uprave
Občine Sevnica.
Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti v skladu z zakonom, odlokom, pravilnikom izvajalca in
voljo umrlega ali naročnika storitev. Če umrli ni izrazil svoje
volje, odloči o tem oseba, ki je stalno živela z njim ali druga
z zakonom določena oseba oziroma v primeru, da umrli ni
imel svojcev, odloča o načinu pokopa za zadeve socialnega
skrbstva pristojen organ občine, v katerem je oseba umrla
ali bila najdena.
Anonimni pokop se opravi po volji umrlega. Anonimni
pokop se opravi s pokopom krste ali žare oziroma z raztrositvijo pepela na posebej določenem prostoru brez označbe
imena umrlega.
31. člen
Pokop oziroma upepelitev se opravi na podlagi listine
o prijavi smrti matičarju in po preveritvi dejanskega nastopa
smrti, ki ga opravi pooblaščena oseba po predpisih o mrliški
ogledni službi.
Pokop oziroma upepelitev se opravi, ko je preteklo
najmanj 36 ur od nastopa smrti.
Po ugotovljeni smrti se pokop prijavi upravljalcu pokopališča, ki v dogovoru s svojci umrlega in predstavnikom
verske skupnosti, če gre za verski pogreb, določi točen čas
pokopa. Z upravljalcem pokopališča se dogovori o vseh pokopaliških in pogrebnih storitvah.
32. člen
Dovoljeno je opraviti pogrebno svečanost izven območja pokopališča, vendar brez prisotnih posmrtnih ostankov
pokojnika.
Verske skupnosti lahko izjemoma v skladu s pokopališkim redom položijo umrlega stanovskega predstavnika do
pokopa v objekt, ki je namenjen opravljanju verskih obredov.
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33. člen
Pokop se opravi na pokopališču.
V občini Sevnica se opravljajo pokopi vsak dan od 8. do
18. ure, v skladu z dogovorom med upravljalcem pokopališča
in svojci umrlega.
Pokop zunaj pokopališča je dovoljen samo v izjemnih
primerih na podlagi dovoljenja za notranje zadeve pristojnega
upravnega organa, po predhodnem soglasju za zadeve zdravstvenega varstva pristojnega organa, kjer se pokop opravi.
Dovoljeni so naslednji načini pokopa:
– umrli se položi v krsto in se pokoplje v grob za klasičen pokop, v vrstni grob ali grobišče,
– upepeljeni ostanki umrlega se shranijo v žaro in pokopljejo v grob za klasičen pokop ali v žarni grob oziroma
položijo v žarni zid,
– upepeljeni ostanki umrlega se raztresejo na posebej
določenem prostoru na pokopališču ali izjemoma zunaj pokopališča, za kar izda dovoljenje pristojna upravna enota.
34. člen
Mrliška vežica je prostor, ki je namenjen za čuvanje
umrlih do njihovega pokopa oziroma prevoza v kraj pokopa.
Če se umrlega čuva doma se lahko prične pogrebna
svečanost na domu ali pa se krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega, prepelje na poslovilni prostor.
Uporabo vežice in njen obratovalni čas določa upravljalec pokopališča s pravilnikom.
V času, ko je mrliška vežica zaprta, se lahko vstopi samo
na podlagi predhodnega soglasja upravljalca pokopališča.
35. člen
Vse stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega
oziroma oseba, ki je naročila pokop.
V primeru, ko ni dedičev ali če niso le-ti sposobni poravnati stroške pokopa, poravna stroške občina, ki ima pravico
do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
IX. IZKOP ALI PREKOP POSMRTNIH OSTANKOV
36. člen
Izkop ali prekop posmrtnih ostankov pred iztekom mirovalne dobe 10 let, je dovoljen samo v navzočnosti pooblaščenega zdravnika in zdravstvenega inšpektorja.
Osebe, ki delajo pri izkopu ali prekopu posmrtnih ostankov, morajo med delom čez zaščitno obleko nositi gumijasti
predpasnik, dolge gumijaste rokavice in gumijaste škornje.
Obleka in obutev se ne sme uporabljati v druge namene in
se mora po vsaki uporabi očistiti.
37. člen
Izvedbo izkopa in prekopa oziroma prenosa žare opravi
podjetje, ki opravlja pogrebno službo na pokopališču in ima
za to službo pogodbo z upravljalcem pokopališča. Ob prekopu je potrebno neposredno okolico dezinficirati z ustreznimi
dezinfekcijskimi sredstvi.
Izkop in prenos posmrtnih ostankov na drugo pokopališče mora biti izvedeno v istem dnevu, in sicer praviloma v
času od 1. oktobra do 31. marca.
Dovoljenje za izkop in prekop posmrtnih ostankov izda
strokovna služba Občine Sevnica, ko so izpolnjeni predpisani
pogoji za izdajo zaprošenega dovoljenja, z upoštevanjem
določil drugega odstavka 28. člena tega odloka.
X. POGREBNE SVEČANOSTI
38. člen
Pogrebne svečanosti se opravijo v skladu z željami pokojnika oziroma naročnika pogreba, s pravilnikom upravljalca
oziroma izvajalca ter s tem odlokom.
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O poteku pogrebne svečanosti ter načinu priprave in
vodenje le-te se dogovorijo upravljalec pokopališča, svojci
umrlega ter predstavnik verske skupnosti, če gre za verski
pogreb.
39. člen
Pogrebna svečanost je praviloma javna.
Po volji umrlega ali na zahtevo naročnika pogreba je
lahko umrli pokopan v ožjem družinskem krogu (tihi pogreb)
ali pa se opravi anonimen pogreb z raztrositvijo pepela na
posebej določenem prostoru.
40. člen
O pogrebni svečanosti je upravljalec pokopališča dolžan obvestiti z obvestilom na oglasni deski pokopališča ali
na krajevno običajen način.
41. člen
Pogrebna svečanost se prične na poslovilnem prostoru
pokopališča.
Na željo umrlega ali svojcev se lahko opravi verski obred
v objektu, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
Pred pričetkom pogrebnega sprevoda se praviloma
zaigra ali zapoje žalostinka, ki jo lahko zaigra godba ali
zanjo poskrbi upravljalec s tehničnimi sredstvi ali jo zapojejo
pevci.
Po uvodni žalostinki se praviloma opravijo vsi poslovilni
nastopi in govori, nakar se udeleženci razvrstijo v pogrebni
sprevod.
42. člen
Pogrebni sprevod se odvija od kraja, kjer se prične
pogrebna svečanost do groba na pokopališču.
Če umrli leži v mrliški vežici na pokopališču, se pogrebna svečanost opravi od mrliške vežice do groba.
V času pogrebne svečanosti lahko krsto ali žaro pokojnika
nesejo do groba njegovi stanovski kolegi (gasilci, lovci ipd.).
43. člen
Vrstni red pogrebnih insignij in udeležencev pogreba se
opravi v skladu s pravilnikom upravljalca oziroma se opravi
na krajevno običajen način, in sicer praviloma tako, kakor
sledi:
– na čelu sprevoda je državna zastava,
– v primeru verskega obreda je za državno zastavo
simbol verske skupnosti,
– sledijo prapori, nosilci pokojnikovih odlikovanj in priznanje, godba, pevci,
– v primeru verskega obreda sledijo predstavniki verske
skupnosti,
– sledi pogrebni voz ali nosilci krste oziroma žare,
– sledijo najožji svojci in
– za njimi ostali udeleženci pogreba.
V primeru verskega obreda lahko sprevod vstopi tudi v
objekt določene verske skupnosti.
44. člen
Ob grobu se udeleženci pogrebnih svečanosti običajno
razvrstijo tako, da so neposredno ob grobu svojci umrlega,
nosilci pokojnikovih odlikovanj in priznanj, državne zastave
in prapori, v primeru verskega pogreba pa tudi predstavnik
verske skupnosti in simbol verske skupnosti.
Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se položi v
grob, nato se opravi del verskega obreda, če gre za cerkveni
pogrebni obred. Nato zaigra godba, pevci zapojejo žalostinke, če sodelujejo pri pogrebu.
Temu sledijo poslovilni govori, če te poslovitve ni bilo na
začetku pogrebne svečanosti, ter zaključni obred na krajevno
običajen način.
Po zadnjem pozdravu z zastavo in prapori je pogrebna
svečanost zaključena.
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45. člen
Če sodeluje pri pogrebnih svečanostih tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki izstreli častno
salvo kot zadnji pozdrav umrlemu, je za zagotovitev popolne
varnosti občanov in premoženja odgovoren poveljnik oziroma vodja enote, ki mora upravljalcu predložiti ustrezno
dovoljenje.
Društvo, ki ima ob pogrebih svojih članov posebne
običaje (lovci, gasilci in drugi), se lahko vključi v pogrebno
svečanost.
Častna salva se izstreli pred zaključkom pogrebne svečanosti.
Če pri pogrebu pokojnika tudi zvonijo, lahko zvonjenje
traja med pogrebno svečanostjo do deset minut oziroma s
prekinitvami do petnajst minut, v primeru verskega pogreba
pa v skladu z običaji verske skupnosti.
46. člen
Za oborožene sile Republike Slovenije in organe za
notranje zadeve, ki sodelujejo pri pogrebnih svečanostih,
kakor tudi za organizacijo in potek vojaških pogrebov, veljajo
njihova pravila ter pravila tega odloka.
47. člen
Najkasneje eno uro po končani slovesnosti je izvajalec
pokopa dolžan grob zasuti in ga začasno primerno urediti
tako, da ne poškoduje sosednjih grobov.
48. člen
Vsake druge posebne svečanosti na pokopališču
(obletnice, proslave, obeležja ipd.) se opravijo v dogovoru z
upravljalcem oziroma izvajalcem, s katerim se dogovori za
izvedbo takšnih svečanosti.
XI. UREJANJE POKOPALIŠČ
49. člen
Za vsako pokopališče mora upravljalec pokopališča
izdelati pokopališki kataster in načrt pokopališča (v nadaljevanju: pokopališki načrt) z razdelitvijo na pokopališka polja
(oddelke), vrste grobov in grobove.
Pokopališka polja, vrste grobov in grobovi morajo biti
oštevilčeni. S temi označbami se vsi grobovi vpisujejo v
pokopališko knjigo in kartoteko grobov, ki jo vodi upravljalec
pokopališča.
Načrt vrstnega reda grobov mora biti javno izobešen na
vhodu na pokopališče.
50. člen
Na pokopališčih so naslednje zvrsti grobov:
– klasični (enojni, dvojni, otroški grobovi in grobnice),
– vrstni grobovi,
– grobišča,
– žarni grobovi,
– kolumbarium – žarni zid,
– prostor za raztrositev pepela.
Graditev novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
Na novih pokopališčih ali na delu pokopališča, kjer se
grobovi urejajo prvič, se pokop umrlih opravi po vrstnem redu
grobov v dimenzijah, določenih s tem odlokom.
51. člen
Vrstni grobovi so razporejeni drug ob drugem z vmesnim prostorom, ki deli grob od groba, in so oblikovani in
urejeni po normativih določenih v pravilniku.
V žarne grobove oziroma v žarni zid se shranjujejo žare
s pepelom umrlih. V en žarni grob oziroma prostor v žarnem
zidu je lahko shranjenih tudi več žar.
Za žarne grobove oziroma žarni zid se na pokopališču
določi prostor, ki je enotno urejen.
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52. člen
Grobišča so: kostnice, prostori za skupen pokop ob
morebitnih naravnih nesrečah, v vojni ali izrednih razmerah
ter skupna grobišča.
V skupna grobišča se prenesejo posmrtni ostanki iz
klasičnih in žarnih grobov, za katere ni podaljšana najemna
doba in iz vrstnih grobov, po preteku določene dobe.
Med skupna grobišča spadajo tudi obeležja v spomin žrtvam vojn. Na prostoru skupnih grobišč je praviloma posebej
urejen prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.
53. člen
V mejah pokopališča so lahko območja za raztrositev
pepela. Na teh območjih mora biti urejen skupen prostor za
polaganje cvetja in prižiganje sveč. Na območju za raztrositev pepela so imena umrlih lahko napisana na skupnem
nagrobniku.
54. člen
Minimalne mere tlorisne površine grobnega prostora
so naslednje:
– za enojni grob je širina 1 m in dolžina 2 m,
– za dvojni grob je širina 2 m in dolžina 2 m,
– za žarni grob je širina 1 m in dolžina 1 m,
– za kolumbarium – žarni zid v skladu z ureditvenim
načrtom.
Za otroški grob se lahko določi ustrezne manjše mere
(polovične mere).
Na starih delih pokopališča se morajo grobovi prilagajati
obstoječemu stanju.
Ostale mere tlorisnih površin grobnih prostorov se določijo v pravilniku.
55. člen
Jama za grob mora biti praviloma globoka 1,80 m.
Jamo je dovoljeno poglobiti, da je v isti grob možno
pred potekom mirovalne dobe opraviti še en pokop. V takem
primeru mora biti debelina plasti zemlje nad spodnjo krsto
najmanj 0,10 m, nad zgornjo krsto pa najmanj 0,80 m.
Jama za žarni grob mora biti globoka 0,50 m.
Če se žara shrani v obstoječi enojni, dvojni ali otroški
grob, se tak grob ne smatra kot žarni grob.
56. člen
Pokopališče mora biti ograjeno z ograjo ali zimzelenim
rastlinjem ter praviloma odmaknjeno od drugih objektov.
Če je pokopališče ograjeno z zidom, se nanj na novo ne
smejo pritrjevati nagrobne plošče.
Vsako pokopališče mora imeti tudi shrambo za orodje,
kontejner za odlaganje in odvoz odpadkov ter prostor za pričetek pogrebnih svečanosti. Način ureditve določi upravljalec
pokopališča.
57. člen
Grobovi se lahko uredijo in nanje postavijo nagrobni
spomeniki in druga obeležja v skladu s pokopališkim načrtom
in pridobljenim soglasjem upravljalca pokopališča.
Spomeniki, nagrobni okviri in druga obeležja, ne smejo
segati preko grobnega prostora.
Če najemnik groba postavi okvir, nagrobni spomenik ali
drugo obeležje v nasprotju z opredelitvami pokopališkega načrta ali brez soglasja upravljalca, mora nepravilnost odpraviti
v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila.
V primeru, da najemnik nepravilnost ne odpravi, opravi
to upravljalec na stroške najemnika.
58. člen
Zasajanje visoko rastočega drevja ni dovoljeno. Dovoljena je zasaditev nizkega grmičevja, trajnih in drugih okrasnih rastlin, ki pa ne smejo segati izven meja groba.
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59. člen
Za obdobje od pokopa do postavitve spomenika in v primerih, ko spomenik iz določenih razlogov ne bo postavljen,
določi in postavi upravljalec pokopališča enotno obeležje
(prehodno), glede na minuli življenjski nazor umrlega.
Za razširitev obstoječih pokopališč in za pokopališča na
novih lokacijah, so dovoljena le obeležja (trajna) v predpisanih izmerah skladno z načrtom pokopališča in pridobljenim
soglasjem upravljalca.
60. člen
Pokopališče se opusti na podlagi odločitve občine.
Pred sprejetjem odločitve o opustitvi pokopališča morata dati svoje mnenje pristojna zdravstvena inšpekcija in
pristojni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Opuščeno pokopališče se sme po 10 letih od zadnjega
pokopa uporabiti za ureditev parkov, za druge namene pa
šele po 30 letih od zadnjega pokopa.
Preden se opuščeno pokopališče uporabi za druge namene, ga je treba prekopati, posmrtne ostanke pa prenesti v
skupno grobišče na pokopališču, ki je v uporabi.
61. člen
Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega
pokopa na istem mestu in istem grobu. Mirovalna doba ne
sme biti krajša od 10 let.
Pred potekom mirovalne dobe se sme grob prekopati
le, če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki
imajo za to interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo
pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču po poprejšnjem soglasju najemnika groba, in le z dovoljenjem občine.
XII. RED NA POKOPALIŠČU
62. člen
Za red in vzdrževanje pokopališča je odgovoren upravljalec pokopališča. Ta skrbi za pokopališke poti, zgradbe,
ograje, žive meje, spomenike in obeležja splošnega pomena
ter druge komunalne naprave.
Za red in vzdrževanje grobov so odgovorni najemniki
grobov.
Upravljalec pokopališča in najemnik groba lahko skleneta posebno pogodbo o vzdrževanju groba.
Za sakralne objekte v sklopu pokopališča skrbi lastnik
teh objektov izvajalec javne službe, če ga lastnik za to pooblasti.
63. člen
Najemniki grobnih prostorov in obiskovalci pokopališča
morajo:
– na pokopališču in objektih pokopališča izražati dostojanstvo do umrlih,
– redno vzdrževati grobove, odlagati odpadke v zabojnike za odpadke,
– postavljati spomenike in urejati grobove v skladu z
načrtom ureditve pokopališča,
– skrbeti, da ne poškodujejo grobov,
– obveščati upravljalca pokopališča o vseh pomembnejših spremembah v zvezi z najemom grobnega prostora.
64. člen
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi.
Če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih
grobov in pokopališča kot celote, se smatra, da je zapuščen.
Upravljalec pokopališča je dolžan v takem primeru najemnika
opozoriti ter določiti rok za ureditev groba, kateri ne more biti
daljši od dveh mesecev. Po preteku tega roka upravljalec
pokopališča razveljavi najemno pogodbo, kolikor najemnik
ne izpolni zahteve.
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Šteje se, da je grob nevzdrževan takrat, kadar nagrobna znamenja ogrožajo varnost ljudi oziroma je tako
zanemarjen, da kvari estetski videz pokopališča.
65. člen
Najemnikom grobnih prostorov in obiskovalcem pokopališč ter mrliške vežice je prepovedano:
– nedostojno vedenje, vpitje, razgrajanje in podobno,
– stopanje in hoja po grobovih,
– voditi živali na pokopališče,
– odlaganje odpadkov izven določenega prostora,
– trganje zelenja in cvetja na tujih grobovih,
– onesnaževanje pokopališča in poškodovanje prostorov, naprav, predmetov in nasadov,
– vožnja in puščanje koles in motornih vozil na pokopališču,
– poškodovanje grobov,
– odlaganje robnikov, spomenikov in drugega materiala, ki ostane od prenove grobov, v zabojnike ali koše za
smeti.
66. člen
V neposredni bližini območja pokopališča v času pogrebnih svečanosti niso dovoljene dejavnosti, ki motijo potek pogrebnih svečanosti (npr. povzročanje hrupa, vpitje,
moteči zvoki in podobno).
Izvajalec pokopališča oziroma tisti, ki vodi pogrebne
svečanosti, povzročitelja nedovoljenih dejavnosti na to opozori pred začetkom pogrebnih svečanosti.
67. člen
Zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska in druga
dela, ki so namenjena urejanju pokopališč in s tem povezani prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem izvajalca
javne službe.
VIII. KAZENSKA DOLOČBA
68. člen
Z globo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, če ravna v nasprotju s 63., 64., 65. in 55. členom tega
odloka.
Z globo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravno
osebo, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 62. člena,
njena odgovorna oseba pa z denarno kaznijo 10.000 SIT.
X. NADZOR
69. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo
pristojne inšpekcijske službe, upravljalci pokopališč in pristojne občinske službe.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
70. člen
Občina Sevnica mora skupaj s krajevnimi skupnostmi
uskladiti določbo drugega odstavka 2. člena v prehodnem
5 (pet) letnem obdobju.
Upravljalec pokopališča je dolžan v roku enega leta po
uveljavitvi tega odloka uskladiti svoje poslovanje z določili
tega odloka in sprejeti v odloku določene pravilnike.
71. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati
Odlok o pokopališkem redu v Občini Sevnica (Uradni list
RS, št. 2/01).
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72. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-0005/2006
Sevnica, dne 24. julija 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

3685.

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za
gradnjo individualnih stanovanjskih hiš
s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta
v Sevnici

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, v
nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 30. redni seji
dne 24. 7. 2006 sprejel

ODLOK
o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo
individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi
objekti Drožanjska cesta v Sevnici
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za lokacijski načrt)
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine
Sevnica sprejme občinski lokacijski načrt za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska
cesta v Sevnici. Skrajšano OLN Drožanjska.
Lokacijski načrt je izdelal projektivni biro Region d.o.o.
Brežice pod št. 2400/U-05 in je sestavni del tega odloka.
2. člen
(vsebina lokacijskega načrta)
Lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in
grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego,
potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav
in ureditev.
I. Tekstualni del:
1. opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OLN Drožanjska
2. ureditveno območje OLN Drožanjska
3. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
3.1 opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji
3.2 opis rešitev načrtovanih objektov in površin
3.3 pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
4. zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge gospodarske infrastrukture in obveznost
priključevanja objektov nanjo
5. rešitev in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine, trajnostno rabo naravnih
dobrin ter za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
6. rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
7. načrt parcelacije
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8. etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji
in zahteve za izvajanje OLN Drožanjska
II. Kartografski del:
1. Načrt namenske rabe prostora
U1 pregledna situacija
U2 izsek iz prostorskih sestavin
dolgoročnega in družbenega plana
Občine Sevnica
U3 digitalna orto fotografija
U4 izsek iz ZN Drožanjska
U5 načrt parcel
U6 geodetski načrt

M 1:5000
M 1:5000
M 1:2000
M 1:1000
M 1:1500
M 1:500

2. Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije
U7 2.1. ureditveno območje
M 1:500
U8 2.2. načrt parcelacije
M 1:500
3. Načrt umestitve načrtovane ureditve
U9 3.1. ureditvena situacija
U10 3.2. situacija prometne
		
infrastrukture
U11 3.3. situacija komunalne, energetske
		
infrastrukture in omrežje zvez
U12 3.4. prikaz vplivov in povezav
		
s sosednjimi območji

v prostor
M 1:500

568/25, 568/21, 568/20, 585/3, 589/2 in 589/4. Severno
mejo določajo parcele s št.: 565/2, 560/1, 560/2, 1510/9 in
745/12. Vse parcele, ki mejijo na obravnavano območje so
k.o. Sevnica.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI
ZA IZRABO ZEMLJIŠČA
4. člen
(dejavnost)
Obravnavano območje je namenjeno predvsem za
individualno stanovanjsko gradnjo. Dovoljena je gradnja
objektov – stavb, ki so po osnovni funkciji stanovanja; na
javni površini pa je predvideno otroško igrišče namenjeno
otrokom do 10 let.
Na območju lokacijskega načrta so v sklopu stanovanjskih stavb dopustne še servisne in storitvene dejavnosti, pri
čemer vplivi na okolje ne smejo presegati predpisane mejne
vrednosti prvotno predvidene funkcije stanovanja.

M 1:500
M 1:500
M 1:5000

III. Priloge:
1. Povzetek za javnost
2. Izvleček iz strateškega prostorskega akta
3. Obrazložitev in utemeljitev OLN Drožanjska
3.1. Razlogi za pripravo OLN Drožanjska
3.2. Obrazložitev zasnove prostorske ureditve
3.3. Pojasnila v zvezi z načinom pridobitve variantnih
rešitev
3.4. Utemeljitev predlaganih rešitev ter lokacijskih in
tehničnih pogojev in usmeritev
4. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve z njihovimi povzetki
5. Seznam nosilcev urejanja prostora, ki so podali smernice in mnenja za pripravo OLN Drožanjska
6. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora ter
morebitne mnenja drugih strokovnih institucij
7. Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam
sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi
OLN Drožanjska
8. Ocena stroškov za pripravo OLN Drožanjska
9. Program opremljanja zemljišč za gradnjo
10. Spis postopka priprave in sprejemanja OLN Drožanjska
II. MEJA IN OBSEG OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
(ureditveno območje)
Površina obravnavanega območja je v velikosti cca
300 arov. Oblika območja je pravokotna z daljšimi stranicami
orientirana sever-jug. Približne povprečne dimenzije območja
so 440 m x 70 m.
Ureditveno območje zajema naslednja zemljišča s parcelnimi številkami 570/5, 570/2, 570/6, 568/26. V(vzhodni)
del parcel št. 585/1, 585/2, 589/1 in Z(zahodni) del parcele
745/10. Vse parcele so k.o. Sevnica.
Meja občinskega lokacijskega načrta na zahodu meji na
parcele št.: 570/1, 570/3, 568/1 in v isti liniji proti jugu deli parcele s parcelnimi št.. 585/1, 585/2 in 589/1. Južna meja je v
obliki asfaltirane ceste s parcelno št.: 1512. Na vzhodni strani
meji območje na strnjeno stanovanjsko pozidavo in cestno
infrastrukturo s parcelnimi št.: 573/3, 568/24, 568/12, 568/13,
568/14, 568/14, 568/15, 568/16, 568/17, 568/18, 568/19,

IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA
IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
5. člen
(usmeritve za urbanistično in krajinsko oblikovanje)
Predvidena je gradnja 28 individualnih stanovanjskih
stavb.
Splošne usmeritve:
– Tipologija novih manj zahtevnih objektov je definirana kot prostostoječa grajena struktura (samostojni objekti).
Objekti morajo biti projektirani in izvedeni v skladu s predpisanimi zahtevami.
– Lega stanovanjskih objektov je definirana z območjem zazidljivosti oziroma gradbeno linijo, postavitev stavb
pa sledi nemotenemu funkcioniranju parcele (parkirišča,
manipulativne površine) in čim boljši orientaciji ter osončenosti stavbe.
– Okolica stavbe se zazeleni (zatravi ali zasadi z drevesi, grmovnicami) in uredi glede na potrebe posameznika;
uredijo se tudi parkirne in manipulativne površine.
– Razporeditev in velikost gradbenih parcel je načrtovana glede na potek interne komunikacije znotraj območja.
Gradbena parcela je lahko določena kot pas odmaknjen
10 metrov od roba cestišča in minimalno 4 metre od roba
sosednje parcele (razen v primeru GP 26).
6. člen
(arhitekturno oblikovanje)
Zasnova stanovanjskih stavb:
– Konstrukcija: predviden je klasično zidani objekt ali
objekt montažne izvedbe;
– Horizontalni gabariti:
Gradbene parcele od GP1 do GP22:
Maksimalne dovoljene velikosti objekta so 9 m x 13 m.
Krajša stranica je lahko minimalne dolžine 8 m.
Razmerje stranic ne sme biti manjše od 1: 1,4. Možna
je dodatna členitev v velikosti do 20% celotne tlorisne površine. Členitev od osnovnega objekta sme segati maksimalno 1,5 m. Prav tako ni mogoča členitev objekta po celotni
daljši stranici, ki bi zmanjšala razmerje stranic 1: 1,4.
Gradbene parcele od GP23 do GP25:
Maksimalne dovoljene velikosti objekta so 8 m x 11,5 m.
Krajša stranica je lahko minimalne dolžine 7 m.
Razmerje stranic ne sme biti manjše od 1: 1,4. Dodatna
členitev ni možna.
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Gradbena parcela GP26:
Maksimalne dovoljena velikost objekta je 7 m x 10 m.
Odstopanje je možno 5% sorazmerno v obe smeri.
Razmerje stranic ne sme biti manjše od 1: 1,4. Dodatna
členitev ni možna.
Gradbeni parceli GP27 in GP28:
Tu je zaradi zahtevnosti terena in dostopa predvidena
gradnja dvojčka. Dvojček je sestavljen iz dveh individualnih
enot. Vsaka enota ima svoj dostop z lastnim vhodom in infrastrukturnimi priključki.
Maksimalni gabariti enote so 9 m x 9 m. Odstopanje je
možno v – do 10% sorazmerno v obe smeri. Gabariti obeh
enot morajo biti identični in med seboj zamaknjeni minimalno
1 m in maksimalno 4 m v smeri vzhod-zahod.
– Vertikalni gabariti: K+P+M (višina kolenčnega zidu
max. 0,8 m); možnost K+P+M, pri čemer je klet delno ali v
celoti vkopana v teren. Na parcelah GP1 do GP6 je izjemoma možen vertikalni gabarit P+M; vendar pritličje ne sme biti
vkopano;
– Streha: osnovna streha je dvokapna, naklona
30°–38°, smer slemena je vzporedna z daljšo stranico objekta (sever-jug), v detajlih je dovoljena kombinirana streha,
možnost frčad (zaželene so trikotne oblike), čopi niso dovoljeni;
– Kritina: betonska, opečna ali pločevinasta, če z svojo
obliko in barvo posnema betonsko ali opečno kritino. Barva kritine naj bo temnejših tonov (temno siva, rdeča, rjava
barva);
– Fasada: pri oblikovanju fasad je dovoljena uporaba
sodobnih materialov na način, da se doseže oblikovno in
funkcionalno kvalitetna arhitektura; možna je gradnja izzidkov, balkonov in teras. Oblikovanje fasade naj bo dinamično,
tako, da je razvidna odprtost in zaprtost bivalnih ter servisnih delov. Velike steklene površine so smiselne iz bivalnih
prostorov. Senčenje omogoča ustrezne fasadne zazelenitve
in namestitev zunanjih ali notranjih senčil, ki predstavljajo
dinamičen del fasade. Detajli naj bodo oblikovani skrajno
racionalno. Kakovostno naj se obdelajo posamezni detajli kot
so vstop v hišo, nadstreški, balkoni (ograja) fasadni elementi
(okna, vrata). Barva fasade naj bo umirjenih tonov, vendar je
možna uporaba širokega spektra. Nikakor pa niso dovoljene
flouroscentne barve ali močno intenzivne barve, razen če
gre za detajl.
7. člen
(enostavni objekti)
Na obravnavanem območju je dopustna gradnja enostavnih objektov.
Splošne usmeritve in pogoji:
– Tipologija enostavnih objektov je definirana kot prostostoječa grajena struktura (samostojni objekti) ali prizidana k osnovnemu objektu (velja le za garažo, nadstrešek in
zimski vrt).
– Oblikovanje enostavnih objektov mora biti usklajeno
z osnovnim objektom (nedominanten, podrejen položaj). Pomožni objekti za lastne potrebe morajo biti pritlični, praviloma
pravokotne oblike, oblikovno usklajeni z osnovnim objektom
glede barve fasade, naklona strehe, kritine, itn., strehe pa
brez čopov in frčad.
Enostavni objekti se locirajo znotraj parcele tako, da
ne poslabšujejo izgleda osnovnih objektov oziroma organiziranosti celotne gradbene parcele in vplivno ne posegajo na
sosednje parcele.
Pogoji za gradnjo enostavnih objektov se urejajo z
veljavnim podzakonskim aktom – Pravilnikom 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, 130/04).
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8. člen
(javne površine)
Površina za otroško igrišče:
Območje je v celoti travnato, razen sprehajalne pešpoti,
ki je gramozirana. Na območju se predvidijo otroška igrala
(gugalnica, tobogan, peskovnik, itn), klopi in vodno korito.
Površina za transformatorsko postajo TP se zazeleni.
Peš pot je speljana od ceste JP 872391 Drožanjska
–Dobrava–Sv. Rok–Brezje–Drožanjska, ob dovozni cesti D4
do povezovalne ceste JP4.
V. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO, ELEKTRO
ENERGETSKO INFRASTRUKTURO TER
OMREŽJE ZVEZ
9. člen
(prometno omrežje)
Prometna ureditev obravnavanega območja se smiselno navezuje na ureditveno območje veljavnega zazidalnega
načrta po Odloku o zazidalnem načrtu Drožanjske in Florjanske ulice (Uradni list SRS, št. 28/81), ki je bil s 15. 3. 1987
preimenovan v ureditveni načrt Drožanjska (Uradni list SRS,
št. 9/87). To območje pa se nadalje preko javnih poti navezuje na lokalno cesto LC 372091 Sevnica – Drožanje.
10. člen
(dostopne ceste)
Dostopne ceste do obravnavanega območja so izvedene na štirih mestih. Preko JP 872401 Drožanjska ulica-1
in JP 872403 Drožanjska ulica-3. Na jugu pa območje meji
na JP 872391 – Drožanjska – Dobrava- Sveti Rok – Brezje
– Drožanjska, ki je hkrati edina dostopna pot za GP26 do
GP28. Vse zgoraj naštete JP se na zahodu navezujejo na
lokalno cesto LC 372091Sevnica – Drožanje.
V nadaljevanju se na obravnavanem območju predvidi
nova cestno prometna infrastruktura, ki omogoča logično
nadaljevanje in povezovanje obstoječih cest. Ceste s svojo
pozicijo sledijo konfiguraciji terena in nadalje parcelaciji.
11. člen
(novo predvideno cestno omrežje)
Na jugovzhodnem delu območja se priključi cesta (D3)
iz spodnjih dveh vrst ob Drožanjski cesti. Nova cesta ima
centralno pozicijo v spodnjem območju ureditve. Tovrstna
pozicija ceste omogoča enakomerno parcelacijo namenjeno
gradnji enodružinskih stanovanjskih hiš na obeh straneh
ceste. Cesta ima takoj po uvozu levi odcep proti južnem delu
območja, ki je zaradi zahtevne konfiguracije terena speljana
v slepo ulico. Na koncu ulice je obračališče, ki je prilagojeno
tudi smetarskemu vozilu in vozilu za čiščenje snega. Cesta
je v nadaljevanju speljana proti severu in drugemu priključku.
Prvi (D1) in drugi (D2) priključek pripeljeta pravokotno na območje ter obkrožata del območja s šestimi večjimi parcelami
na tem območju ureditve. Vsi trije cestni priključki so med
seboj povezani.
Četrti priključek (D4) na južnem delu je samostojen in ni
povezan z ostalimi cestnimi priključki. Oskrbuje tri individualne gradbene parcele.
Ob cesti se predvidi osemindvajset parcel namenjenih
individualni stanovanjski gradnji. Parcele so velikosti od cca
520 do cca 1000 m2.
Uredijo se dovozi in peš dostopi do stavb, okolica se
uredi, tlakuje in ozeleni.
Vse nove ceste na območju imajo dvosmerni promet,
zato je minimalna širina 5,5 m, kar pomeni, da je vozni
pas širine 2,75 m. Druga dostopna cesta (JP2) je še širša
(7 m), saj ima tri priključke in pomembno vlogo v morebitnem
nadaljevanju in kasnejšem širjenju območja. Območje med
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prvo in drugo dostopno cesto je v celoti obkroženo z novo
interno cesto in pločnikom širine 1,2 m. Interna cesta (JP3)
med drugo in tretjo dostopno cesto ima pločnik le na vzhodni
strani ceste, vendar je ta zaradi lažjega srečevanja pešcev
širine 1,6 m. Pločnik je predviden tudi na območju, kjer je
predvideno igrišče za otroke. Tretja in četrta dostopna cesta
sta med seboj povezani s peš potjo. Vse ceste imajo minimalni radij 9 m in so prilagojene večjim tovornim vozilom. Vsi
uvozi do objektov imajo predvidene uvozne radije 3,5 m. Na
vsaki parceli ki je predvidena za izgradnjo individualno stanovanjsko gradnje je poleg širokega uvoza (5 m) predvideno
parkirišče za dva osebna avtomobila in manipulativni prostor,
ki omogoča obračanje osebnega vozila.
Na vseh uvozih do predvidenih objektov se izvedejo
poglobljeni robniki.
12. člen
(vodovod)
Območje obdelave posega na obstoječe vodovodno
omrežje, ki je v upravljanju Javnega podjetja Komunala d.o.o.
Sevnica. Pri nadaljnji obdelavi vodovoda je potrebno upoštevati določila Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo,
upravljanje in uporabo javnega vodovodnega sistema v občini Sevnica z dne, 29. 5. 2003.
Predvideva se priključitev na obstoječo vodovodno
omrežje, ki prečka obravnavano območje. Izvedeta se dva
odcepa (glej situacijo – infrastruktura), ki sta navezana na
obstoječi jašek.
Iz obstoječega jaška sta predvideni dve cevi. Ena v
smeri sever v dolžini cca 130 m, iz katere se kasneje navežejo posamezni odcepi k objektom. V nadaljevanju je dopuščena možnost navezave na višjo tlačno cono – gravitacijsko
povezavo med VH Sveti Rok in VH Škovec. Predvideni profil
cevi zadostuje tudi za morebitno kasnejšo širitev naselja v
smeri severa ter za požarnovarnostne zahteve (nadzemni
hidranti DN80).
Druga cev iz obstoječega jaška je predvidena v smeri
proti jugu v dolžini cca 300 m, iz katere se kasneje navežejo
posamezni odcepi k objektom. Predvideni profil cevi zadostuje za morebitno kasnejšo širitev naselja v smeri zahoda
in požarno varnost (nadzemni hidranti).
Zahtevani odmik predvidenih objektov od poteka do
vodovodne cevi je min. 3 m. Obstoječa vodovodna cev, ki
poteka v smeri sever – jug obravnavanega območja, se
opusti in nadomesti z novo, razen v skrajnem južnem delu,
kjer se obstoječi cevovod za južni priključek preveže na novo
omrežje.
Pravokotno prečkanje asfaltnih cest se izvede z vgradnjo cevovoda v zaščitno cev. Predvideni hidranti (glej situacijo – infrastruktura) pokrivajo območje predvidenega posega
– oddaljenost med nadzemnimi hidranti v naselju je manjša
od 150 m. Slepi vodovodni vod v nobenem primeru ne sme
presegati dolžine 1 m.
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od upravljalca vodovoda.
13. člen
(kanalizacija)
Območje obdelave posega na kanalizacijsko omrežje
v upravljanju Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica.
Pri projektiranju kanalizacije je potrebno upoštevati Odlok o
pogojih za odvajanje odpadnih in padavinskih voda na območju občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 36/87 in 24/91),
Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
vode (Uradni list RS, št. 105/02) ter zakonodajo s področja
urejanja in graditve objektov: ZGO-1 in ZUreP-1 (Uradni list
RS, št. 110/02). Priključitev predvidenih objektov na javno
kanalizacijsko omrežje se predvidi v skladu z Odlokom o
odvajanju odpadne in padavinske vode in pogoji upravljavca
kanalizacije.
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Za gradnjo vsakega objekta mora investitor zaprositi za
projektne pogoje in soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, predložiti projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja (na vpogled) s projektom za priključitev na javno
kanalizacijo (za arhiv upravljavca) ter poravnati predpisano
priključno pristojbino.
Fekalna kanalizacija
Območje, ki ga obravnava OLN Drožanjska je del
poselitvenega območja mesta Sevnica. Objekti na obravnavanem območju se bodo priključili na predvideno javno
kanalizacijsko omrežje – gravitacijsko. Na vzhodni strani
zazidalnega načrta po Drožanjski cesti je predvideno podaljšanje kanala za komunalne odpadne vode A2 (ni predmet tega projekta) in sicer od Klavnice (predvidena lokacija
zadrževalnega bazena ZB-18) do že obstoječega kanala
na Drožanjski cesti. Kanal A2 bo priključen na predvideni
glavni zbirni kolektor A, ki se bo zaključil na predvideni
čistilni napravi Sevnica (»KANALIZACIJA MESTA SEVNICA«, Idejni projekt, HIDROINŽENIRING d.o.o., št. proj.:
60-199A-02-2000, Ljubljana, september 2001).
Na območju je predvideno 28 stanovanjskih objektov.
Predvidena je izvedba kanalizacije v ločenem sistemu. Za
potrebe odvajanja komunalne odpadne vode iz gospodinjstev
sta tako predvideni dve glavni veji fekalnega kanala z večimi
podvejami s potekom večinoma pod voziščem internih cest
na katerega se bodo priključili objekti preko priključkov, ki
se od glavnega kanala vodijo pod kotom 45° in se zaključijo
izven cestišča s hišnim priključnim jaškom. Od hišnega priključnega jaška do objekta se vodi priključni kanal v sklopu
posameznega objekta oziroma interna kanalizacija, ki mora
biti izvedena skladno z Odlokom o pogojih za odvajanje
odpadnih in padavinskih voda na območju občine Sevnica
(Uradni list SRS, št. 36/87 in 24/91). Interna kanalizacija
ni predmet zazidalnega načrta mora pa biti, tako kot tudi
predvidena kanalizacija po tem zazidalnem načrtu, izvedena
skladno z omenjenim odlokom in z zakonodajo s področja
urejanja in graditve objektov: ZGO-1 in ZureP-1 (Uradni list
RS, št. 110/02). Glavni veji fekalnega kanala se ločeno priključujeta na predvideni podaljšek kanala A2.
Meteorna kanalizacija
Na območju Drožanjske ceste se padavinske vode rešujejo parcialno ali v sklopu posamezne parcele/zemljišča
s ponikanjem ali pa je več objektov priključenih na skupno
vejo ki se zaključi v Drožanjskem potoku. Za potrebe obravnavanega območja je predvidena gradnja kanalov za onesnaženo padavinsko vodo s streh, cestišč, utrjenih površin
posameznih zemljišč ter drenaž. Kanali so predvideni vzporedno s potekom fekalnih kanalov na nasprotni strani vozišča.
Predvideni sta dve glavni veji s podvejami, ki se zaključita z
usedalnikom mulja in lovilcem olj. Iz lovilca olj se očiščeno
padavinsko vodo vodi v Drožanjski potok.
Pri projektiranju meteorne in fekalne kanalizacije je potrebno upoštevati Geotehnično poročilo o pogojih pozidave
Drožanjske ulice v Sevnice, št.:1930/2005, ki ga je za potrebe OLN Drožanjska izdelalo podjetje INI d.o.o., Podjetje za
geotehnični & gradbeni inženiring d.o.o., Bravničarjeva 20,
1000 Ljubljana.
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od upravljalca kanalizacije in Agencije Republike Slovenije za okolje.
14. člen
(ravnanje z odpadki)
Zbiranje odpadkov bo individualno. V mestu Sevnica
je organizirano ločeno zbiranje odpadkov. Na posameznih
parcelah bodo postavljene posode za odpadke, odvoz pa bo
opravljala pooblaščena organizacija. Predvidi se tudi ekološki otok, ki omogoča ločeno zbiranje odpadkov. Ravnanje s
komunalnimi odpadki je potrebno ustrezno načrtovati in sicer
v skladu s pogoji, določenimi v sledeči zakonodaji:
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– Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS,
št. 84/98, 45/00, 20/01 in 13/03),
– Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Uradni list RS,
št. 85/98 in 50/01),
– Pravilnik o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list
RS, št. 104/00 in 12/02),
– Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS,
št. 5/00 in 45/00),
– Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri
opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
(Uradni list RS, št. 21/00) in
– Odlok o ravnanju z odpadki na območju občine Sevnica (Uradni list RS, št. 66/95, 43/98 in 4/04).
15. člen
(elektroenergetska omrežja)
V lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objektu Drožanjska cesta v Sevnici
so predvidene naslednje inštalacije:
– SN priključni kablovod 20 kV,
– Pripadajoča transformatorska postaja 20/0,4 kV,
– NN razvodni kabli od TP do posameznih objektov,
– Cestna razsvetljava pripadajočih cest in dostopnih poti.
SN kablovod 20 kV
SN kablovod 20 kV je predviden za napajanje nove transformatorske postaje SEVNICA-DROŽANJSKA iz obstoječe
transformatorske postaje SEVNICA – KLAVNICA. Nova transformatorska postaja je potrebna zaradi večje priključne moči,
kot je na razpolago v obstoječi transformatorski postaji. Za
polaganje 20 kV kablovoda je potrebno narediti kabelsko. Na
vseh lomih trase ter na razdaljah večjih od 50 m so predvideni
tipski kabelski jaški – skupaj je predvideno 12 kabelskih jaškov
z litoželeznim pokrovom z napisom ELEKTRIKA. Kabelska
kanalizacija mora biti izvedena v skladu s smernicami Elektra
Celje d.d.št. 1/23-2231/2006-FK z dne 18. 1. 2006.
TP postaja SEVNICA DROŽANJSKA
Na načrtu je prikazan položaj bodoče transformatorske
postaje tipske izvedbe 20/0,4 kV SEVNICA DROŽANJSKA.
Transformatorska postaja je tipske montažne izvedbe in je
namenjena za napajanje novih stanovanjskih objektov na
območju določenim z občinskim lokacijskim načrtom. Glede
na velikost območja in vrsto obremenitve zadošča tipska
postaja moči 400 kVA. V projektni dokumentaciji mora biti
navedeno, da je naročnik projekta Občina Sevnica, investitor
pa Elektro Celje d.d.
NN razvod 0.4 kV
Na obravnavanem območju je predviden NN razvod
0,4 kV od nove transformatorske postaje do vseh novih
objektov v pločniku ob predvideni cesti. Vso novi objekti so
razdeljeni v 4 skupine hiš, za vsako skupino je predviden
ločen izvod iz transformatorske postaje s kablom tipskega
preseka. Trasa NN razvoda 0,4 kV poteka po isti trasi skupaj
v istem jarku z SN kablovodom, vendar v ločenih ceveh.
NN kabel se na posamezni parceli konča na robu parcele,
kjer se naredi rezervna zanka kabla v zemlji zaradi mogoče
faznosti izgradnje – vsi stanovanjski objekti ne bodo grajeni
istočasno.
Javna razsvetljava
Trasa javne razsvetljave poteka zraven NN razvoda,
kabel javne razsvetljave je uvlečen v izolacijsko cev. Prižigališče kompletne javne razsvetljave je predvideno v prostostoječi omarici, ki se montira zraven transformatorske postaje. V
krmilni omarici so montirani vsi varovalni, zaščitni in krmilni
elementi skupaj s foto sondo za avtomatski vklop javne
razsvetljave. Javna razsvetljava se avtomatsko vklaplja, ko,
zunanja osvetljenost pade pod 14 lx. Zraven kabla javne
razsvetljave se v isti rov polaga valjanec za ozemljitev drogov
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javne razsvetljave. Predvidena je enostranska razporeditev
drogov zunanje razsvetljave na medsebojni razdalji do 45m.
Križišče in krožišče so osvetljeni dvostransko.
16. člen
(omrežje zvez)
Za potrebe telekomunikacijskih priključkov novo predvidenih objektov se ob novih prometnicah predvidi koridor
za izgradnjo TK razvodno omrežje za priklop objektov na
telefonsko inštalacijo in CATV kabelsko razvodno omrežje
za priklop objektov na antensko inštalacijo
Pri projektiranju in izvedbi se upoštevajo smernice podane od upravljalca TK omrežja.
17. člen
(plinovod)
Za gradnjo mora investitor za vsak objekt zaprositi za
projektne pogoje in soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, predložiti projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja (na vpogled) s projektom za priključitev na javni
plinovod (za arhiv upravljavca) ter poravnati predpisano priključno pristojbino. Pri nadaljnji obdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za
graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim
delovnim tlakom do vključno 16 bar, ki določa podrobnejša
navodila in tehnične normative za gradnjo.
Za obravnavano območje je predvidena oskrba z zemeljskim plinom. Možna je priključitev sekundarnega plinovodnega omrežja. V bližini obravnavanega območja je
obstoječa cev PE d200 mm s tlakom 100 mbar, ki jo bo
potrebno podaljšati do Drožanjske. Za predvidene objekte
naj se skladno z občinsko politiko varovanja okolja in varstva
zraka predvidi individualna oskrba z zemeljskim plinom iz
javnega plinovodnega distribucijskega omrežja.
Pri načrtovanju ostalih komunalnih vodov in graditvi
objektov je potrebno za zagotovitev obratovalne varnosti
plinovoda in priključnih plinovodov na območju sprememb
ZN izpolnjevati zahteve iz Pravilnika o tehničnih pogojih za
graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim
delovnim tlakom do vključno 16 bar.
Potek trase sekundarnega omrežja, od mesta priključitve, je predviden v koridorju ob »dostopni cesti«. Iz sekundarnega plinovoda se naknadno izdelajo terciarni odcepi
do posameznih objektov. Predviden je sekundarni plinovod
skozi naselje. Profile cevi in sekcijske zasune v PGD projektu
natančno določi projektant plinovodnega omrežja.
18. člen
(ogrevanje)
Ogrevanje objektov se predvidi z individualnim sistemom ogrevanja na tekoča goriva, trda goriva ali na plin. Na
območju se predvidi nov razvod plinovodnega omrežja, ki
bo omogočal priključitev vseh osemindvajsetih individualnih stanovanjskih hiš na javno plinovodno omrežje v mestu
Sevnica.
Na območju ni dovoljeno postavljanje zunanjega rezervoarja za plin.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE, TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
TER EŠITVE Z IZBOLJŠANJEM BIVALNEGA IN
DELOVNEGA OKOLJA
19. člen
(varovanje naravnih vrednot)
Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovr-

Stran

9154 /

Št.

84 / 8. 8. 2006

stnost. Kljub temu pa je potrebno ohranjati zelene površine,
drevesa, skupine dreves in druge življenjske prostore.
20. člen
(varovanje kulturne dediščine)
Obravnavano območje leži v neposredni bližini arheološkega najdišča Sevnica – prazgodovinska naselbina Dobrava, ki je zaščiten z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 96/02). Območje se nahaja ob vznožju pobočja,
zato se na tem mestu ne pričakuje večja koncentracija erodiranega arheološkega gradiva.
Pri vseh posegih v zemeljske plasti je skladno s 5. in
6. členom Zakona o ratifikaciji evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) potrebno
zagotoviti možnost izvedbe predhodnih arheoloških raziskav
in arheoloških pogledov. Na celotnem ureditvenem območju
gradnje individualnih hiš je obvezen stalni arheološki nadzor. V primeru kakršnihkoli arheoloških najdb se gradbena
dela začasno ustavijo in se situacija dokumentira v skladu s
standardi arheološke stroke. Stroške arheoloških raziskav,
vključno z arheološkim nadzorom, je dolžan kriti investitor
v okviru infrastrukturnega opremljanja zemljišča (Uradni list
RS, št. 7/99).
21. člen
(varovanje pred prekomernim hrupom)
Po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem prostoru
(Uradni list RS, št. 45/95) se obravnavani poseg nahaja v
III. stopnji varstva pred hrupom. V tem območju so dovoljene
mejne dnevne ravni hrupa 60dBA in nočne 50dBA. V času
med 22. in 6. uro ni dovoljeno opravljanje dejavnosti, tako v
smislu prodaje, proizvodnje in oskrbe objekta. Stanovanjska
dejavnost ne bo prekoračila dovoljene meje hrupa.
22. člen
(varovanje pred onesnaževanjem voda)
Pri obravnavanih dejavnostih ni onesnaženih voda, ki
bi jih spuščali v tla (fekalne in meteorne vode se vodijo v
mestno kanalizacijo). Padavinsko odpadno vodo s parkirnih
in ostalih utrjenih površin, ki so namenjene manipulaciji in
zadrževanju motornih vozil (garaže …) je potrebno, v kolikor
je onesnaženje večje kot to predpisuje Uredba o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja
(Uradni list RS, št. 35/96), zajeti in preko lovilcev olj očistiti.
23. člen
(odpadki)
Zaradi povečanja stanovanjske in mirne poslovne dejavnosti se bo povečala količina odpadkov, ki pa ne bo
ogrožala okolja. V mestu Sevnica je organizirano ločeno
zbiranje odpadkov. Znotraj obravnavanega območja bodo
nameščene tipizirane posode za komunalne odpadke, odvoz
pa bo opravljala pooblaščena služba. Ravnanje s komunalnimi odpadki je potrebno ustrezno načrtovati in sicer v skladu
s pogoji, določenimi v sledeči zakonodaji:
– Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni list RS,
št. 84/98, 45/00, 20/01 in 13/03),
– Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Uradni list RS,
št. 85/98 in 50/01),
– Pravilnik o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list
RS, št. 104/00 in 12/02),
– Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS,
št. 5/00 in 45/00),
– Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri
opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
(Uradni list RS, št. 21/00) in
– Odlok o ravnanju z odpadki na območju občine Sevnica (Uradni list RS, št. 66/95, 43/98 in 44/04).
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24. člen
(izgradnja objektov gospodarske javne infrastrukture)
Za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja v naselju je
osnovni pogoj izgradnja infrastrukture. V ta namen se izvede
prometno in vodovodno omrežje, kanalizacija, elektrika. V
naselju se predvidi tudi telefonsko in kabelsko omrežje.
25. člen
(osončenje fasad in odprtih površin)
Orientacija objektov je prilagojena obstoječi pozidavi,
konfiguraciji terena in prometni ureditvi. V kolikor je možno
naj bodo bivalni prostori orientirani proti, jugu, jugozahodu,
jugovzhodu ali zahodu, spalni in servisni prostori pa na nasprotne strani neba.
Kletna etaža je v celoti ali delno vkopana v teren.
Postavitev objektov mora zagotavljati kar se da kvalitetno
osončenost fasad in odprtih površin.
26. člen
(ureditev zelenih površin)
Predvidena je bogata ozelenitev območja na posameznih gradbenih parcelah. Med grajeno strukturo mora biti veliko zelenih površin, ki omogočajo individualnost prebivalcev
in s tem kvaliteto bivanja.
27. člen
(zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe)
Prostorske ureditve prometne infrastrukture morajo biti
načrtovane, objekti in območja, ki morajo biti brez ovir, pa
morajo biti projektirani tako, da omogočajo uporabo vsem ljudem, ne glede na stopnjo njihove individualne telesne zmogljivosti v skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje
neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi
ter več stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03).
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
28. člen
(potres)
Obravnavano območje spada v VII. stopnjo seizmične lestvice MCS, zato morajo biti novi objekti projektirani in grajeni
protipotresno, skladno z veljavnimi predpisi o gradnji objektov.
Na območju mora biti zagotovljena tudi ustrezna protipožarna
zaščita ter omogočen prost dostop intervencijskim vozilom.
29. člen
(požar)
Nevarnost pred požari se mora upoštevati pri projektiranju novih objektov, predvsem pri izbiri gradbenega materiala.
Potrebno je zagotoviti varnostne odmike med objekti (tam,
kjer to ni možno je potrebno izvesti požarne zidove). Dostop
do obravnavanega območja, vse prometnice na območju,
peš poti in ostale odprte površine so namenjene tudi za
dostop intervencijskih vozil in za eventualno evakuacijo. Dovozne poti so utrjene površine na terenu, ki so neposredno
povezane z javnimi prometnicami. Dostopne poti pa omogočajo gasilcem peš dostop do primarnega mesta ob objektu.
Posebnih zahtev za utrditev ni.
Pri pripravi prostorskega akta je potrebno v skladu z
22. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS,
št. 71/93 in 87/01) upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe, s katerimi bodo zagotovljeni:
– pogoji za varen umik ljudi in premoženja,
– potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna
ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru,
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– prometne in delovne površine za intervencijska vozila
(SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču),
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (Pravilnik
o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91).
Upoštevati pa se morajo tudi požarna tveganja, ki so
povezana:
– s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov,
– z vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov in
tehnoloških procesov
– z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
Pri projektiranju stavb je potrebno upoštevati Pravilnik o
požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04).
Na območju je obstoječe hidrantno omrežje, ki se prestavi in uredi za potrebe območja.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE LOKACIJSKEGA NAČRTA
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
LOKACIJSKEGA NAČRTA
30. člen
(etapnost)
Izvajanje posegov se predvidi po naslednjem vrstnem
redu:
I. etapa:
– površinska izravnava terena,
– preparcelacija območja oziroma določitev novih parcel.
II. etapa:
– ureditev komunalne, elektroenergetske infrastrukture,
omrežja zvez ter priključitev na javno gospodarsko infrastrukturo,
– ureditev prometne infrastrukture; podaljšanje dostopnih cest in medsebojna povezava, izvedba dostopov in
dovozov do novozgrajenih stavb.
III. etapa:
– izgradnja novih objektov ter ureditev javnih površin.
Posamezne faze so določene v programu opremljanja
zemljišč za gradnjo, ki je obvezna priloga lokacijskega načrta. Možna so odstopanja od predvidenih etapnosti pod pogojem, da le-ta ne spreminjajo zasnove lokacijskega načrta.
Etape se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati
pa morajo posamezne zaključene funkcionalne celote.
Lastniki zemljišč so po končanju gradbenih dolžni sanirati začasne površine deponij materiala in zatraviti oziroma
zasaditi brežine ter preostale površine.
IX. OBVEZNOST INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
31. člen
Poleg vseh obveznosti navedenih v tem odloku so obveznosti investitorjev in izvajalcev pri posegih v prostor naslednje:
– Pred pričetkom zemeljskih del pravočasno obvestiti
upravljavce energetskih, telekomunikacijskih, komunalnih
naprav in cest zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe
in ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzor
nad izvajanjem del.
– Pri graditvi infrastrukturnih omrežij in graditvi objektov
je potrebno izpolnjevati zahteve glede varnostnih (vertikalnih
in horizontalnih) odmikov in križanj.
– Objekti se priključujejo na infrastrukturno omrežje po
pogojih upravljavca.
– Omogočiti dovoze in dostope do vseh zemljišč in
objektov ob cesti v času gradnje in po gradnji.
– Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno
glede na njihovo sestavo.
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– Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi območja oziroma posamezne lokacije.
X. TOLERANCE
32. člen
Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja, ki so navedena v posameznih
členih tega odloka in ne poslabšajo bivalnih, delovnih pogojev ter vplivov na okolje.
Pri izgradnji načrtovane infrastrukture so dopustna odstopanja, pod pogojem, da ne vplivajo na ostale ureditve
načrtovane v OLN.
XI. KONČNE DOLOČBE
33. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled občanom pri notranji organizacijski enoti občinske uprave, pristojni za urejanje
prostora in KS Sevnica.
34. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
35. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 35005-0001/2004
Sevnica, dne 24. julija 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

3686.

Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi
gozdov s posebnim namenom v mestu
Sevnica

Na podlagi prvega in drugega odstavka 44. člena in
četrtega odstavka 94. člena Zakona o gozdovih (Uradni list
RS, št. 30/93 in 67/02) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 30. seji dne
24. 7. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o razglasitvi gozdov
s posebnim namenom v mestu Sevnica
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o razglasitvi gozdov
s posebnim namenom v mestu Sevnica (Uradni list RS,
št. 54/04).
2. člen
V 2. členu se pod zaporedno številko 7. črta površina
»1,42 ha« in nadomesti z novo površino »1,307 ha«.
V istem členu se na koncu doda nov odstavek, ki se
glasi:
»Zmanjšana površina gozda s posebnim namenom se
nanaša na parcelne številke 538/2, 538/3, 220/2 k.o. Sevnica«.
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0004/2006
Sevnica, dne 24. julija 2006
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

ŠENTJUR
3687.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Šentjur pri Celju

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Četrti odstavek 73. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Sveta krajevnih skupnosti Vrbno - Podgrad in Dolga
Gora štejeta 5 članov, sveta krajevnih skupnosti Prevorje
in Grobelno 7 članov, sveti krajevnih skupnosti Blagovna,
Kalobje in Loka pri Žusmu 9 članov, sveti krajevnih skupnosti
Dramlje, Ponikva, Planina pri Sevnici, Slivnica pri Celju in
Šentjur - Rifnik 11 članov ter svet Krajevne skupnosti Šentjur
– mesto 17 članov.«
3. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur pri
Celju pričnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Šifra: 031-1/2006(211)
Šentjur, dne 27. julija 2006

Na podlagi 129. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju
(Uradni list RS, št. 40/99, 1/02) je Občinski svet Občine Šentjur na 28. redni seji dne 27. julija 2006 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Šentjur pri Celju
1. člen
Spremeni se besedilo 67. člena Statuta Občine Šentjur
pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99 in 1/02) v posameznih
točkah prvega odstavka, in sicer:
– v 1. točki se za besedo »Lokarje« doda besedilo:
»– del (do hišne št. 16),
– v 7. točki se črtata besedi »Dolga Gora«,
– v 9. točki se za besedami »Ulica Franja Žagarja« namesto besede »in« vstavi vejica, za besedo Hruševec pa se
postavi vejica in doda besedilo: »Botričnica, Kameno, Lokarje
– del (hišne številke od 17a do 20a) in Podgrad – del (hišne
številke od 9 do 10a).«,
– spremeni se besedilo 10. točke, tako da se glasi:
»10. Krajevna skupnost Vrbno - Podgrad, ki zajema
naselji Vrbno in Podgrad – del (razen hišnih številk od 9 do
10a).«.
Dodajo se nove 11., 12. in 13. točka, ki se glasijo:
»11. Krajevna skupnost Šentjur - Rifnik, ki zajema Cesto Kozjanskega odreda – del (od hišne številke 26 do 132),
Sončna ulica, Leskovškova ulica, Cvetna ulica, Cesta pod
Rifnikom, Prijateljeva ulica, Lahova ulica, Poljska ulica, Pod
gozdom, Cesta na Rifnik, Delavska ulica, Črnoliška ulica,
Lepa pot, Goriška ulica, Črnolica, Rifnik, Gregorčičeva ulica,
Ilirska ulica, Aškerčeva ulica, Tartinijeva ulica, Cesta Leona
Dobrotinška – del (hišne številke od 25 do 30), Šibenik, Jakob pri Šentjurju, Vodruž, Sotensko pod Kalobjem, Cesta na
grad, Cesta pod Resevno in Krajnčica.
12. Krajevna skupnost Grobelno, ki zajema naselja Grobelno – del (od hišne številke 100 dalje), Tratna pri Grobelnem, Brezje pri Slomu, Bezovje pri Šentjurju in Stopče.
13. Krajevna skupnost Dolga Gora, ki zajema naselje
Dolga Gora.«.

Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

3688.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
sestavi in številu članov KS in volitvah v svete
KS v Občini Šentjur pri Celju

Na podlagi Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 22/06 – UPB2) in 15. člena Statuta Občine Šentjur pri
Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02) je Občinski svet Občine
Šentjur na 28. redni seji dne 27. julija 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sestavi
in številu članov KS in volitvah v svete KS
v Občini Šentjur pri Celju
1. člen
V Odloku o sestavi in številu članov KS in volitvah v
svete KS v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 60/95,
2/96, 66/98) se v naslovu in besedilu, kjer se uporabi naziv
»Občina Šentjur pri Celju« v vseh sklonih črta besedilo »pri
Celju«.
Črta se 3. člen.

2. člen

3. člen
V 5. členu se v drugem stavku črta besedilo »na zborih
volivcev« in za tem besedilom postavljena vejica.
4. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti se določijo
naslednje volilne enote:
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Krajevna skupnost Blagovna (devet članov sveta):
Število članov
1. volilna enota

Primož

1 član

2. volilna enota

Lokarje (razen hišne št. 17a, 18, 19, 19a, 20 in 20a)

1 član

3. volilna enota

Dole

1 član

4. volilna enota

Repno in Goričica od hišne št. 1 do vključno 17

1 član

5. volilna enota

Zlateče

1 član

6. volilna enota

Cerovec

1 član

7. volilna enota

Proseniško – center

1 član

8. volilna enota

Proseniško – okolica

1 član

9. volilna enota

Goričica od št. 18 dalje

1 član

Krajevna skupnost Dolga Gora (pet članov sveta):
Število članov
1. volilna enota

Dolga Gora

5 članov

Krajevna skupnost Dramlje (enajst članov sveta):
Število članov
1. volilna enota

Dramlje, Jazbine, Zalog pod Uršulo

1 član

2. volilna enota

Laze pri Dramljah

1 član

3. volilna enota

Trnovec

1 član

4. volilna enota

Straža na Gori

1 član

5. volilna enota

Šedina, Vodule

1 član

6. volilna enota

Svetelka

1 član

7. volilna enota

Zgornje in Spodnje Slemene

1 član

8. volilna enota

Jarmovec

1 član

9. volilna enota

Pletovarje, Grušce

1 član

10. volilna enota

Marija Dobje

1 član

11. volilna enota

Razbor

1 član

Krajevna skupnost Grobelno (sedem članov sveta):
Število članov
1. volilna enota

Grobelno od hišne št. 100 dalje

2 člana

2. volilna enota

Tratna pri Grobelnem

2 člana

3. volilna enota

Stopče

1 član

4. volilna enota

Bezovje pri Šentjurju

1 član

5. volilna enota

Brezje pri Slomu

1 član

Krajevna skupnost Kalobje (devet članov sveta):
Število članov
1. volilna enota

Kalobje, Podlešje

2 člana

2. volilna enota

Trno, Trška Gorca

1 član

3. volilna enota

Planinca, Osredek, Jazbin Vrh

1 član

4. volilna enota

Vodice pri Kalobju

1 član

5. volilna enota

Zgornja Kostrivnica

2 člana

6. volilna enota

Spodnja Kostrivnica

2 člana
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Krajevna skupnost Loka pri Žusmu (devet članov sveta):
Število članov
1. volilna enota

Loka – center

3 člani

2. volilna enota

Loka – hišne št. 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 48, 49, 50,
52, 53, 54, 54 a, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 75, 76,
77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96 a,
97, 98, 99, 100, 101, 101a, 103

2 člana

3. volilna enota

Dobrina

2 člana

4. volilna enota

Hrastje

2 člana

Krajevna skupnost Planina pri Sevnici (enajst članov sveta):
Število članov
1. volilna enota

Planina

3 člani

2. volilna enota

Planinska vas, Planinski Vrh, Podvine od hišne št. 10 dalje

1 član

3. volilna enota

Doropolje, Vejice, Golobinjek

1 član

4. volilna enota

Prapretno, Visoče, Podpeč nad Marofom

2 člana

5. volilna enota

Šentvid, Podvine od hišne št. 1 do št. 10, Podpeč pri Šentvidu, Podlog
pod Bohorjem

2 člana

6. volilna enota

Brdo, Tajhte

1 član

7. volilna enota

Loke, Hrušovje

1 član

Krajevna skupnost Ponikva (enajst članov sveta):
Število članov
1. volilna enota

Ponikva, Uniše

3 člani

2. volilna enota

Hotunje, Zagaj – od hišne št. 1 do vključno 6

2 člana

3. volilna enota

Ostrožno, Bobovo

1 član

4. volilna enota

Lutrje, Zagaj – od hišne št. 7–38

1 član

5. volilna enota

Slatina, Dobovec

1 član

6. volilna enota

Okrog, Boletina, Srževica

2 člana

7. volilna enota

Podgaj, Ponkvica, Zgornje Selce

1 član

Krajevna skupnost Prevorje (sedem članov sveta):
Število članov
1. volilna enota

Lopaca

2 člana

2. volilna enota

Dobje pri Lesičnem

1 član

3. volilna enota

Košnica

1 član

4. volilna enota

Krivica

1 član

5. volilna enota

Straška Gorca

1 član

6. volilna enota

Žegar

1 član

Krajevna skupnost Slivnica pri Celju (enajst članov sveta):
Število članov
1. volilna enota

Gorica pri Slivnici

3 člani

2. volilna enota

Voglajna, Rakitovec, Turno, Tratna ob Voglajni

1 član

3. volilna enota

Vezovje, Vodice pri Slivnici

1 član

4. volilna enota

Bukovje pri Slivnici

1 član

5. volilna enota

Javorje, Drobinsko

1 član

6. volilna enota

Paridol, Jelce

2 člana

7. volilna enota

Voduce

1 član

8. volilna enota

Slivnica, Sele

1 član
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Krajevna skupnost Šentjur – mesto (sedemnajst članov sveta):
Število članov
1. volilna enota

Cesta Leona Dobrotinška – hišne št. 1–8, Ulica Valentina Orožna
– hišne št. 1 do 8 d, Drofenikova ulica, Kolodvorska ulica, Ljubljanska
cesta, Ulica Dušana Kvedra – hišne št. 5–14, 19–20, 23–27, 30, 33–36,
38–40, 44

3 člani

2. volilna enota

Cesta Kozjanskega odreda – hišna št. 1–24, Cesta na kmetijsko šolo
– hišna št. 1–17, Na Razgled – hišna št. 1–16, Prešernova ulica – hišna
št. 11–34, Trubarjeva ulica, Ulica Blaža Kocena, Ulica I. Celjske čete,
Ulica Matije Gubca, Ulica Toneta Seliškarja, Ulica Tončke Čečeve

3 člani

3. volilna enota

Ulica Miloša Zidanška, Na Lipico, Pešnica, Ulica talcev, Lokarje – del
(hišne št. 17a–20a), Podgrad – del (hišne št. 9–10a)

3 člani

4. volilna enota

Pod Rebrami, Ulica skladateljev Ipavcev, Na Tičnico, Pod Vrbco, Svetinova ulica, Ulica A. M. Slomška, Ulica Dušana Kvedra – hišna št. 15,
17, 18, 21, 22, 28,, 31, 32, 37, 41, Prešernova ulica – hišna št. 1–10,
Ulica Franja Vrunča, Liškova ulica

3 člani

5. volilna enota

Hruševec – hišna št. 37–43a, Cankarjeva ulica, Cesta Leona Dobrotinška – hišna št. 10–20, Cesta na Brdo, Gajstova pot, Jerinova ulica,
Maistrova ulica, Romihova ulica, Ulica Franja Malgaja, Ulica Franja
Žagarja, Ulica II. bataljona, Vrtna ulica

3 člani

6. volilna enota

Kameno, Botričnica

2 člana

Krajevna skupnost Vrbno - Podgrad (pet članov sveta):
Število članov
1. volilna enota

Vrbno

3 člani

2. volilna enota

Pograd (razen hišnih št. 9–10 a)

2 člana

Krajevna skupnost Šentjur - Rifnik (enajst članov sveta):
Število članov

1. volilna enota

Cesta Kozjanskega odreda – del (od hišne št. 74), Sončna ulica, Leskovškova ulica, Cvetna ulica, Cesta pod Rifnikom, Prijateljeva ulica,
Lahova ulica, Poljska ulica, Pod gozdom, Cesta na Rifnik, Delavska
ulica

3 člani

2. volilna enota

Črnoliška ulica, Cesta Kozjanskega odreda – del, Lepa pot, Goriška
ulica, Črnolica, Rifnik – del, Gregorčičeva ulica, Ilirska ulica, Aškerčeva
ulica, Tartinijeva ulica

3 člani

3. volilna enota

Cesta Leona Dobrotinška – del, Šibenik, Jakob pri Šentjurju, Vodruž,
Sotensko pod Kalobjem, Rifnik – del, Cesta na grad, Cesta pod
Resevno

4 člani

4. volilna enota

Krajnčica

1 član

5. člen
V 10. členu se v drugem odstavku črtajo druga, tretja in četrta alinea.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 004-21/1998 (112)
Šentjur, dne 27. julija 2006
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

Stran

9160 /

Št.

84 / 8. 8. 2006
ŠKOFLJICA

3689.

Odlok o oskrbi s pitno vodo

Na podlagi 3. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Škofljica (Uradni list RS, št. 56/96), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in
16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99)
je Občinski svet Občine Škofljica na 30. redni seji dne 18. 7.
2006 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja na območju Občine Škofljica način opravljanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo (v nadaljnjem besedilu: javna služba) tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter njihovo
prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje oskrbe z vodo,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.
2. člen
Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
Javni vodovod sestavljajo magistralno, primarno in sekundarno omrežje ter objekti in naprave, ki služijo za oskrbo
s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: voda).
Vodovodni priključek je del stavbe in je v lasti uporabnika ter je sestavljen iz:
– priključnega sklopa na sekundarno omrežje,
– dovodne cevi na odseku med javnim vodovodom in
obračunskim vodomerom,
– ventila pred obračunskim vodomerom,
– čistilnega kosa (odvisno od nazivnega premera) in
montažno demontažnega kosa in
– obračunskega vodomera z nepovratnim ventilom.
Meja med vodovodnim priključkom in interno vodovodno
napeljavo uporabnika je spoj med obračunskim vodomerom
in ventilom za obračunskim vodomerom.
Vodomerno mesto je zunanji ali notranji talni jašek ali
zidna niša, v katerem je vodomer, če je stavba dovolj podkletena ter mora imeti toplotno zaščito pred zmrzovanjem in
urejen odtok vode.
Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih,
ki so izdani na njihovi podlagi.
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besedilu: Program), ki ga izdela izvajalec vsako leto do
konca junija za naslednje leto in ga sprejme pristojni organ
ustanoviteljev.
III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
5. člen
Javna služba obsega naslednje storitve:
– upravljanje in vzdrževanje javnega vodovoda,
– vzdrževanje vodovodnih priključkov,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnoloških izboljšav na javnem vodovodu,
– zagotavljanje skladnosti in zdravstvene ustreznosti
vode.
S storitvami iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavlja oskrba z zdravstveno ustrezno vodo.
6. člen
Oskrba z vodo na območju Občine Škofljica se zagotavlja:
1. iz centralnega vodovodnega sistema in
2. iz lokalnih vodovodnih sistemov.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE Z VODO
7. člen
Pogoji za zagotavljanje oskrbe z vodo so:
1. javni vodovod in priključitev na javni vodovod,
2. izpolnjevanje obveznosti izvajalca,
3. javna pooblastila izvajalcu.
1. Priključitev na javni vodovod
8. člen
Na območju, kjer je zgrajen, se gradi, obnavlja ali prenavlja javni vodovod, je priključitev stavbe na javni vodovod
obvezna.
Izvajalec mora bodočega uporabnika obvestiti, da je
priključitev njegove stavbe na javni vodovod obvezna in mu
določiti pogoje za izdajo soglasja za priključitev.
9. člen
Vodovodni priključek se izvede za vsako stavbo posebej, lahko pa ima stavba tudi več vodovodnih priključkov.
10. člen
Priključitev stavbe na javni vodovod ni možna, kjer odvajanje odpadne vode ni urejeno v skladu s predpisi.
Ko uporabnik izpolni vse pogoje, določene s soglasji, in
ko poravna vse obveznosti ter predloži predpisano dokumentacijo, izvajalec priključi stavbo na javni vodovod.
Izvajalec mora uporabniku namestiti obračunski vodomer, katerega tip, velikost in mesto namestitve so določeni s
projektom priključka skladno z veljavnimi predpisi.

3. člen
Javno službo zagotavlja Občina Škofljica v obliki javnega podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) na celotnem
območju v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.

11. člen
Vodovodni priključek se mora obnoviti:
– najkasneje, ko doseže starost 30 let,
– če njegovo stanje kaže na stopnjo dotrajanosti, ki
povzroča okvare in zaradi tega vodne izgube,
– če njegovo stanje ogroža varnost oskrbe z vodo,
– če je zgrajen iz zdravstveno neustreznih materialov,
– če se obnavlja javni vodovod.
Vsa obnovitvena dela na vodovodnem priključku in vodomeru izvaja ali nadzira izvajalec na stroške uporabnika.

4. člen
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja (v nadaljnjem

12. člen
Ukinitev vodovodnega priključka je dovoljena samo v
primerih rušenja priključene stavbe in v primerih, ko gre za za-

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
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časen priključek. Uporabnik mora posredovati izvajalcu pisno
vlogo za ukinitev priključka. Uporabnik se izbriše iz evidence
uporabnikov po izvedeni ukinitvi vodovodnega priključka.
Ukinitev vodovodnega priključka izvede izvajalec na
stroške uporabnika.
Začasno ukinitev vodovodnega priključka izvede izvajalec v primeru, da je stavba prazna neprekinjeno več kot sto
dvajset (120) dni in računi za vodo niso neplačani. Stroške
ponovne priključitve plača uporabnik.
13. člen
Javni vodovod in vodovodni priključek z vodomernim
mestom morajo biti vedno dostopni izvajalcu. Na njih ni dovoljeno postaviti in zgraditi ničesar brez soglasja izvajalca.
2. Obveznosti izvajalca
14. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan:
– zagotavljati obratovanje javnega vodovoda,
– vzdrževati, načrtovati in obnavljati javni vodovod,
– načrtovati in izvajati vzdrževalna dela na javnem vodovodu,
– izdelovati projektne naloge, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami, kako naj projektant izdela projektno dokumentacijo ukrepov na javnem vodovodu,
– izdelovati programske rešitve, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami in rešitvami za izvedbo javnega
vodovoda v okviru opremljanja zemljišč za gradnjo,
– izdelati pravilnik, ki bo določal smernice za projektiranje in tehnično izvedbo javnega vodovoda in vodovodnih
priključkov, ki ga sprejme Občinski svet Občine Škofljica,
– voditi investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna
dela v javno korist na javnem vodovodu,
– po končanih investicijskih in vzdrževalnih delih na
javnih in zasebnih zemljiščih vzpostaviti predhodno stanje
na svoje stroške,
– izvajati strokovni nadzor nad gradnjo omrežja, objektov in naprav javnega vodovoda,
– izvajati montažo, vzdrževanje in obnovo vodovodnih
priključkov,
– izvajati nadzor nad montažo vodovodnega priključka,
v primeru, da izvede montažo drugi izvajalec del montaže
vodovodnega priključka s priznano usposobljenostjo,
– vzdrževati in zamenjevati obračunske vodomere skladno s predpisi o meroslovju,
– izvajati notranji nadzor skladno s predpisi o pitni vodi,
– obveščati uporabnike o času trajanja in ukrepih ob
prekinitvah dobave vode ali o spremembah kakovosti vode v
sredstvih javnega obveščanja ali neposredno,
– voditi kataster in druge evidence in omogočati Občini
Škofljica dostop do podatkov iz katastra,
– odčitavati obračunske vodomere in obračunavati porabljeno vodo,
– izvajati javna pooblastila,
– na javnem vodovodnem omrežju preizkušati in vzdrževati hidrante za zagotavljanje oskrbe z vodo,
– nadzorovati izvajalce del pri vzdrževanju in gradnji
gospodarske infrastrukture ter lastnike ali uporabnike zasebnih zemljišč, v katerih poteka javni vodovod, skladno s
37. členom tega odloka,
– dvigovati raven odpornosti vodovodnega omrežja na
naravne in druge nesreče,
– izvajati priprave za hitro ponovno vzpostavitev delovanja vodovodnega omrežja po naravnih in drugih nesrečah
oziroma priprave za nadomestno oskrbo z vodo in v okviru
priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in reševanja ter načrte
dejavnosti,
– izvajati nadomestno oskrbo z vodo ob prekinitvah
dobave,
– izvajati druge obveznosti iz tega odloka.
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3. Prekinitev in omejitev dobave vode
15. člen
Izvajalec prekine oskrbo z vodo uporabniku na podlagi
predhodnega obvestila in na stroške uporabnika v naslednjih
primerih:
– če je vodovodni priključek na javni vodovod izveden
brez soglasja izvajalca ali v nasprotju s soglasjem izvajalca,
– če interna napeljava in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo drugim uporabnikom,
– če brez soglasja izvajalca dovoli priključitev drugega
uporabnika na svojo interno napeljavo ali če spremeni zmogljivost svoje napeljave,
– če ne omogoči izvajalcu vzdrževanja vodovodnega
priključka in zamenjave obračunskega vodomera,
– če ne omogoči izvajalcu pregleda internih inštalacij, odvzema vzorca vode ali meritve tlaka na internem
omrežju,
– če ne omogoči izvajalcu rednih vzdrževalnih del na
vodovodnem priključku,
– če svojevoljno spremeni izvedbo priključka ali opravi
kakršenkoli poseg na obračunskem vodomeru,
– če ne uredi vodomernega mesta v skladu z zahtevami
izvajalca,
– če ne dovoli obnove vodovodnega priključka pri obnovi javnega vodovoda,
– če krši objavljene omejitve pri varčevanju z vodo,
– če ne poravna zaračunanih stroškov za dela iz
35. člena tega odloka po izdanem računu, niti po prejemu
opomina pred prekinitvijo dobave vode v roku, ki je na njem
naveden,
– če z odvodom odpadne vode ali z ravnanjem z odpadki ogroža vodne vire ali dobavo vode,
– če je zaradi stanja interne napeljave ali vodomernega
mesta ogrožena oskrba drugih uporabnikov ali ogrožena
ustreznost vode v javnem vodovodu in
– na podlagi odločbe inšpektorja.
Prekinitev oskrbe z vodo velja za čas do odprave vzroka
prekinitve. Stroške prekinitve in ponovne priključitve oskrbe
z vodo plača uporabnik.
16. člen
Izvajalec ima pravico prekiniti oskrbo z vodo za krajši
čas zaradi planiranih vzdrževalnih del ali nastalih okvar na
javnem vodovodu. O vzrokih, o času trajanja prekinitve ter o
navodilih za ravnanje uporabnikov med prekinitvijo izvajalec
obvesti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja ali na
krajevno primeren način.
V primeru prekinitve oskrbe z vodo zaradi vzdrževalnih
del ali nastalih okvar na javnem vodovodu ali naravnih in
drugih nesreč ima izvajalec pravico brez povračila stroškov
prekiniti ali omejiti uporabnikom oskrbo z vodo. Izvajalec
ima v teh primerih dolžnost v 24 urah vzpostaviti omejeno
nadomestno oskrbo z vodo. Izvajalec izvaja priprave za hitro
ponovno vzpostavitev delovanja vodovodnega omrežja po
naravnih in drugih nesrečah oziroma priprave za omejeno
nadomestno oskrbo z vodo in v okviru priprav izdela ustrezne
načrte zaščite in reševanja ter načrte dejavnosti.
4. Meritev količin in obračun porabljene vode
17. člen
Izvajalec meri količino porabljene vode v kubičnih metrih z obračunskimi vodomeri.
Za porabljeno vodo izvajalec izstavi račun uporabniku
mesečno na podlagi:
– odčitane količine porabljene vode,
– povprečne dnevne porabe v preteklem obračunskem
obdobju ali
– ocenjene količine porabe vode v daljšem časovnem
obdobju, če meritev z vodomerom ni možna.
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Račun iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati
vse z zakonom predpisane elemente.
18. člen
Izvajalec izstavi račun, iz prejšnjega člena tega odloka,
lastniku stavbe ali uporabniku vode v stavbi.
V stavbi z več stanovanji izda izvajalec račun iz prejšnjega člena tega odloka upravniku stavbe. Izvajalec lahko
izdaja račune tudi posameznim uporabnikom stavbe na podlagi pisnega dogovora z upravnikom stavbe ali pooblaščencem skupnosti lastnikov stanovanj.
Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski
vodomer in uporabniki nimajo upravnika stavbe, ti sporočijo
kdo je prejemnik računov za porabljeno vodo. Izvajalec lahko
izdaja račune tudi posameznim uporabnikom, če več kot polovica uporabnikov, priključenih na isti obračunski vodomer,
podpiše delilno razmerje.
Ko zaradi okvare obračunskega vodomera ni mogoče
ugotoviti dejanske porabe vode, izvajalec upošteva pri obračunu vode povprečno količino porabljene vode v obdobju
12 mesecev pred nastankom okvare.
19. člen
Vodomeri v interni napeljavi uporabnika so namenjeni
za interno porazdelitev stroškov. Teh vodomerov izvajalec ne
vzdržuje in ne odčitava.
Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena
lahko izvajalec in uporabnik ali upravnik stavbe skleneta
pogodbo o odčitavanju in vzdrževanju vodomerov v interni
napeljavi.
Interna delitev stroškov za porabljeno vodo posameznim uporabnikom ni obveznost izvajalca, kar pomeni, da
uporabniki odgovarjajo nerazdelno solidarno do popolnega
plačila dolga.
5. Javno pooblastilo izvajalca
20. člen
Izvajalec izdaja smernice za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve (v nadaljnjem besedilu: smernice), mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta (v nadaljnjem
besedilu: mnenja), projektne pogoje (v nadaljnjem besedilu:
pogoje) in soglasja projektnim rešitvam (v nadaljnjem besedilu: soglasja) na podlagi predložene dokumentacije, in sicer:
1. za mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o urejanju
prostora,
2. za pogoje in soglasja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o graditvi
objektov,
– projekt za gradbeno dovoljenje z načrtom zunanje
ureditve,
3. za soglasja 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,
4. za soglasja 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 nepremičnin, po katerih bo potekal vodovodni priključek, oziroma
sodno odločitev, ki nadomesti soglasje,
5. za soglasja za ukinitev priključka:
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– situacijo z vrisano stavbo in vodovodnim priključkom
v merilu 1:1000 ali 1:500,
6. za soglasja k spremembam:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
Za projektne pogoje, ki jih določi na zahtevo investitorja
oziroma projektanta iz prvega odstavka tega člena, izvajalec
zaračuna materialne stroške v višini, ki jo sprejme Občinski
svet Občine Škofljica, na predlog izvajalca.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
21. člen
Uporabnik javne službe je fizična ali pravna oseba, ki
uporablja vodo iz javnega vodovoda na območju Občine
Škofljica.
22. člen
Uporabnik ima na podlagi soglasja izvajalca pravico:
– priključitve na javni vodovod,
– spremeniti dimenzijo priključka, traso priključka, vodomerno mesto,
– izvesti dodatna dela na priključku,
– povečati odvzem vode,
– ukinitve priključka.
1. Obveznosti uporabnikov
23. člen
Uporabniki morajo:
– redno vzdrževati interno napeljavo, interno požarno
omrežje in interne hidrante,
– redno vzdrževati vodomerna mesta in dostop do njih,
– s podpisom pogodbe z izvajalcem zagotoviti vzdrževanje vodovodnega priključka, vključno z vzdrževanjem in
zamenjavo obračunskega vodomera,
– obnoviti vodovodni priključek, ko na to opozori izvajalec, najkasneje pa, ko doseže dobo trideset (30) let,
– varovati vodovodni priključek in vodomerno mesto
pred zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, vročino
in drugimi škodljivimi vplivi,
– zagotavljati dostop za opravljanje del na svojem zemljišču v zvezi z javnim vodovodom,
– sporočati okvare na javnem vodovodu, vodovodnem
priključku in obračunskem vodomeru,
– zagotoviti dostop do internih inštalacij zaradi pregleda, odvzemanje vzorcev vode ali meritve tlaka na internem
omrežju,
– zagotoviti dostop za odčitavanje, pregled ali zamenjavo obračunskega vodomera,
– zagotoviti dostop za izvajanje rednih vzdrževalnih del
na vodovodnem priključku,
– pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastništva in drugih spremembah, ki postanejo veljavne po
poravnavi vseh zapadlih obveznosti uporabnika,
– plačevati račune za javno službo v roku, navedenem
na računu,
– urejati delitve stroškov porabljene vode v več stanovanjskih stavbah,
– upoštevati varčevalne ukrepe iz objav v primeru motenj pri oskrbi z vodo,
– dovoliti obnovo vodovodnega priključka in pred ponovno priključitvijo poskrbeti za ustreznost vodomernega
mesta skladno z zahtevami izvajalca,
– kriti stroške nadzora montaže vodovodnega priključka
v primeru, da izvede montažo drugi izvajalec del montaže
vodovodnega priključka s priznano usposobljenostjo,
– urediti vodomerna mesta skladno z zahtevami izvajalca,
– pisno obveščati izvajalca o odvzemu vode iz hidrantov,
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– odgovarjati za škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzročijo na javnem vodovodu,
– odgovarjati za škodo zaradi nastale motnje pri oskrbi
z vodo kot posledice njegovega ravnanja in
– opravljati druge obveznosti iz tega odloka.
24. člen
Za zagotovitev nemotenega obratovanja in vzdrževanja
vodovodnega priključka mora lastnik nepremičnine, preko katere je potreben prehod za dostop do vodovodnega omrežja,
dovoliti prehod.
Lastniku nepremičnine iz prvega odstavka tega člena
pripada za prehod nepremičnine odškodnina ter vzpostavitev
nepremičnine v prvotno stanje.
2. Odvzemi vode iz javnih hidrantov
25. člen
Uporabnik lahko odvzame vodo iz hidrantov na javnem
vodovodu za čiščenje občinskih cest, zalivanje zelenic, izpiranje
kanalov, utrjevanje cestišč ali druga gradbena dela, za javne
prireditve, protiprašno škropljenje občinskih cest in za polnjenje
cistern le na podlagi predhodnega soglasja izvajalca, in če razmere na vodovodnem omrežju dopuščajo tak odvzem vode.
V primerih odvzema vode iz prejšnjega odstavka tega
člena se med izvajalcem in uporabnikom sklene pogodba, v
kateri se določijo pogoji odvzema in plačila stroškov porabljene vode.
26. člen
Brez soglasja izvajalca se sme uporabiti voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za gašenje požarov, izvajanje
drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih mora
uporabnik pisno obvestiti izvajalca o kraju uporabe, času
odvzema vode, količini porabljene vode in o morebitnih pomanjkljivostih na hidrantih.
Prostovoljna gasilska društva združena v Gasilsko zvezo Škofljica za namen pripravljenosti na nesreče lahko izvajajo gasilski preventivni pregled hidrantnega omrežja. Pri tem
izvedejo vizualni pregled fizičnega stanja hidrantnega priključka in izvedejo poskusni priklop na hidrant. O ugotovljenih
pomanjkljivostih Gasilska zveza Škofljica obvesti izvajalca.
27. člen
Uporabnik mora po uporabi hidranta na javnem vodovodu zagotoviti brezhibno stanje hidranta. Stroški odprave
okvare ali poškodbe hidranta, nastali med njegovo uporabo,
bremenijo uporabnika.
Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo
za okvare ali poškodbe, ki nastanejo pri izvajanju drugih
nalog zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitnih ukrepov ob
naravnih in drugih nesrečah.
28. člen
Poraba vode iz hidrantnega omrežja, ki je zgrajeno kot
del vodovodne napeljave uporabnika, se mora registrirati
preko obračunskega vodomera.
3. Uporaba javnega vodovoda
29. člen
Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z vodo
drugih uporabnikov in ki ne vpliva na skladnost in zdravstveno ustreznost vode v javnem vodovodu.
30. člen
Uporabnik se ne sme hkrati oskrbovati iz javnega
vodovoda in iz drugega vodnega vira, če nima za vsak
sistem oskrbe z vodo izvedene ločene interne vodovodne
napeljave.
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Vso porabljeno vodo iz drugega vodnega vira mora
uporabnik meriti z obračunskimi vodomeri, ki jih mora odčitati
izvajalec.
31. člen
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo isti vodni vir kot javni vodovod, so v primeru višje
sile dolžni po potrebi zmanjšati rabo vodnega vira in omogočiti izkoriščanje njegove zmogljivosti za prednostno oskrbo
osnovnih življenjskih potreb.
4. Uporaba vodovodnega priključka
32. člen
Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati
obračunskega vodomera.
Uporabnik mora vsako okvaro na vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru prijaviti izvajalcu.
33. člen
Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če sumi,
da meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih
toleranc, nosi stroške izredne kontrole vodomera izvajalec,
v nasprotnem primeru pa uporabnik.
34. člen
Stroški prve nabave in vgradnje obračunskega vodomera ter stroški celotne izvedbe novega vodovodnega priključka
bremenijo uporabnika.
Če uporabnik povzroči okvaro obračunskega vodomera,
krije stroške njegove zamenjave.
35. člen
Stroški rednih vzdrževalnih del vodovodnega priključka
in stroški rednih vzdrževalnih del obračunskega vodomera,
zamenjave ter overitve obračunskega vodomera bremenijo
uporabnika v vrednosti dejansko nastalih stroškov.
Uporabnik in izvajalec skleneta pogodbo o izvajanju del
in plačilu stroškov iz prvega odstavka tega člena.
36. člen
Stroški okvar, nastalih na vodovodnem omrežju uporabnika, bremenijo uporabnika, razen če so okvare nastale
po krivdi izvajalca.
5. Obveznosti izvajalcev del
37. člen
Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov druge gospodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki zasebnih zemljišč,
v katerih poteka javni vodovod, morajo pri uporabi zemljišč,
vzdrževanju ali gradnji infrastrukture zagotoviti, da ne pride do
poškodb javnega vodovoda in vodovodnih priključkov.
Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega
odstavka tega člena si mora izvajalec del iz prvega odstavka
tega člena pri izvajalcu pridobiti podatke o poteku javnega
vodovoda in soglasje s pogoji za izvedbo del ter ga o pričetku
del pisno obvestiti.
Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo po
zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpostaviti javni vodovod ali vodovodni priključek v prvotno stanje
tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom izvajalca in javno
površino vrniti v prvotno stanje. Stroški nadzora bremenijo
izvajalca del.
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 izvajalcu in poravnati
vse stroške popravila.
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VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN
NJIHOVEGA OBLIKOVANJA

Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik.

38. člen
Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračuna Občine Škofljica in
– drugih virov.
Na podlagi metodologije za oblikovanje cen za opravljanje javne službe, Občinski svet Občine Škofljica sprejme
pravilnik, v katerem so določeni elementi za določitev cene
storitev javne službe.

43. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna
oseba – izvajalec del, če ravna v nasprotju s 37. členom.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik.

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
39. člen
Infrastruktura javne službe na območju Občine Škofljica za izvajanje javne službe je omrežje cevovodov ter
z njimi povezanih objektov in tehnoloških naprav (objekti
s tehnološko, strojno in elektro opremo za črpanje in prečrpavanje, čiščenje in hranjenje vode), ki se povezujejo
v sekundarno, primarno ali magistralno javno vodovodno
omrežje, s pomočjo katerega se zagotavlja oskrba z vodo
naselij ali delov naselij.
VIII. NADZOR
40. člen
Nadzor nad izvajanjem tistih določb tega odloka, za
katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana
kazenska sankcija, opravlja organ Občine Škofljica – Medobčinski inšpektorat občin Škofljica in Ig.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
41. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna
oseba – izvajalec, če:
– ravna v nasprotju s 4. členom,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena,
– ravna v nasprotju s 14. členom
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju s 16. členom,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 24. člena.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz
prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe
– izvajalec.
42. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna
oseba – uporabnik, če:
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena,
– ravna v nasprotju s 13. členom,
– ravna v nasprotju z 22. členom,
– ravna v nasprotju s 23. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 24. člena,
– ravna v nasprotju s 25. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena,
– ravna v nasprotju s 27. členom
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z 29. členom,
– ravna v nasprotju s 30. členom,
– ravna v nasprotju z 31. členom,
– ravna v nasprotju z 32. členom.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.

44. člen
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik – uporabnik, če:
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena,
– ravna v nasprotju s 13. členom,
– ravna v nasprotju z 22. členom,
– ravna v nasprotju s 23. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 24. člena,
– ravna v nasprotju s 25. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena,
– ravna v nasprotju s 27. členom
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z 29 členom,
– ravna v nasprotju s 30. členom,
– ravna v nasprotju z 31. členom,
– ravna v nasprotju z 32. členom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Pravilnik iz šeste alineje 14. člena tega odloka sprejme Občinski svet Občine Škofljica najkasneje v roku enega leta (1) od uveljavitve tega odloka.
Akt iz zadnjega odstavka 20. člena tega odloka sprejme
Občinski svet Občine Škofljica v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.
Pravilnik iz 38. člena tega odloka sprejme Občinski svet
Občine Škofljica najkasneje v roku 6 mesecev od uveljavitve
tega odloka.
46. člen
Lokalne vodovodne sisteme na območju Občine Škofljica, ki obratujejo, mora izvajalec prevzeti v upravljanje v
roku 2 let po uveljavitvi tega odloka s pogodbo na podlagi
pregleda in njegovega pisnega strokovnega mnenja, ki mora
vsebovati oceno stroškov obratovanja in prevzema.
47. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o pogojih in načinu odjema pitne vode na območju Občine
Škofljica (Občinsko glasilo Občine Škofljica št. 2/96).
48. člen
Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o. opravlja
javno službo po tem odloku.
Občina Škofljica je upravljavec lokalnih vodovodnih
sistemov (Orle, Dole, Želimlje) do prevzema v upravljanje s
strani JP VO-KA, skladno s 46. členom.
49. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2006
Škofljica, dne 18. julija 2006
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l.r.
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Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode

Na podlagi 3. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škofljica (Uradni list RS, št. 56/96),
149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04)
in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99
in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 30. redni
seji dne 18. 7. 2006 sprejel

ODLOK
o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja na območju Občine Škofljica način opravljanja obvezne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: javna služba) tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg javnih dobrin javne službe ter njihovo
prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe.
2. člen
Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
Javna kanalizacija so omrežje, objekti in naprave, ki
služijo odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode iz
priključenih stavb, padavinske odpadne vode iz priključenih
stavb in zasebnih površin ali samo odvajanju padavinske
vode z javnih površin.
Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije, ki je
v lasti uporabnika in poteka od mesta priključitve na javno
kanalizacijo do prvega revizijskega jaška ali do zunanje stene
stavbe, če revizijskega jaška ni možno postaviti.
Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih,
ki so izdani na njihovi podlagi.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Javno službo zagotavlja Občina Škofljica v obliki javnega
podjetja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) na območju Občine
Škofljica v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
4. člen
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno s programom za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki vsebuje tudi
program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: Program), ki ga
izdela izvajalec vsako leto do konca junija za naslednje leto
in ga sprejme pristojni organ ustanoviteljev.
III. VRSTA IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
5. člen
Javna služba obsega naslednje storitve:
– upravljanje in vzdrževanje ter čiščenje javne kanalizacije,
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– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode iz javne kanalizacije,
– pregledovanje kanalizacijskih priključkov,
– čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih
površinah,
– prevzem blata komunalnih čistilnih naprav ter obdelavo blata,
– prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč,
– praznjenje in sprejem vsebine greznic ter obdelavo
njihove vsebine,
– izvajanje obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave,
– ravnanje z blatom komunalnih čistilnih naprav in odpadki iz peskolovov, lovilcev olj in maščob.
S storitvami iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavlja čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode (v
nadaljnjem besedilu: odpadna voda), da se prepreči onesnaženje voda, tal in zraka ter preprečijo okužbe.
6. člen
Na območjih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena, se
odvaja komunalna odpadna voda v greznice ali male komunalne čistilne naprave.
7. člen
Čiščenje odpadne vode se izvaja na območju Občine
Škofljica v:
– lokalni komunalni čistilni napravi za odpadne vode,
ki se odvajajo preko kanalizacijskih omrežij iz območij, ki so
nanjo priključena,
– pretočnih, nepretočnih greznicah ali malih komunalnih
čistilnih napravah za odpadne vode iz stavb, ki niso priključene na javno kanalizacijo.
Po izgradnji primarnega kanalizacijskega zbiralnika se
bodo odpadne vode čistile v centralni čistilni napravi Ljubljana za odpadne vode.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH
DOBRIN
8. člen
Pogoji za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne
vode so:
– javna kanalizacija in priključitev na javno kanalizacijo,
– izpolnjevanje obveznosti izvajalca,
– javna pooblastila izvajalcu.
1. Priključitev na javno kanalizacijo
9. člen
Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali
preureja javna kanalizacija, je priključitev stavbe ali preureditev obstoječega priključka stavbe na javno kanalizacijo
obvezna.
Izvajalec mora obvestiti bodočega uporabnika, da je
priključitev njegove stavbe na javno kanalizacijo obvezna in
mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno
kanalizacijo se mora, pod nadzorom izvajalca, opraviti v roku
šest (6) mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.
Kolikor se uporabnik ne priključi, je izvajalec dolžan o tem
obvestiti Občino Škofljica.
Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije
odvajala odpadna voda v greznico ali malo komunalno čistilno napravo, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako,
da uporabnik na svoje stroške greznico ali malo komunalno
čistilno napravo odstrani ali očisti in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode obvezno pod nadzorom izvajalca. Stroški
nadzora bremenijo uporabnika.
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10. člen
Priključitev stavbe na javno kanalizacijo se opravi na
podlagi pisnega soglasja izvajalca, ob upoštevanju pogojev
iz tega odloka.
11. člen
Kanalizacijski priključek mora biti izveden tako, da ne
nastane škoda na priključeni stavbi, če je v omrežju javne
kanalizacije na mestu priključitve tlak, ki je ekvivalenten koti
terena.
12. člen
Vsaka stavba se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka.
V primerih, ko se pri izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali racionalno, je dovoljena priključitev
več stavb preko enega – skupinskega kanalizacijskega
priključka, s čimer pa morajo soglašati vsi lastniki takega
priključka.
13. člen
Nadzor nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijo
izvede izvajalec na stroške uporabnika.
14. člen
Revizijski jašek mora biti praviloma postavljen neposredno ob parcelni meji zemljišča med zasebno in javno
lastnino.
Izvajalcu mora biti omogočen dostop do revizijskega
jaška.
15. člen
Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču, ki
je v lasti lastnika stavbe, mora lastnik te stavbe za postavitev
revizijskega jaška predložiti izvajalcu dovoljenje lastnika zemljišča, na katerem je možno postaviti revizijski jašek.
V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti
izven stavbe, je lastnik dolžan v stavbi urediti interno kanalizacijo tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati
in opravljati kontrolo odpadne vode.
16. člen
V javno kanalizacijo se lahko odvaja tudi tehnološka
odpadna voda, če je interna kanalizacija izvedena ločeno za
tehnološko odpadno vodo in komunalno odpadno vodo ter,
da je združitev obeh kanalizacij za merilnim mestom tehnološke odpadne vode.
17. člen
Kanalizacijski priključek se lahko ukine na podlagi pisnega zahtevka uporabnika. Stroške ukinitve krije uporabnik.
2. Obveznosti izvajalca
18. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec dolžan:
– zagotavljati obratovanje javne kanalizacije v okviru
razpoložljivih zmogljivosti,
– načrtovati izvajanje vzdrževanja javne kanalizacije,
– izdelovati projektne naloge, ki obsegajo pisno in slikovno gradivo z usmeritvami, kako se izdela projektna dokumentacija ukrepov na javni kanalizaciji,
– izdelovati programske rešitve, ki obsegajo pisno in
slikovno gradivo z usmeritvami, kako naj se izvaja širitev
javne kanalizacije v okviru opremljanja zemljišč s komunalno
infrastrukturo,
– izdelati pravilnik, ki bo določal smernice za projektiranje in tehnično izvedbo javne kanalizacije in kanalizacijskih
priključkov, ki ga sprejme Občinske svet Občine Škofljica,
– dajati informacije o času in pogojih izvajanja javne
službe,
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– obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvajanja odpadne vode in o času trajanja prekinitve,
– voditi kataster javne kanalizacije in predpisane evidence in omogočati Občini Škofljica dostop do podatkov iz
katastra,
– redno obračunavati storitve javne službe,
– izvajati redna vzdrževalna dela na javni kanalizaciji,
– izvajati kvalitativni nadzor nad gradnjo javne kanalizacije,
– voditi investicijska vzdrževalna dela na javni kanalizaciji in vzdrževalna dela v javno korist,
– po končanih investicijskih in vzdrževalnih delih na
javnih in zasebnih zemljiščih vzpostaviti predhodno stanje
na svoje stroške,
– izvajati javna pooblastila,
– priključevati stavbe bodočih uporabnikov na javno kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom, in jih obveščati o tem,
– kontrolirati skladnost kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije z odobreno tehnično dokumentacijo ob priključitvi stavbe na javno kanalizacijo na stroške uporabnika,
– kontrolirati stanje kanalizacijskega priključka in interne
kanalizacije do vstopa v stavbo uporabnika na njegove stroške, v naslednjih časovnih presledkih:
1. na območju zajetja z oznako VVO I na 5 let,
2. na najožjem vodovarstvenem območju z oznako
VVO I na 5 let,
3. na ožjem vodovarstvenem območju s strogim vodovarstvenim režimom z oznako VVO II A na 10 let,
4. na širšem vodovarstvenem območju z oznako VVO III
na 20 let,
5. izven vodovarstvenih območij na 30 let,
– dvigovati raven odpornosti kanalizacijskega omrežja
na naravne in druge nesreče,
– izvajati priprave za hitro ponovno vzpostavitev delovanja kanalizacijskega omrežja na naravne in druge nesreče
oziroma priprave za nadomestno začasno odvajanje odpadne vode in v okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite
in reševanja ter načrte dejavnosti,
– izvajati druge obveznosti iz tega odloka.
19. člen
Izvajalec prevzema in obdeluje vsebino iz malih komunalnih čistilnih naprav, greznic in premičnih suhih stranišč
ter izvaja monitoring malih komunalnih čistilnih naprav na
podlagi pogodbe.
Če izvajalec ugotovi, da prevzeta vsebina iz prejšnjega
odstavka tega člena ne ustreza pogojem za sprejem, na stroške uporabnika naredi potrebne analize ter uredi obdelavo in
odstranitev neustrezne vsebine.
20. člen
Izvajalec na stroške uporabnika, po predhodnem obvestilu, prekine oskrbo s pitno vodo in odvajanje odpadne
vode, kadar:
– je zaradi stanja interne kanalizacije stavbe ali naprav
v njej ogroženo obratovanje javne kanalizacije ali proces
čiščenja na komunalni čistilni napravi,
– je kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo izveden brez soglasja izvajalca,
– uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev
drugega uporabnika na interno kanalizacijo ali kanalizacijski
priključek, ali če spremeni zmogljivost svoje napeljave,
– uporabnik onemogoča izvajalcu meritve količin in
onesnaženosti odpadne vode ali pregled kanalizacijskega
priključka,
– uporabnik svojevoljno spremeni izvedbo priključka,
– uporabnik krši objavljene omejitve in druge ukrepe v
zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadne vode,
– uporabnik ne poravna stroškov niti po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave vode v roku, ki je na njem
naveden,
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– z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire ali oskrbo s pitno vodo,
– ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje
in premoženje prebivalcev.
Prekinjena oskrba s pitno vodo in prekinjeno odvajanje
odpadne vode velja za čas do odprave vzroka prekinitve.
Stroške ponovne priključitve plača uporabnik.
21. člen
Izvajalec ima pravico prekiniti odvajanje odpadne vode
za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih del ali nastalih
okvar na javni kanalizaciji, vendar mora organizirati ustrezen
začasen način odvajanja odpadne vode. O vzrokih, o času
trajanja prekinitev ter o navodilih za ravnanje uporabnikov
med prekinitvijo izvajalec obvesti uporabnike preko sredstev
javnega obveščanja ali na krajevno primeren način.
V primeru prekinitve odvajanje odpadne vode zaradi
vzdrževalnih del ali naravnih in drugih nesreč ima izvajalec
pravico brez povračila stroškov prekiniti ali omejiti uporabnikom odvajanje odpadne vode. Izvajalec ima v teh primerih
dolžnost v štiriindvajsetih (24) urah vzpostaviti začasen način
odvajanja odpadne vode. Izvajalec izvaja priprave za hitro
ponovno vzpostavitev delovanja odvajanje odpadne vode po
naravnih in drugih nesrečah oziroma pripravi začasen način
odvajanja odpadne vode in v okviru priprav izdela ustrezne
načrte zaščite in reševanja ter načrte dejavnosti.
22. člen
Izvajalec ne odgovarja za škodo v stavbah zaradi izlivov
iz javne kanalizacije v primeru:
– poplav,
– ko niso zagotovljeni pogoji za ureditev vodotokov in
zalednih vod,
– ko priključitev stavbe ali površine na javno kanalizacijo ni izvedena v skladu z izdanim soglasjem,
– naravne in druge nesreče.
3. Javna pooblastila izvajalca
23. člen
Izvajalec izdaja smernice za načrtovanje predvidene
prostorske ureditve (v nadaljnjem besedilu: smernice), mnenja k dopolnjenim predlogom prostorskega akta (v nadaljnjem
besedilu: mnenja), projektne pogoje k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: pogoje)
in soglasja k projektnim rešitvam (v nadaljnjem besedilu:
soglasja) na podlagi predložene dokumentacije, in sicer:
1. za mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o urejanju
prostora,
2. za pogoje in soglasja:
– dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o graditvi
objektov,
– projekt za gradbeno dovoljenje z načrtom zunanje
ureditve,
3. za soglasja za priključitev obstoječe stavbe:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti
stavbe,
– projekt kanalizacijskega priključka,
– projekt za izvedbo interne kanalizacije stavbe,
– podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivosti in količini organskih snovi v odpadni vodi ter nevarnih
snoveh v odpadni vodi, kadar gre za tehnološke odpadne
vode,
– program predpisanih prvih meritev, če gre za tehnološke odpadne vode,
– projekt za izvedbo naprav za predčiščenje odpadne
vode (če je predvidena),
– pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po
katerih bo potekal priključni kanal, oziroma sodno odločitev,
ki nadomesti soglasje,
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4. za soglasja za začasni priključek:
– situacijo v merilu 1:1000 ali 1:500,
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode
in načinu odvajanja in morebitnega predčiščenja odpadne
vode,
– projekt kanalizacijskega priključka,
– soglasje za prekop javnih površin, preko katerih bo
potekal priključni kanal,
– pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po
katerih bo potekal priključni kanal, oziroma sodno odločitev,
ki nadomesti soglasje,
5. za soglasja za ukinitev priključka:
– situacijo z vrisano stavbo in kanalizacijskim priključkom v merilu 1:1000 ali 1:500,
6. za soglasje k spremembam:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
Za projektne pogoje, ki jih določi na zahtevo investitorja
oziroma projektanta iz prvega odstavka tega člena izvajalec
zaračuna materialne stroške v višini, ki jo sprejme Občinski
svet Občine Škofljica na predlog izvajalca.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
24. člen
Uporabniki javne službe so fizične ali pravne osebe, ki
so lastniki stavb ali delov stavb in utrjenih površin na območju
Občine Škofljica.
25. člen
Uporabnik sme odvajati odpadno vodo v javno kanalizacijo samo v količinah in z lastnostmi, ki so določene s predpisi
in soglasjem za priključitev.
Če za določeno vrsto odpadne vode niso sprejeti predpisi o mejni koncentraciji snovi, se uporabljajo predpisi ali
smernice, ki veljajo v Evropski skupnosti.
26. člen
Uporabnik ne sme odvajati v javno kanalizacijo odpadne vode, ki povzroča motnje pri odvajanju odpadne vode ali
pri postopku čiščenja na komunalni čistilni napravi.
Če izvajalec ugotovi, da je uporabnik odvajal v javno
kanalizacijo odpadno vodo iz prvega odstavka tega člena,
obvesti o dogodku pristojno inšpekcijo, opravi preiskave in
tehnološke meritve, ugotovi zmanjšanje učinkovitosti čiščenja na komunalni čistilni napravi ter druge posledice, skladno
s postopkom, predvidenim za takšne primere. Izvajalec nastalo škodo oceni in od uporabnika zahteva povrnitev nastale
škode.
27. člen
Vsebine greznic, malih komunalnih čistilnih naprav
in ostankov čiščenja kanalizacijskih priključkov ali internih
kanalizacij ni dovoljeno izpuščati v javno kanalizacijo brez
soglasja izvajalca.
28. člen
Uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja tehnološko odpadno
vodo, mora letno poročilo o emisijskem in obratovalnem monitoringu, ki je izdelano skladno s predpisi o monitoringu za
tehnološko odpadno vodo, posredovati izvajalcu v pisni ali
elektronski obliki do 15. marca za preteklo leto.
Rezultati in poročila obratovalnega ter emisijskega monitoringa odpadne vode, zapisi trajnih meritev, predpisane
evidence in podatki, predvideni v dokumentih uporabnika,
morajo biti izvajalcu vedno na razpolago.
29. člen
Uporabnik je dolžan pred vsako spremembo, ki vpliva
na lastnosti in količino tehnološke odpadne vode, do katere
je prišlo zaradi sprememb tehnoloških postopkov, obsega
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proizvodnje, načina predčiščenja odpadne vode, prenehanja določene dejavnosti, ali zaradi drugih podobnih vzrokov,
pridobiti soglasje izvajalca.
30. člen

Uporabniki morajo:
– pridobiti soglasja, mnenja in pogoje, kot to določa
ta odlok,
– vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo in vse naprave, vgrajene vanjo,
– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do
merilnih mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpadne vode,
– vzdrževati greznice in male komunalne čistilne naprave,
– v 90 dneh po prejemu pogodbe iz prvega odstavka
19. člena tega odloka, podpisati pogodbo in jo vrniti izvajalcu,
– dovoliti dostop do javne kanalizacije za izvajanje
vzdrževalnih del na javni kanalizaciji, kadar le-ta poteka po
njegovem zemljišču,
– dovoliti opravljanje del na svoji lastnini, kadar gre za
kontrolo kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije
ali ugotavljanje količin in lastnosti odpadne vode,
– obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji, kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter
vseh pojavih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne
kanalizacije,
– pisno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastništva stavbe in spremembah na stavbi, ki imajo vpliv na
odvod odpadne vode in obračun stroškov,
– plačevati stroške za odvajanje in čiščenje odpadne
vode,
– urediti medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun na osnovi enega obračunskega vodomera in izvajalcu
posredovati podpisan delilnik stroškov ali naslov upravnika
stavbe,
– obveščati izvajalca o vseh spremembah o količini in
o lastnostih tehnološke odpadne vode,
– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri
odvajanju in čiščenju odpadne vode.
31. člen
Uporabnik ima pravico zahtevati odškodnino za dokazano škodo, nastalo zaradi prekinitve odvajanja odpadne
vode po krivdi izvajalca.
32. člen
Izvajalci del vzdrževanja in gradnje objektov druge
gospodarske infrastrukture ter lastniki ali uporabniki zasebnih zemljišč, v katerih poteka javna kanalizacija, morajo
pri uporabi zemljišč, vzdrževanju ali gradnji infrastrukture
zagotoviti, da ne pride do poškodb javne kanalizacije in
kanalizacijskih priključkov.
Pred pričetkom vzdrževalnih del ali gradnje iz prvega
odstavka tega člena si mora izvajalec del iz prvega odstavka tega člena pri izvajalcu pridobiti podatke o poteku javne
kanalizacije in soglasje s pogoji za izvedbo del ter ga o
pričetku del pisno obvestiti.
Izvajalci del iz prvega odstavka tega člena morajo
po zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške
vzpostaviti javno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek v
prvotno stanje tako, da vsa dela opravijo pod nadzorom
izvajalca in javno površino vrniti v prvotno stanje. Stroški
nadzora bremenijo izvajalca del.
V primeru nastalih poškodb javne kanalizacije ali kanalizacijskega priključka pri izvajanju del iz prvega odstavka
tega člena je izvajalec del iz prvega odstavka tega člena
dolžan naročiti popravilo poškodb pri izvajalcu in poravnati
vse stroške popravila.
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VI. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN
NJIHOVEGA OBLIKOVANJA
33. člen
Javna služba se financira iz:
– cene storitev javne službe,
– proračuna Občine Škofljica,
– takse,
– okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in
– drugih virov.
Na podlagi metodologije za oblikovanje cen za opravljanje javne službe Občinski svet Občine Škofljica sprejme
pravilnik, v katerem so določeni elementi za določitev cene
storitev javne službe.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV TER NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
34. člen
Objekti gospodarske infrastrukture, ki tvorijo javno kanalizacijo in so potrebni za izvajanje javne službe na območju
Občine Škofljica, so lahko:
– sekundarno kanalizacijsko omrežje: to je sistem kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških naprav, kor so peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča
za prečrpavanje komunalne in padavinske odpadne vode v
naselju ali njegovem delu. Sekundarno omrežje se zaključi
v mali komunalni čistilni napravi ali z navezavo na primarno
kanalizacijsko omrežje;
– primarno kanalizacijsko omrežje: to so kanalski vodi
in kanali ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so
črpališča in druge naprave za prečrpavanje odpadnih voda v
takšnih kanalih oziroma vodih, ki rabijo za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode iz dveh ali več sekundarnih
kanalizacijskih omrežij na posameznih območjih naselja, lahko
pa tudi za odvajanje tehnoloških odpadnih voda iz enega ali
več proizvodnih obratov, ki so na območju takšnega naselja
in ki se zaključujejo v komunalni ali skupni čistilni napravi ali z
navezavo na magistralno kanalizacijsko omrežje;
– magistralno kanalizacijsko omrežje: to so kanalski
vodi in kanali ter z njimi povezane tehnološke naprave kot so
črpališča in druge naprave za preprečevanje odpadnih voda
v takšnih vodih, ki služi za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode iz dveh ali več primarnih kanalizacijskih
omrežij dveh ali več naselij, lahko pa tudi za odvajanje tehnoloških odpadnih voda iz proizvodnih obratov, ki so v dveh ali
več naseljih, ki se zaključijo v skupni čistilni napravi;
– skupna čistilna naprava: to je čistilna naprava za
mešanico komunalne in padavinske odpadne vode ali obeh
s tehnološko odpadno vodo;
– komunalna čistilna naprava: to je čistilna naprava za
komunalno odpadno vodo ali za mešanico komunalne in
padavinske odpadne vode.
VIII. NADZOR
35. člen
Nadzor nad izvajanjem tistih določb tega odloka, za
katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana
kazenska sankcija, opravlja organ Občine Škofljica – Medobčinski inšpektorat občin Škofljica in Ig.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
36. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna
oseba – izvajalec, če:
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– ravna v nasprotju z 18. členom,
– ravna v nasprotju z 21. členom,
– ravna v nasprotju s 23. členom.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz
prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe
– izvajalca.
37. člen
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba – uporabnik, če:
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 9. člena,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena,
– ravna v nasprotju s 27. členom,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z 29. členom,
– ravna v nasprotju s 30. členom.
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz
prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe
– uporabnik.
Z globo 350.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik
– uporabnik.
38. člen
Z globo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik – uporabnik, če:
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 9. člena,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 15. člena,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 25. člena,
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena,
– ravna v nasprotju s 27. členom,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z 29. členom,
– ravna v nasprotju s 30. členom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
Pravilnik iz pete alineje 18. člena tega odloka sprejme
Občinski svet Občine Škofljica v roku 1 leta od uveljavitve
tega odloka.
Akt iz zadnjega odstavka 23. člena tega odloka sprejme Občinski svet Občine Škofljica v roku 6 mesecev od
uveljavitve tega odloka.
Pravilnik iz 32. člena tega odloka sprejme Občinski
svet Občine Škofljica v roku 6 mesecev od uveljavitve tega
odloka.
40. člen
Lokalne sisteme kanalizacije, ki obratujejo, mora izvajalec prevzeti v upravljanje v roku 2 let po uveljavitvi tega
odloka s pogodbo, na podlagi pregleda in pisnega strokovnega mnenja izvajalca, ki mora vsebovati oceno stroškov
obratovanja in prevzema.
41. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Sklep
o pooblastilu za izvajanje gospodarske javne službe (Uradni
list RS, št. 54/04) in Sklep o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o pooblastilu za izvajanje gospodarske javne službe
(Uradni list RS, št. 71/04).
42. člen
Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o. opravlja
javno službo po tem odloku.
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43. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2006
Škofljica, dne 18. julija 2005
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l.r.

3691.

Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev
služnostne pravice na nepremičninskem
premoženju v lasti Občine Škofljica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni
list RS, št. 47/99 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 30. redni seji dne 18. 7. 2006 sprejel

SKLEP
o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne
pravice na nepremičninskem premoženju v lasti
Občine Škofljica
1. člen
S tem sklepom se določi cenik odškodnin za pridobitev
služnostne pravice na nepremičninskem premoženju v lasti
Občine Škofljica, ki ga je 26. 4. 2006 izdelal stalni sodni izvedenec in cenilec za gradbeno in vodnogospodarsko stroko
ter cenilec nepremičnin.
2. člen
Odškodnina za ustanovitev služnosti na stavbnih zemljiščih znaša:
I. območje: center naselja Škofljica: 2.425,00 SIT/m2.
II. območje: širše območje naselja Škofljica in naselje
Lavrica: 1.850,00 SIT/m2.
III. območje: ostala naselja v Občini Škofljica: 1.230,00
SIT/m2.
Odškodnina za ustanovitev služnosti na kmetijskih zemljiščih:
Vrt:
638,00 SIT/m2.
Njiva:
638,00 SIT/m2.
Travnik:
355,00 SIT/m2.
Barjanski travnik:
127,00 SIT/m2.
Pašnik:
127,00 SIT/m2.
Sadovnjak:
638,00 SIT/m2.
Vinograd:
638,00 SIT/m2.
Gozd:
254,00 SIT/m2.
Neplodno:
127,00 SIT/m2.
Poti na kmetijskih zemljiščih:
127,00 SIT/m2.
3. člen
Izhodiščna cena se revalorizira z indeksom rasti cen
življenjskih potrebščin, ki ga vsak mesec objavi Statistični
urad Republike Slovenije.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 007-09/2006
Škofljica, dne 19. julija 2006
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l.r.

Stran
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Uradni list Republike Slovenije

TIŠINA
3692.

Skupina/Podskupina kontov

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

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01), Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 56/98, 90/05), Zakona o lokalni samoupravi
– uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 100/05) in
16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99,
47/01, 77/02) je Občinski svet Občine Tišina na 28. seji dne
28. 7. 2006 sprejel

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

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

818.163 SIT

40

TEKOČI ODHODKI

168.374 SIT

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

41

42

PRIHODKI 718.366 SIT

43

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

70

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

275.746 SIT

DAVČNI PRIHODKI

216.613 SIT

700 Davek na dohodek in dobiček

168.885 SIT

703 Davki na premoženje

21.411 SIT

704 Domači davki na blago in storitve

26.316 SIT

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI

73

2.812 SIT

409 Rezerve

6.400 SIT

TEKOČI TRANSFERI

189.308 SIT
8.375 SIT

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

22.799 SIT

413 Drugi tekoči domači transferi

44.371 SIT

414 Tekoči transferi v tujino

0 SIT

INVESTICIJSKI ODHODKI

423.301 SIT

420 Nakup in gradnja osnovnih sred- 423.301 SIT
stev

III.

INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki

4.111 SIT

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

33.069 SIT

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

59.133 SIT

37.180 SIT

– 99.797 SIT

7.497 SIT

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

2.700 SIT

711 Takse in pristojbine

1.738 SIT

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

2.700 SIT

78 SIT

750 Prejeta vračila danih posojil

2.700 SIT

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

32.619 SIT

751 Prodaja kapitalskih deležev

0 SIT

V.
17.201 SIT

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0 SIT

714 Drugi nedavčni prihodki

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0 SIT

440 Dana posojila

0 SIT

411 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0 SIT

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

2.700 SIT

C)

RAČUN FINANCIRANJA

KAPITALSKI PRIHODKI

4.000 SIT

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0 SIT

721 Prihodki od prodaje zalog

0 SIT

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

4.000 SIT

PREJETE DONACIJE

3.000 SIT

730 Prejete donacije iz domačih virov

3.000 SIT

731 Prejete donacije iz tujih virov
74

102.019 SIT

710 Udeležba na dobičku in odhodki od
premoženja
712 Denarne kazni

72

0 SIT

8.727 SIT

411 Transferi posameznikom in gospo- 113.762 SIT
dinjstvom

Znesek
v SIT

A)

48.416 SIT

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2006 (Uradni list RS, št. 35/06, 54706) se 2. člen spremeni tako, da
se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
Skupina/Podskupina kontov

Znesek
v SIT

TRANSFERNI PRIHODKI

0 SIT
435.620 SIT

740 Transferni prihodki iz drugih javno- 428.571 SIT
finančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

7.048 SIT

VII. ZADOLŽEVANJE

140.000 SIT

50

Zadolževanje

140.000 SIT

500 Domače zadolževanje

140.000 SIT

VIII. ODPLAČILA DOLGA

7.827 SIT

55

7.827 SIT

ODPLAČILA DOLGA

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Skupina/Podskupina kontov

Znesek
v SIT

550 Odplačila domačega dolga

7.827 SIT

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 35.076 SIT
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

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

X.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. – 35.076 SIT
12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

132.173 SIT
99.797 SIT

– 35.076 SIT
«.

3. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Tišina se v letu 2006 lahko zadolži za
140,000.000 SIT za financiranje investicij v komunalno infrastrukturo.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-31/06
Tišina, dne 31. julija 2006
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

3693.

Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne
kampanje v Občini Tišina

1. člen
Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred
dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur
pred dnevom glasovanja.
2. člen
Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati,
predlagatelji kandidatov ali list kandidatov oziroma politične
stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje.
Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost volilne kampanje.
3. člen
Za čas volilne kampanje je na območju Občine Tišina
dovoljeno brezplačno nameščanje plakatov na vseh javnih
plakatnih mestih v lasti občine.
Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en
plakat v velikosti A2 na vsako plakatno mesto.
Plakate namešča vsak organizator sam.
Pri nameščanju plakatov je treba spoštovati določila
zakona o volilni kampanji.

Stran
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4. člen
Plakatiranje zunaj javnih plakatnih mest je dovoljeno
samo s soglasjem lastnika oziroma upravljavca objekta, na
katerem se bo izvedlo plakatiranje, pod pogoji iz zakona o
volilni kampanji.
Prelepljanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma
nameščati nove plakate.
5. člen
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh
pogojev, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Tišina na
stroške organizatorja.
6. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v
15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate
in druga propagandna sporočila s plakatnih mest. Nespoštovanje tega določila pomeni prekršek, ki se kaznuje na
podlagi 28. člena zakona o volilni kampanji, zato bodo
kršitelji (organizatorji in odgovorne osebe organizatorjev)
predlagani organu za prekrške. Plakate in druga propagandna sporočila, ki ne bodo odstranjeni v predpisanem roku,
bo na stroške organizatorjev odstranila pooblaščena oseba
Občine Tišina.
7. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, vključno s sankcioniranjem kršitev tega odloka, se smiselno uporabljajo določbe zakona o volilni kampanji.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-5/06-2
Tišina, dne 31. julija 2006
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena Statuta Občine Tišina
(Uradni list RS, št. 23/99, 42/01 in 77/02) je Občinski svet
Občine Tišina na 28. redni seji dne 28. 7. 2006 sprejel

ODLOK
o pogojih za plakatiranje v času volilne
kampanje v Občini Tišina
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3694.

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne
kampanje za lokalne volitve v Občini Tišina

Na podlagi 20. in 24. člena Zakona o volilni kampanji
(Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97) in 16. člena Statuta
Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 42/01, 77/02) je
Občinski svet Občine Tišina na 28. seji dne 28. 7. 2006
sprejel

SKLEP
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Občini Tišina
1. člen
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za
delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v
Občini Tišina – za volitve v občinski svet in volitve župana.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne
smejo preseči 60 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo
preseči 40 tolarjev na posameznega volilnega upravičenca

Stran
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v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne
kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata,
lahko povečajo še za 20 tolarjev na posameznega volilnega
upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za
člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati
za svetnike občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve
stroškov volilne kampanje v višini 60 tolarjev za dobljeni
glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme
preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila
občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati
za župane, za katere je glasovalo najmanj 5 % od skupnega
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 40 tolarjev za vsak dobljeni glas.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata
na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov
v višini dodatnih 20 tolarjev za dobljeni glas na ponovnem
glasovanju.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski
svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo
stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje
v roku 30 dni po predložitvi dokončnega poročila računskemu sodišču in občinskemu svetu ter zagotovitvi sredstev v
občinskem proračunu.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-5/06
Tišina, dne 31. julija 2006
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-4/06-4
Tišina, dne 31. julija 2006
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

3696.

Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne
komisije Občine Tišina

Na podlagi 33., 35. in 36. člena Zakona o lokalnih volitvah – UPB2 (Uradni list RS, 22/06) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99 in 47/01, 77/02) je Občinski
svet Občine Tišina na 28. seji dne 28. 7. 2006 sprejel

SKLEP
o imenovanju posebne Občinske volilne
komisije Občine Tišina
1. člen
V posebno Občinsko volilno komisijo občine Tišina za
volitve člana občinskega sveta – pripadnika romske skupnosti se imenujejo:
Simona Vinkovič Škalič, Gradišče 69 – predsednica,
Alenka Mesarič, Tropovci, Kolesarska ulica 86 – namestnica predsednice,
Marjan Baranja ml., Vanča vas 62/b – član,
Edi Horvat, Vanča vas 67/b – namestnik,
Samanta Baranja, Vanča vas 76 – član,
Anja Forjan, Borejci 41/a – namestnik,
Aneta Ulaga, Vanča vas 66 – član,
Boris Banfi, Tišina 26/a – namestnik.
2. člen
Mandatna doba članov Posebne občinske volilne komisije za volitve članov občinskega sveta – pripadnikov romske
skupnosti traja štiri leta.
3. člen
Sedež posebne občinske volilne komisije je na sedežu
Občine Tišina, Tišina 4.

3695.

Sklep o imenovanju komisije za pripravo
volilnega imenika pripadnikov romske
skupnosti

Na podlagi 41. člena Zakona o volilni evidenci (Uradni
list RS, št. 52/02) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni
list RS, št. 23/99 in 47/01, 77/02) je Občinski svet Občine
Tišina na 28. seji dne 28. 7. 2006 sprejel

SKLEP
o imenovanju komisije za pripravo
volilnega imenika pripadnikov romske skupnosti
1. člen
V komisijo za sestavo volilnega imenika pripadnikov
romske skupnosti se imenujejo:
– Simona Neuvirt Bokan, Tropovci, Šolska ulica 20
– predsednica,
– Rudolf Horvat, Vanča vas 67 b – član,
– Nataša Gjergjek, Borejci 40 – član.

4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi posebne občinske volilne komisije (Uradni list
RS, št. 77/02).
Št. 041-4/06-3
Tišina, dne 31. julija 2006
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

3697.

Sklep o imenovanju Občinske volilne
komisije Občine Tišina

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah – UPB2
(Uradni list RS, št. 22/06) in 16. člena Statuta Občine Tišina

Uradni list Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 23/99 in 47/01, 77/02) je Občinski svet
Občine Tišina na 28. seji dne 28. 7. 2006 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
Občine Tišina

jejo:

Št.

2. člen
Mandatna doba člana občinske volilne komisije traja
štiri leta.

Stran
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Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2006.
Št. 032-32/06
Tišina, dne 31. julija 2006
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Tišina se imenuMojca Bertalanič, Murski Črnci 51/b – predsednica,
Simon Šiftar, Petanjci 7 – namestnik predsednice,
Anton Pajžlar, Petanjci 50 – član,
Marija Ratnik, Tišina 33/a – namestnik,
Cvetka Njivar, Tišina 70/a – član,
Melita Ribaš, Gederovci 16/a – namestnik,
Marjan Gomboc, Rankovci 39 – član,
Jože Seršen, Vanča vas 35 – namestnik.
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3699.

Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri
OŠ Tišina

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96, 44/00, 78/03 in 113/03), 3. člena Pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96,
1/98, 84/98, 102/00, 111/00, 120/03 in 45/06) in 16. člena
Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in
77/02) je Občinski svet Občine Tišina na 28. redni seji dne
28. 7. 2006 sprejel

3. člen
Sedež občinske volilne komisije je na sedežu Občine
Tišina, Tišina 4.

SKLEP
o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri
OŠ Tišina

4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem listu RS.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi občinske volilne komisije (Uradni list RS,
št. 77/02).

1. člen
Ekonomska cena programa v vrtcu pri OŠ Tišina od
1. 9. 2006 dalje znaša mesečno po otroku 76.000 SIT.

Št. 041-4/06-2
Tišina, dne 31. julija 2006
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

3698.

Sklep o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2006

Občinski svet Občine Tišina je na podlagi 19. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni
list RS, št. 1/05, 84/05 in 58/06) in 16. člena Statuta Občine
Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) na 28. seji
dne 28. 7. 2006 sprejel naslednji

SKLEP
1. člen
Zavezanci so dolžni obveznosti iz naslova nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006 poravnati v
naslednjih obrokih:
1. obrok do 30. 9. 2006
2. obrok do 31. 10. 2006
3. obrok do 30. 11. 2006.
2. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep
št. 032-20/06-2 z dne 7. 6. 2006, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 62-2699/06 z dne 15. 6. 2006.

2. člen
Kot osnova za izračun plačila staršev v vrtcu pri OŠ
Tišina se določi cena v višini 71.000 SIT na otroka mesečno. Razliko do dejanske cene dnevnega programa v višini
5.000 SIT po otroku mesečno bo pokrivala Občina Tišina iz
sredstev občinskega proračuna za predšolsko vzgojo.
3. člen
Število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne
sme presegati dvanajst otrok, normativ v oddelkih drugega
starostnega obdobja pa znaša 60 otrok.
Število otrok, vključenih v oddelke drugega starostnega obdobja pri OŠ Tišina, lahko presega število otrok, ki ga
določa 17. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96,
44/00, 78/03 in 113/03), za največ 6 otrok, ki predstavljajo
fleksibilni normativ, in sicer v naslednjih razmerah oziroma
okoliščinah:
– če je to možno glede na število vpisanih otrok in njihovo starost,
– zaradi racionalizacije oblikovanja oddelkov v vrtcu.
4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep
Občinskega sveta Občine Tišina o določitvi ekonomske
cene v vrtcu pri OŠ Tišina, št. 032-38/05 (Uradni list RS,
št. 119/05).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9.
2006 dalje.
Št. 032-33/06
Tišina, dne 31. julija 2006
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

Stran
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TREBNJE

3700.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta »Stari trg – DSO«

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 50/95 in 80/98) in 23. člena ter v povezavi s 77. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02
in 8/03 – popravek) je Občinski svet Občine Trebnje na
25. redni seji dne 24. 7. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta »Stari trg – DSO«
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
zazidalnega načrta »Stari trg – DSO« (Uradni list Republike
Slovenije, št. 91/02), ki se nanašajo na:
– uskladitev besedila odloka s spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta,
– uskladitev grafičnega dela zazidalnega načrta s spremembami in dopolnitvami,
– ostale dopolnitve.
2. člen
V 2. členu se v drugem odstavku besedilo prvega stavka od navedbe parcele št. 444/3 briše, briše se tudi besedilo
drugega stavka do navedbe parcelne številke 449/1. Nadomesti se z besedilom:
Zajema južni del parcel št. 172/1 in 173/1 za širino
pločnika in kolesarske steze, v nadaljevanju poteka po Z robu
parcele št. 176/3 in S robu parcel št. 176/6, 176/5, J robu
parcele št. 176/9, zajame S del parcel št. 176/8, 178/7, 178/3,
178/9 za dograditev pločnika s kolesarsko stezo, poteka po
Z robu parcel št. 179/1 in 450/3 ter poteka po severnem robu
parcele št. 450/3 do zahodnega vogala parcele 449/1.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: Celotna
površina meri cca 4 ha.
3. člen
V 3. členu se spremeni:
– za ureditveno enoto C1 se doda besedilo:
Možne so dozidave, nadzidave objekta v obliki izkoriščenega podstrešja, če to dopuščajo prostorski in tehnični
pogoji z upoštevanjem obstoječega arhitekturnega oblikovanja objekta. Morebitne dozidave in nadzidave ne smejo
kvariti obstoječega kompleksa.
– za ureditveno enoto C1A in C1B se drugi, tretji in četrti
stavek nadomestijo z besedilom:
Ureditvena enota C1B se glede na število stanovanj
ustrezno poveča, zagotovijo se parkirišča za oskrbovana
stanovanja v skladu z veljavno zakonodajo.
– za ureditveno enoto C3 se drugi stavek nadomesti z
besedilom:
Skupne površine dostopa se lahko delijo z namenom,
da se za vsak objekt zgradi ločena parkirišča. Ustrezno se
lahko spremeni oziroma dopolni parcelacija. Objekt C3B se
lahko nameni tudi izgradnji oskrbovanih stanovanj.
– za ureditveno enoto C4 se brišeta drugi in tretji stavek
in nadomestita z besedilom:
Javni program je možen v spodnjih etažah vseh objektov razen v severozahodnem. Dovoljena je pisarniška dejavnost, mirna storitvena obrt, manjše prodajalne in gostinske
dejavnosti, ki so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) opredeljene s šiframi
55.303 – dejavnost slaščičarn, kavarn; 55.301 – dejavnost
restavracij in gostiln; 55.302 – dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij; 55.400 – točenje pijač; 55.520
– priprava in dostava hrane).
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– za ureditveno enoto C4A se tekst briše v celoti.
– za ureditveno enoto C6 se besedilo nadomesti z:
Enota je v celoti namenjena gradnji otroškega vrtca, ki
se funkcionalno dogradi zaradi povečanja kapacitet oziroma
funkcionalnih dopolnitev.
4. člen
V 6. členu se spremeni:
– za ureditveno enoto C1 – DSO se drugi odstavek
nadomesti z besedilom:
Enota je v celoti namenjena objektu DSO. Načrtovani
prizidek je oblikovan enako traktu C, etažnost je enaka kot
pri objektu DSO z možnostjo podkletitve delno ali v celoti in
možnostjo izkoriščenosti podstrešja.
V okviru zunanje ureditve je možna gradnja parkirišč z
dovozi, oporni zidovi, nadstrešnice ter postavitev vrtnih ut ipd.
– za ureditveno enoto C1A se besedilo spremeni tako,
da se glasi:
Enota je namenjena oskrbovanim stanovanjem za starejše. Oskrbovana stanovanja so locirana v dveh ločenih
objektih, ki oblikovno sledita objektu doma starejših občanov.
Južni objekt obsega po višini K+P+2+M (izkoriščeno podstrešje), severni pa P+2. Oba trakta je možno povezati (ni
pa nujno) z Domom starejših občanov za namene prehodov
za pešce in nudenje oskrbe. Objekta se lahko nameni tudi
domskemu varstvu.
Objekta sta zakoličena s točkama 11 in 14, ki sta fiksirani v načrtu zakoličbe. Objekta sta omejena z obveznimi
gradbenimi linijami na zahodu in severu (zgornji) in jugu
(spodnji), na ostalih straneh pa z označenimi maksimalno
možnimi odstopanji. Kota pritličja južnega objekta KP = 277,0
± 20 cm, severnega pa KP = 277,9 ± 20 cm. Vhod v severni
objekt je možen v višini 1. nadstropja, kota vhoda = 280,8
± 20 cm. Smer slemen je vzporedna z daljšimi stranicami
objektov. Kota slemena južnega objekta mora biti enaka kot
pri južnem delu objekta doma starejših občanov (290,6) Strehi sta dvokapnici (simetrični ali asimetrični), oziroma šotorasto oblikovani, naklon je podoben, kritina (material in barva)
pa sta enaki kot pri domu starejših občanov. Zunanja ureditev
obsega dostope, pešpoti, parkirišča in parkovno ureditev z
možnostjo dopolnitve z vrtnimi utami ipd. Pri severnem objektu je obvezna izvedba pešpoti kot povezave med ureditveno
enoto C1 in pločnikom ob cesti B (sredinska cesta).
– za ureditveno enoto C1B se besedilo spremeni tako,
da se glasi:
Enota je namenjena parkiriščem in sicer za oskrbovana stanovanja za starejše in za ostale prostorske enote. Za
severni objekt oskrbovanih stanovanj iz enote C1A je predvideno 9 parkirnih mest na severni strani ureditvene enote
C1B, od tega 1 parkirno mesto za invalide. Za južni objekt
oskrbovanih stanovanj v enoti C1A se zagotovi minimalno
16 parkirnih mest na južnem delu enote C1B. Preostala
parkirišča te enote pa so namenjena za potrebe ostalih prostorskih enot.
– za ureditveno enoto C3 se besedilo druge in tretje
alinee prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
Objekta sta namenjena bivalnim enotam oziroma stanovanjskim skupinam, varstveno delovnemu centru, domskemu
varstvu, varovanju oseb s posebnimi potrebami in drugim
namembnostim kot je izvajanje programov izobraževanja,
oskrbovana stanovanja za starejše ipd. Etažnost objektov je
K+P+1 z možnostjo izkoriščenega podstrešja. Podkletitev ni
obvezna za celotne tlorise objektov.
– drugemu odstavku pa se doda stavek:
Dopustne so tudi šotoraste strehe s smerjo slemena
vzporedno z daljšo stranico. Izvedba strehe naj bo optimalno
sorodna streham na DSO.
– v tretjem odstavku se spremeni:
V prvem stavku se briše št. 9.
Doda se stavek: Dopustna je gradnja vrtnih ut, nadstreškov (tudi za parkirišče), opornih zidov ipd.
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– za ureditveno enoto C4 se spremeni:
V četrtem stavku prvega odstavka se briše besedilo v
oklepaju. Za navedenim stavkom pa se besedilo spremeni
tako, da se glasi:
Skupna kapaciteta stanovanjskih objektov je v 4 objektih
približno 67 stanovanj z možnostjo stanovanj tudi v mansardi,
povečanja št. stanovanj do +10%, če zadoščajo površine za
parkiranje in poljubnega zmanjšanja števila stanovanj zaradi
povečanja tlorisov ter možnost gradnje dvoetažnih stanovanj
(dupleksov). Javni program je možno zgraditi v spodnjih etažah vseh objektov ureditvene enote C4 razen v severozahodnem. Dostop do garaž je iz nove povezovalne ceste.
– V drugem odstavku se drugi stavek nadomesti z besedilom:
Absolutne kote pritličja in kleti:
kota pritličja K.P. = 283.00 abs (toleranca ± 20 cm)
kota kleti K.K.1 = 279,50 abs (toleranca ± 20c m) garaža, shrambe, skupni prostori blokov
K.K.2 = 279.06 abs (toleranca ± 20 cm) lokali
– četrti odstavek se briše v celoti.
– za ureditveno enoto C4A se besedilo nadomesti z:
Območje se nameni za parkirišča.
– za ureditveno enoto C6 se doda odstavek
V okviru zunanje ureditve je potrebno izvesti javno peš
povezavo med cesto B in parc. št. 456/5 k.o. Trebnje, ki je že
predvidena za povezavo s Starim trgom.
– za ureditveno enoto C7 se drugi stavek nadomesti z
besedilom:
Južna polovica parkirišč ob C4 je namenjena uporabnikom stanovanjskih in poslovnih površin iz C4. Severna
parkirišča ob Glavarjevi ulici in J parkirišča ob C3A pa so
javna parkirišča.
Briše se tabela s pregledom ureditvenih enot.
5. člen
V 7. členu se v drugem odstavku drugi stavek s tabelo
nadomesti z besedilom:
Od ceste B se preko ureditvene enote C6 zgradi pešpot do parcele št. 456/5 k.o. Trebnje z minimalno širino
1,6 metra.
Kolesarska steza in pločnik na J delu zazidalnega načrta se zgradita obojestransko do Jurčičeve ulice v enaki širini
kot so obstoječe v okviru tega kompleksa.
6. člen
10. člen se nadomesti z besedilom:
Elektroenergetsko omrežje
Nova transformatorska postaja je postavljena ob robu
parkirišča. Kablovod od TP Jurčičeva do nove TP se je
zaradi gradnje parkirišč in cest prestavil v novo kabelsko
kanalizacijo.
Novi predvideni objekti se bodo napajali po nizkonapetostnih kablovodih ki bodo potekali po obstoječi oziroma novi
elektrokabelski kanalizaciji od obstoječih transformatorskih
postaj do priključnih omaric. Priključne omarice morajo biti
na lokaciji, ki omogoča neoviran in stalen dostop.
Pred pričetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo naših vodov in naprav,
ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.
Odmiki predvidenih objektov z elektroenergetskimi vodi
in napravami morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
V primeru prestavitev obstoječih kablovodov je potrebno
le te prestaviti v elektrokabelsko kanalizacijo, ki naj bo izvedena s cevmi Ø 160 mm in standardnimi jaški.
7. člen
Besedilo 19. člena se nadomesti z besedilom:
Pred izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za posamezen objekt na območju urejanja je
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investitor dolžan od sistemskega operaterja distribucijskega omrežja pridobiti projektne pogoje za predvideno
gradnjo.
Za ostala soglasja pristojnih soglasodajalcev k projektnim rešitvam za objekte pa se šteje, da so pridobljena z
dnem izdaje mnenj k spremembam in dopolnitvam zazidalnega načrta.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00003/2006
Trebnje, dne 24. julija 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.

3701.

Odlok o komunalnem nadzoru na območju
Občine Trebnje (uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni
list RS, št. 50/95, 80/98 in 119/05) je Občinski svet Občine
Trebnje na 25. redni seji dne 24. 7. 2006 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o komunalnem nadzoru na območju
Občine Trebnje, ki obsega:
– Odlok o komunalnem nadzoru na območju Občine
Trebnje (Uradni list RS, št. 73/03)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem nadzoru na območju Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 62/06).
Šifra: 352-01-5/2003
Trebnje, dne 24. julija 2006
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.

ODLOK
o komunalnem nadzoru na območju
Občine Trebnje
(uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
v Občini Trebnje nad izvajanjem občinskih predpisov in
drugih aktov, s katerimi Občina Trebnje ureja zadeve iz
svoje pristojnosti (v nadaljevanju: občinski predpisi) opravljanje komunalnega nadzorstva in nadzorstva mirujočega
prometa.
2. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov opravljajo občinski inšpektorji, komunalno nadzorstvo opravljajo
komunalni nadzorniki, nadzor mirujočega prometa pa občinski redarji.
Občinski inšpektor lahko opravlja tudi naloge iz pristojnosti komunalnih nadzornikov in občinskih redarjev, občinski
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redar pa poleg svojih nalog tudi naloge iz pristojnosti komunalnih nadzornikov.
Naloge nadzorstva po tem odloku se opravljajo v občinski upravi.
Kadar se odlok nanaša na občinskega inšpektorja,
komunalnega nadzornika ali občinskega redarja, se uporablja skupni izraz nadzorni organ.

občinski redar. Občinski inšpektor lahko opravlja tudi naloge iz pristojnosti komunalnega nadzornika in občinskega
redarja, če je to potrebno. Občinski redar lahko pomaga
občinskemu inšpektorju in komunalnemu nadzorniku, če je
to potrebno. Pristojnosti in odnose med nadzornimi organi
ter druge pogoje za zasedbo delovnih mest poleg zakonov
podrobneje urejajo interni akti občinske uprave.

3. člen
Osebe iz 2. člena tega odloka opravljajo nadzorstvo
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, zlasti
tistih, ki urejajo naslednja področja:
1. javni red in mir
2. mirujoči promet in zapuščena vozila
3. varstvo okolja
4. oskrba s pitno vodo
5. občinske ceste, krajevne javne poti
6. odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih
voda
7. ravnanje s komunalnimi odpadki
8. javna snaga in čiščenje javnih površin
9. urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih površin
10. varstvo zraka
11. pokopališki red in opravljanje pogrebnih svečanosti
12. javna razsvetljava
13. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
14. javne tržnice
15. zimska služba
16. komunalne takse
17. reklamiranje, plakatiranje, obešanje transparentov in zastav
18. odlaganje odpadnega, gradbenega in drugega
materiala
19. turistične takse
20. obratovanje gostinskih obratov in kmetij v podaljšanem delovnem času
21. druga področja, če je v posameznih predpisih
tako določeno.
Osebe iz 2. člena tega odloka opravljajo tudi nadzorstvo nad izvajanjem republiških predpisov, če je v njih tako
določeno, v skladu s pooblastili, danimi s tem odlokom in
drugimi akti.

4. člen
Občinski inšpektor, komunalni nadzornik in občinski
redar je dolžan dvakrat letno poročati občinskemu svetu o
ugotovljenih kršitvah in opravljenem delu.
Občinski inšpektor vodi evidenco o izrečenih opozorilih in ukrepih.

3.a člen
Nadzorni organ je uradna oseba in ima pooblastila na
podlagi zakona in tega odloka.
Nadzorni organ je prekrškovni organ na podlagi predpisa o prekrških, če ima opravljen preizkus znanja za
vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
Nadzorni organ lahko za evidentiranje prekrška uporabi ustrezna tehnična sredstva in naprave (fotoaparat,
video kamero ipd.). V primeru, da se kršitelj ob uvedbi postopka o prekršku noče izkazati z osebnim dokumentom,
nadzorni organ lahko za pomoč pokliče policijo. Državljani
Evropske unije se izkazujejo z osebnim dokumentom, na
katerem so fotografija in podatki za ugotovitev istovetnosti, tujci iz drugih držav pa z dokumentom, s katerim so
vstopili v Republiko Slovenijo. Mladoletne osebe se lahko
izkazujejo z osebnim dokumentom, ki ga izda pristojni
državni organ.
Nadzorni organ mora varovati poslovno, uradno ali
drugo tajnost, s katero se seznani pri opravljanju nadzora, in se ravnati v skladu s predpisi za varstvo osebnih
podatkov.
Nadzorni organ mora varovati tajnost prijave, sporočila oziroma pritožbe.
Inšpekcijski nadzor praviloma opravlja občinski inšpektor, komunalni nadzor komunalni nadzornik, nadzor
mirujočega prometa in prometa v območju za pešce pa

5. člen
Občinski inšpektor, komunalni nadzornik in občinski
redar izkazujejo pooblastilo za opravljanje svojega dela
nadzorstva s službeno izkaznico, ki jo izda župan občine
na podlagi tega odloka.
Obrazec službene izkaznice, postopek za njeno izdajo in uporabo predpiše župan občine.
6. člen
Občinski redarji nosijo predpisano uniformo, označbe
in ustrezno opremo, ki jo predpiše minister pristojen za
lokalno samoupravo v soglasjem z ministrom za notranje
zadeve.
Odredbo o načinu nošenja uniforme izda župan občine.
II. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
7. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem predpisov
iz 1. člena tega odloka opravljajo neposredno občinski
inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo
izpolnjevati pogoje predpisane s tem odlokom.
Občinski inšpektorji lahko, skladno s pridobljenimi
pooblastili, opravljajo tudi nadzorstvo nad izvajanjem posameznih določb zakonov.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva imajo občinski inšpektorji pravico pregledati objekte in naprave
ter dokumentacijo, zaslišati stranke in priče v upravnem
postopku, pridobiti podatke, s katerimi lahko ugotovijo
istovetnost oseb ter opraviti druga dejanja, ki so skladna z
namenom inšpekcijskega nadzorstva oziroma imajo enaka
pooblastila, dolžnosti in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po Zakonu o upravi.
8. člen
Občinski inšpektor mora imeti najmanj sedmo stopnjo
izobrazbe, najmanj pet let delovnih izkušenj in strokovni
izpit za inšpektorja.
Občinski inšpektor, ki nima strokovnega izpita, ne
sme izdajati odločb, lahko pa opravlja dejanja v postopku
pred izdajo odločbe.
Občinski inšpektor mora imeti opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
9. člen
Če pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinski
inšpektor ugotovi, da je kršen občinski predpis, ima pravico in dolžnost:
– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi
– predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma izreči globo
– predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov
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– odrediti druge ukrepe in dejanja, za katera je pooblaščen
– opozoriti kršitelja
– odrediti določene začasne ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja.
10. člen
Občinski inšpektor sestavi zapisnik o opravljenem
inšpekcijskem nadzorstvu, ki mora vsebovati zlasti podatke o:
– dnevu in času inšpekcijskega nadzorstva
– pravni oziroma fizični osebi, pri kateri je bilo opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo
– ugotovljenem stanju
– ukrepih ter upravni podlagi za izrečene ukrepe in
opozorila.
Zapisnik se vroči pravni oziroma fizični osebi, pri kateri je bilo opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo.
11. člen
Po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu ima občinski inšpektor pravico in dolžnost z odločbo odrediti,
da se z dejanjem, opustitvijo dejanja, oziroma z aktom, v
roku ki ga določi inšpektor, zagotovi izvajanje občinskih
predpisov.
Odločba iz prejšnjega odstavka je lahko, kadar gre za
izjemno nujne ukrepe, tudi ustna. Občinski inšpektor, ki je
ustno odločil, mora pravni oziroma fizični osebi izdati pisno
odločbo, in sicer najpozneje v osmih dneh po opravljenem
inšpekcijskem nadzorstvu.
Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega
člena je dovoljena pritožba v petnajstih dneh od dneva
njene vročitve.
O pritožbi odloča župan.
Pritožba zoper odločbo iz drugega odstavka tega
člena ne zadrži izvršitve odločbe.
12. člen
Pravne in fizične osebe, samostojni podjetnik, pri katerih se opravlja inšpekcijsko nadzorstvo (v nadaljevanju:
zavezanci), so dolžne občinskemu inšpektorju:
– omogočiti nemoteno opravljanje nadzorstva
– vstop v objekte in prostore oziroma dostop do naprav, ki jih nadzira inšpektor, je dovoljen s predhodno
seznanitvijo lastnika
– posredovati vse potrebne podatke in pojasnila v
zvezi z opravljanjem nadzorstva.
Za pravno ali fizično osebo ali samostojnega podjetnika, pri katerem se opravlja komunalni nadzor ali nadzor
občinskega redarja, veljajo tudi dolžnosti iz prvega odstavka tega člena.
13. člen
V primeru, da zavezanec ne izvrši naloženega ukrepa, oziroma ga ne izvrši popolnoma ali v določenem roku,
lahko občinski inšpektor odloči, da to opravi druga pravna
ali fizična oseba na stroške zavezanca.
14. člen
Občinski inšpektor lahko zaprosi za pomoč policijo,
kadar je to potrebno zaradi opravljanja njegovega dela
oziroma zaradi lastne varnosti.
III. NADZORSTVO MIRUJOČEGA PROMETA
IN KOMUNALNO NADZORSTVO
15. člen
Občinski redar nadzoruje izvajanje občinskih predpisov, ki se nanašajo na ustavljanje in parkiranje vozil (v
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nadaljevanju: mirujoči promet) na določenih javnih površinah, ki so urejena s prometnimi znaki in v zvezi s tem
izvaja ukrepe, določene z zakonom in občinskimi predpisi
ter na terenu ugotavlja nepravilnosti, zlasti na področju
varstva okolja, komunalne urejenosti in drugih zadev iz
3. člena tega odloka.
15.a člen
Komunalni nadzornik opravlja nadzor nad izvajanjem
občinskih predpisov v skladu s svojimi pooblastili.
15.b člen
Komunalni nadzornik mora imeti VI. stopnjo izobrazbe, eno leto delovnih izkušenj in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku in
preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem
postopku.
15.c člen
Če komunalni nadzornik pri opravljanju nadzora ugotovi, da je kršen predpis, ima pravico in dolžnost:
– opozoriti na kršitev predpisa
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem
nadzora
– dati nalog za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti
– izreči globo
– načrtovati nadzor in preventivno akcijo
– voditi evidenco in pripraviti poročilo
– obvestiti pristojen organ, če meni, da je potreben
ukrep, za katerega sam ni pristojen
– opraviti drugo dejanje in strokovno nalogo, za katero je pooblaščen.
16. člen
Občinski redar mora imeti najmanj srednjo splošno
ali srednjo strokovno izobrazbo, najmanj dve leti delovnih
izkušenj, opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za
dejanja v upravnem postopku, preizkus znanja za vodenje
in odločanje v prekrškovnem postopku ter vozniško dovoljenje B kategorije.
Občinski redar mora opraviti preizkus strokovne
usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku v roku
šest mesecev od razporeditve na delovno mesto občinskega redarja.
17. člen
Če pri opravljanju nadzorstva mirujočega prometa
občinski redar ugotovi, da je kršen predpis, ima pravico
in dolžnost:
– opozoriti voznika kršitelja
– na vozilo namestiti obvestilo o kršitvi
– izreči globo
– izdati obvestilo o prekršku in plačilni nalog
– predlagati uvedbo postopka o prekršku
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem
nadzora
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni
ukrepi, za katere sam ni pristojen.
Če občinski redar na terenu ugotovi nepravilnosti na
področju varstva okolja, komunalne urejenosti občine, ima
pravico in dolžnost:
– opozoriti kršitelja
– natančno zapisati podatke o nepravilnostih in jih
eventuelno posneti
– posredovati podatke o nepravilnosti občinskemu
inšpektorju
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni
dodatni ukrepi.
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IV. KAZENSKE DOLOČBE
(naslov črtan)
18. člen
(črtan)
V. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi se določi število delovnih mest
občinskih inšpektorjev in občinskih redarjev ter drugi posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati delavci za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva, komunalnega nadzorstva
in nadzorstva mirujočega prometa.
Akt iz prejšnjega odstavka tega člena je treba uskladiti z določbami tega odloka v 60 dneh od uveljavitve tega
odloka.
20. člen
Akt, s katerim se določi obrazec službene izkaznice
in postopek za njeno izdajo in uporabo, izda župan v 60
dneh od sprejema tega odloka.
Odredbo o nošenju uniforme za občinske redarje
izda župan v 60 dneh od sprejema tega odloka, skladno z
odredbo ministra pristojnega za lokalno samoupravo.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
22. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem nadzoru na območju Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 62/06) vsebuje naslednjo določbo:
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

ZAVRČ
3702.

Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, in 14/95 ter odl. US Uradni list
RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00 in 100/00), 15. člena
Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) in na
osnovi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Zavrč
(Uradni list RS, št. 2/99) je Občinski svet Občine Zavrč na
41. redni seji dne 18. 7. 2006 sprejel

SKLEP
o izvzemu iz javnega dobra
I
Iz javnega dobra se izvzame parcelna številka 1028/3,
vrsta rabe pot v izmeri 2152 m2, k.o. Turški vrh.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
z dnem objave.
Šifra: 465-03-1/2006
Zavrč, dne 18. julija 2006
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

Uradni list Republike Slovenije

VLADA
3703.

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena in petega odstavka 20. člena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa pravila ravnanja v proizvodnji
ter pri dajanju v promet in uporabi embalaže in pravila
ravnanja ter druge pogoje za zbiranje, ponovno uporabo,
predelavo in odstranjevanje odpadne embalaže v skladu z
Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne
20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (UL L
št. 365 z dne 31. 12. 1994, str. 10, z vsemi spremembami;
v nadaljnjem besedilu: Direktiva 94/62/ES) in v skladu z
naslednjimi odločbami Komisije, z vsemi spremembami,
izdanimi v zvezi z izvajanjem Direktive 94/62/ES:
– 97/129/ES z dne 28. januarja 1997 o določitvi sistema prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži
in odpadni embalaži (UL L št. 50 z dne 20. 2. 1997, str. 28;
v nadaljnjem besedilu: Odločba 97/129/ES),
– 1999/177/ES z dne 8. februarja 1999 o določitvi pogojev za odstopanje za plastične zaboje in plastične palete
v zvezi s koncentracijami težkih kovin, določenimi v Direktivi
94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (UL L št. 56 z dne
4. 3. 1999, str. 47),
– 2001/171/ES z dne 19. februarja 2001 o določitvi
pogojev za odstopanje pri stekleni embalaži glede mejnih
koncentracij težkih kovin, določenih v Direktivi 94/62/ES o
embalaži in odpadni embalaži (UL L št. 62 z dne 2. 3. 2001,
str. 20),
– 2005/270/ES z dne 22. marca 2005 o določitvi preglednic za sistem zbirke podatkov na podlagi Direktive
Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži in
odpadni embalaži (UL L št. 86 z dne 5. 4. 2005, str. 6; v
nadaljnjem besedilu: Odločba 2005/270/ES).
(2) Ta uredba se izdaja ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka
za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in
tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 6. 1998, str. 37,
z vsemi spremembami).
(3) Za vprašanja v zvezi s predelavo in odstranjevanjem odpadne embalaže ter splošnimi pogoji ravnanja z
odpadno embalažo, ki niso posebej urejena s to uredbo, se
uporabljata predpis, ki ureja ravnanje z odpadki, in predpis,
ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju
lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
2. člen
(obseg uporabe)
Določbe te uredbe se uporabljajo za vso embalažo,
ki se daje v promet, in vso odpadno embalažo, ki nastane
v industriji, obrti, trgovini, storitvenih in drugih dejavnostih,
gospodinjstvih ali drugod, ne glede na uporabljeni embalažni material, če za posamezno vrsto embalaže ali odpadne
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embalaže ali posamezno ravnanje z odpadno embalažo
poseben predpis ne določa drugače.

men:

3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji po-

1. embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala,
namenjeni temu, da blago ne glede na to, ali gre za surovine ali izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali
varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika.
Embalaža so tudi:
a) izdelki, za katere se da očitno ugotoviti, da bo iz
njih v nadaljnjih postopkih (npr. konfekcioniranje) izdelana
embalaža, uporabljena za namene iz prejšnjega odstavka,
b) nevračljivi predmeti, uporabljeni za namene iz točke a), in pomožna sredstva za embaliranje, ki se uporabljajo
za ovijanje ali povezovanje blaga, zlasti za pakiranje, nepredušno zapiranje, pripravo za odpremo in označevanje
blaga, in
c) predmeti, ki ustrezajo merilom iz priloge 1, ki je
sestavni del te uredbe.
2. primarna ali prodajna embalaža (v nadaljnjem besedilu: prodajna embalaža) so kozarci, vrečke, konzerve, steklenice, plastenke, škatle, sklede, tube ali druga podobna
embalaža s sestavnimi deli, ki obdaja ali vsebuje osnovno
prodajno enoto blaga, namenjeno končnemu uporabniku
na prodajnem mestu, ter varuje blago pred poškodbami in
onesnaženjem.
Prodajna embalaža so tudi:
– predmeti, ki se štejejo za embalažo v skladu z merili
iz priloge 1 te uredbe,
– skupinska embalaža, ki hkrati opravlja funkciji skupinske in prodajne embalaže, in
– transportna embalaža, ki hkrati opravlja funkciji transportne in prodajne embalaže;
3. sekundarna ali skupinska embalaža (v nadaljnjem
besedilu: skupinska embalaža) so folije, škatle ali podobni
ovoji ali druga embalaža s sestavnimi deli, ki obdajajo ali
držijo skupaj več osnovnih prodajnih enot istovrstnega ali
raznovrstnega blaga, ne glede na to, ali je skupaj z blagom
prodana končnemu uporabniku ali je odstranjena na prodajnem mestu, in je namenjena razpošiljanju, skladiščenju,
prevozu ter odpremi blaga ali prodaji končnemu uporabniku
in se lahko odstrani z blaga, ki ga obdaja, ne da bi to spremenilo njegove lastnosti;
4. terciarna ali transportna embalaža (v nadaljnjem
besedilu: transportna embalaža) so sodi, zaboji, ročke,
vreče, palete, škatle ali druga embalaža s sestavnimi deli,
ki obdajajo ali držijo skupaj več osnovnih prodajnih enot
blaga v prodajni ali skupinski embalaži, olajšajo ravnanje z
blagom in njegov prevoz ter ga varujejo pred poškodbami
na poti od embalerja oziroma pridobitelja embaliranega blaga do distributerja ali trgovca ali od distributerja ali trgovca
do končnega uporabnika. Zabojniki, ki se za prevoz blaga
uporabljajo v cestnem, železniškem, ladijskem ali zračnem
prometu, se ne štejejo za transportno embalažo;
5. odpadna embalaža je embalaža, ki je odpadek v
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Ostanki
materiala, ki nastajajo pri izdelavi embalaže, se ne štejejo
za odpadno embalažo;
6. odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, je
odpadna prodajna embalaža, ki nastaja kot odpadek v
gospodinjstvu, ali kot po naravi nastanka in sestavi gospodinjskim odpadkom podoben odpadek iz industrije ali
obrti, storitvene ali druge dejavnosti. Odpadek, ki nastaja
zunaj gospodinjstev, je po naravi nastanka podoben gospodinjskim odpadkom, če je povzročitelj odpadkov fizična
oseba, odpadek pa ne nastaja zaradi opravljanja njene
dejavnosti.

Št.

84 / 8. 8. 2006 /

Stran

9179

Za odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, se
šteje tudi odpadna prodajna embalaža, ki nastaja pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, izvajanju storitev socialnega
varstva, v javnih vrtcih, dejavnosti izobraževanja ali pri
izvajanju dejavnosti drugih javnih ustanov, če je po sestavi podobna gospodinjskim odpadkom in njihov nastanek
povzročajo fizične osebe v stavbah in objektih, v katerih
se izvajajo te dejavnosti, odpadna embalaža pa ne nastaja
zaradi izvajanja teh dejavnosti;
7. odpadna embalaža, ki ni komunalni odpadek, je
odpadna prodajna, skupinska ali transportna embalaža, ki
nastaja kot odpadek pri opravljanju proizvodne, trgovinske
in storitvene dejavnosti ter pri izvajanju del v kmetijstvu,
gozdarstvu, ribištvu, prometu in v drugih dejavnostih.
Za odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, se
šteje tudi odpadna prodajna embalaža, ki nastaja zaradi
izvajanja dejavnosti v turizmu, gostinstvu in trgovini ter pri
opravljanju drugih storitev zaradi izvajanja dejavnosti, ne
glede na to, da je po sestavi podobna gospodinjskim odpadkom, razen če nastanek odpadne embalaže povzročijo
zaposleni in druge fizične osebe v stavbah in objektih, v
katerih izvajajo te dejavnosti, vendar ne zaradi izvajanja
teh dejavnosti;
8. vračljiva embalaža je embalaža, za katero je zagotovljeno nadzorovano kroženje embalaže za plačilo kavcije
ali brezplačno, tako da je v največji mogoči meri po vsakokratni vrnitvi uporabljene embalaže znotraj nadzorovanega
kroženja vračljive embalaže zagotovljena njena ponovna
uporaba;
9. dajanje embalaže v promet pomeni prvič dati v promet v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS):
– blago, embalirano v RS, ali ga prvič uporabiti, če je
embaler tega blaga tudi njegov končni uporabnik,
– embalirano blago, pridobljeno v drugi državi članici
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali uvoženo
iz tretjih držav, ali ga prvič uporabiti, če je pridobitelj tega
blaga tudi njegov končni uporabnik,
– embalažo, pridobljeno v drugi državi članici EU, uvoženo iz tretjih držav ali proizvedeno v RS, ki ni namenjena
za embaliranje blaga, ali jo prvič uporabiti, če je pridobitelj
ali proizvajalec te embalaže tudi njen končni uporabnik;
10. proizvajalec embalaže je oseba, ki v skladu s predpisi kot dejavnost izdeluje embalažo zaradi dajanja v promet
ali za lastno uporabo zaradi izvajanja svoje dejavnosti;
11. pridobitelj embalaže je oseba, ki zaradi izvajanja
dejavnosti trgovine embalažo pridobi v drugi državi članici
EU in jo vnese na ozemlje RS ali uvozi iz tretjih držav, z namenom dajanja v promet ali lastne uporabe zaradi izvajanja
svoje dejavnosti;
12. pridobitelj embaliranega blaga (v nadaljnjem besedilu: pridobitelj blaga) je oseba, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine embalirano blago pridobi v drugi državi članici
EU in ga vnese na ozemlje RS ali uvozi iz tretjih držav, z
namenom dajanja v promet ali lastne uporabe zaradi izvajanja svoje dejavnosti;
13. embaler je oseba, ki v skladu s predpisi zaradi dajanja v promet kot dejavnost embalira ali pakira blago pod
svojo blagovno znamko ali ga polni v embalažo, na kateri
je oznaka njene blagovne znamke. Če oseba embalira ali
pakira blago z blagovno znamko druge osebe ali ga polni
v embalažo, na kateri je oznaka blagovne znamke druge
osebe, se za embalerja šteje imetnik blagovne znamke.
Če pridobitelj blaga vnaša na ozemlje RS blago z blagovno
znamko pravne osebe, registrirane v RS za dajanje blaga
v promet, se za embalerja šteje imetnik blagovne znamke.
Za embalažo, ki jo kot embalirano blago daje embaler v
promet, se štejeta tudi skupinska in transportna embalaža,
čeprav na njima ni oznake blagovne znamke embalerja.
Za embalerja se šteje tudi oseba, ki zaradi izvajanja svoje
dejavnosti svoje embalirano blago uporabi kot končni uporabnik tega blaga;
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14. trgovec je oseba, ki v skladu s predpisi kot dejavnost opravlja trgovinsko dejavnost;
15. distributer je oseba, ki zaradi dajanja embalaže
ali embaliranega blaga v promet na ozemlju RS dobavlja
embalažo ali embalirano blago neposredno končnemu uporabniku. Za distributerja se štejeta tudi:
– embaler, pridobitelj blaga ali proizvajalec oziroma
pridobitelj embalaže, če dobavlja embalažo ali embalirano
blago neposredno trgovcu ali končnemu uporabniku, in
– trgovec, če dobavlja embalažo ali embalirano blago
neposredno končnemu uporabniku;
16. končni uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki
zaradi končne uporabe ali potrošnje embaliranega blaga
embalažo loči od blaga ali jo izprazni in embalažo zavrže,
tako da nastane odpadna embalaža. Končni uporabnik je
tudi trgovec, ki zaradi nadaljnje prodaje blaga embalažo loči
od blaga ali jo izprazni in embalažo zavrže, tako da nastane
odpadna transportna ali skupinska embalaža;
17. zbiralnica odpadne embalaže je poseben urejen
prostor za oddajanje, prevzemanje in začasno skladiščenje
odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek;
18. ravnanje z odpadno embalažo je ravnanje z odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
19. predelava odpadne embalaže je vsak postopek
predelave odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, ki je uporaben za predelavo odpadne embalaže;
20. ponovna uporaba embalaže je vsak postopek, s
katerim se embalaža, narejena tako, da se lahko v svoji
življenjski dobi enkrat ali večkrat ponovno uporabi, s pomočjo pomožnih izdelkov za embaliranje ali brez njih ponovno
napolni ali drugače uporabi za namen, za katerega je narejena; ponovno uporabljena embalaža bo postala odpadna
embalaža, ko je ne bo več mogoče ponovno uporabiti;
21. recikliranje odpadne embalaže so postopki predelave odpadne embalaže v material za izdelavo nove embalaže ali za druge namene, vključno z organskim recikliranjem odpadne embalaže. Za recikliranje odpadne embalaže
se ne šteje energetska predelava odpadne embalaže;
22. organsko recikliranje odpadne embalaže so aerobni (npr. kompostiranje) ali anaerobni (npr. biometanizacija)
postopki predelave biorazgradljivih delov odpadne embalaže v nadzorovanih pogojih in z uporabo mikroorganizmov,
tako da nastanejo stabilizirane organske snovi ali metan.
Za organsko recikliranje odpadne embalaže se ne šteje
odlaganje odpadne embalaže na odlagališčih;
23. energetska predelava odpadne embalaže je postopek predelave, v katerem se gorljiva odpadna embalaža
uporablja kot sredstvo za pridobivanje energije, skupaj z
drugimi odpadki ali brez njih, z neposrednim sežiganjem in
izkoriščanjem pridobljene toplote;
24. odstranjevanje odpadne embalaže je vsak postopek odstranjevanja odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki, če je uporabljen za odstranjevanje
odpadne embalaže;
25. sestavljena embalaža (v nadaljnjem besedilu: kompozit) je embalaža, sestavljena iz različnih vrst embalažnega materiala, ki jih ročno ni mogoče ločiti in od katerih noben
ne presega danega odstotka mase ter v celotni embalaži in
v posameznih vrstah embalažnega materiala koncentracija
svinca, kadmija, živega srebra in šestvalentnega kroma ne
presega mejne vrednosti iz 7. člena te uredbe;
26. dogovor je formalni sporazum med Vlado Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) in gospodarskimi združenji, ki predstavljajo embalerje, pridobitelje blaga,
proizvajalce ali pridobitelje embalaže in trgovce, o načinu
doseganja ciljev in usmeritev v zvezi z embalažo in odpadno embalažo iz operativnega programa varstva okolja na
področju ravnanja z embalažo in odpadno embalažo;
27. nadzorovano kroženje vračljive embalaže je kroženje vračljive embalaže v sistemu nadzorovane ponovne
uporabe in distribucije embalaže, tako da se doseže najvišja
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mogoča stopnja vračanja embalaže v sistem kroženja, iz
njega pa se sme embalaža izločevati le po posebnem nadzorovanem postopku;
28. zaprto kroženje je kroženje vračljive embalaže v
nadzorovanem kroženju vračljive embalaže, v katerem reciklirani material za proizvodnjo embalaže v največji mogoči
meri izvira iz odpadne embalaže, ki nastaja v sistemu nadzorovanega kroženja vračljive embalaže, tako da je dodajanje zunanjega materiala v proizvodnjo nove embalaže omejeno na najmanjšo potrebno ali tehnično nujno količino;
29. namerno dodajanje je namerna uporaba snovi pri
oblikovanju embalaže ali sestavnega dela embalaže, kadar
je njena prisotnost v končni embalaži ali sestavnem delu
embalaže zaželena, zato da se z njo doseže določena
značilnost, videz ali kakovost. Za namerno dodajanje se
ne šteje uporaba recikliranega materiala kot surovine za
izdelavo novega embalažnega materiala, kadar del tega
recikliranega materiala lahko vsebuje s predpisi urejene
kovine;
30. naključna prisotnost je prisotnost kovine kot nenamerne sestavine v embalaži ali sestavnem delu embalaže;
31. izvajalec lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne
službe) je izvajalec občinske gospodarske javne službe
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov oziroma izvajalec
občinske gospodarske javne službe odlaganja komunalnih
odpadkov;
32. nevarno blago je blago, katerega prodajna embalaža je v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije, opremljena z oznako »T«, »T+« ali »E«, ki opozarja končnega
uporabnika, da je blago strupeno, zelo strupeno oziroma
eksplozivno.
4. člen
(okoljski cilji, določeni za uporabo embalaže in ravnanje z
odpadno embalažo)
(1) Pri proizvodnji in dajanju embalaže v promet ter pri
ravnanju z odpadno embalažo je treba upoštevati okoljske
cilje iz 22. člena te uredbe v zvezi z:
1. deležem celotne mase odpadne embalaže, ki jo je
treba predelati,
2. deležem celotne mase odpadne embalaže, ki jo je
treba reciklirati, in
3. deležem mase posameznega embalažnega materiala v celotni masi odpadne embalaže, ki ga je treba
reciklirati.
(2) Embalažni material v odpadni embalaži iz prejšnjega odstavka je naslednji material, ki je podrobneje določen
v preglednicah iz Odločbe 2005/270/ES, in sicer:
– papir in karton,
– plastika,
– les,
– kovine,
– steklo in
– drugo (npr. keramika, tekstil ali material biološkega
izvora).
(3) Odpadni kompozit se razvrsti po tisti vrsti embalažnega materiala iz prejšnjega odstavka, ki glede na maso
prevladuje v posameznem kompozitu.
(4) Ukrepi za preprečevanje nastanka odpadne embalaže ter ukrepi za doseganje okoljskih ciljev v zvezi z embalažo in odpadno embalažo ter način uvajanja odgovornosti
embalerja, pridobitelja blaga, proizvajalca ali pridobitelja
embalaže in trgovca za zmanjševanje vplivov odpadne embalaže na okolje, se podrobneje določijo v operativnem
programu varstva okolja na področju ravnanja z embalažo
in odpadno embalažo, ki ga v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo okolja, sprejme vlada.
(5) O načinih doseganja okoljskih ciljev v zvezi z embalažo in odpadno embalažo sklenejo vlada in gospodar-
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ska združenja, ki zastopajo embalerje, pridobitelje blaga,
proizvajalce embalaže ter pridobitelje embalaže in trgovce,
dogovor.
2. PRAVILA RAVNANJA PRI PROIZVODNJI EMBALAŽE
IN EMBALIRANJU BLAGA
5. člen
(tehnični napredek)
Pri izdelavi embalaže, embaliranju blaga in dajanju
embalaže ali embaliranega blaga v promet morajo biti uporabljene najboljše, v praksi uspešno preizkušene in na trgu
dostopne zasnove, tehnologije ali proizvodni postopki, ki
glede na razumno višje stroške prispevajo k:
1. zmanjševanju količine odpadne embalaže,
2. preprečevanju in zmanjševanju škodljivih vplivov na
okolje zaradi embalažnega materiala in snovi, ki jih vsebuje
embalaža ali odpadna embalaža, in
3. preprečevanju in zmanjševanju škodljivih vplivov
na okolje pri proizvodnji embalaže, prometu z njo, njeni
distribuciji in uporabi ter pri predelavi ali odstranjevanju
odpadne embalaže.
6. člen
(zahteve za embalažo)
(1) Proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže lahko embalažo uporabi sam za embaliranje blaga ali jo da v
promet zaradi embaliranja blaga, če embalaža izpolnjuje zahteve glede izdelave in sestave embalaže ter njene
primernosti za ponovno uporabo in predelavo, vključno z
recikliranjem, ki so določene v prilogi 2, ki je sestavni del
te uredbe.
(2) Če proizvajalec embalaže ali embaler embalažo
označi zaradi prepoznavanja embalažnega materiala, mora
za označevanje embalaže uporabiti sistem prepoznavanja
embalažnega materiala v skladu z Odločbo 97/129/ES.
(3) Če je pridobljena ali uvožena embalaža označena zaradi prepoznavanja embalažnega materiala, jo lahko
pridobitelj embalaže uporabi sam za embaliranje blaga ali
jo da v promet zaradi embaliranja blaga le, če je embalaža
označena v skladu s prejšnjim odstavkom.
(4) Oznaka na embalaži, namenjena prepoznavanju
embalažnega materiala, mora biti nameščena na sami embalaži ali etiketi, pritrjeni na embalažo, in mora biti jasno
vidna in dobro čitljiva. Oznaka mora biti trajna in obstojna
tudi po odprtju embalaže.
7. člen
(mejne vrednosti)
(1) Proizvajalec embalaže lahko proizvaja embalažo
zaradi dajanja v promet, če zagotovi, da koncentracija svinca, kadmija, živega srebra in šestvalentnega kroma v embalaži ali embalažnem materialu ne presega 0,01% (m/m).
(2) Proizvajalec embalaže mora za embalažo, ki jo da
v promet zaradi embaliranja blaga, zagotoviti, da je način
ugotavljanja koncentracije svinca, kadmija, živega srebra in
šestvalentnega kroma (v nadaljnjem besedilu: težke kovine)
v embalažnem materialu izvedeno s preskusnimi metodami, katerih rezultati so enakovredni rezultatom preskusnih
metod, določenih v standardu SIST EN 13427.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je
lahko v stekleni embalaži koncentracija težkih kovin večja
od 0,01% (m/m), če:
1. se v stekleno embalažo med proizvodnim procesom
težke kovine niso dodajale namerno,
2. je preseganje mejne vrednosti koncentracije težkih kovin nastalo samo zaradi dodajanja recikliranega
materiala.
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(4) Če je v posameznem letu vrednost koncentracije
težkih kovin, izmerjena pri kateri koli od dvanajstih mesečnih kontrol za posamezno peč za proizvodnjo stekla,
ki predstavlja običajno in stalno proizvodnjo stekla, večja
od 0,02% (m/m), mora proizvajalec stekla najpozneje do
31. marca tekočega leta ministrstvu, pristojnemu za okolje
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), posredovati poročilo za
preteklo leto, ki vsebuje naslednje podatke:
1. izmerjene vrednosti koncentracije težkih kovin,
2. opis uporabljenih preskusnih metod,
3. domnevni izvor visoke koncentracije težkih kovin in
4. podroben opis sprejetih ukrepov za zmanjšanje koncentracije težkih kovin.
(5) Če se embalaža iz prejšnjega odstavka ali blago
v tej embalaži uvaža iz tretje države ali pridobiva v drugi
državi članici EU, mora poročilo iz prejšnjega odstavka
ministrstvu posredovati pridobitelj blaga oziroma pridobitelj
embalaže.
(6) Proizvajalec embalaže iz drugega odstavka tega
člena mora zagotoviti, da je dokumentacija o uporabljenih
preskusnih metodah in rezultatih meritev ministrstvu predložena na vpogled na njegovo zahtevo.
8. člen
(izjava o skladnosti)
(1) Proizvajalec embalaže lahko sam uporablja embalažo za embaliranje blaga ali jo daje v promet zaradi embaliranja blaga, če je za embalažo izdal izjavo o skladnosti
embalaže z zahtevami iz priloge 2 te uredbe (v nadaljnjem
besedilu: izjava o skladnosti).
(2) Izjava o skladnosti mora vsebovati podatke, ki so v
zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz priloge 2 te uredbe enakovredni podatkom iz obrazca za izjavo o skladnosti embalaže
iz standarda SIST EN 13427.
(3) Pridobitelj embalaže lahko sam uporablja embalažo za embaliranje blaga ali jo da v promet zaradi embaliranja blaga, če je od proizvajalca embalaže v državi izvora
embalaže pridobil izjavo o skladnosti.
(4) Izjava o skladnosti tujega proizvajalca embalaže
mora biti v slovenskem ali v jeziku države članice EU.
(5) Proizvajalec embalaže ali pridobitelj embalaže
mora za embalažo, ki jo da v promet zaradi embaliranja
blaga, zagotoviti, da je izjava o skladnosti dostopna embalerjem.
(6) Proizvajalec embalaže in pridobitelj embalaže morata izjavo o skladnosti predložiti pristojnemu inšpektorju ali
ministrstvu na njegovo zahtevo.
9. člen
(sledljivost izjave o skladnosti)
(1) Embaler mora za embalažo, v katero embalira
blago, ki ga sam uporablja ali daje v promet, pridobiti od
proizvajalca ali pridobitelja embalaže ali trgovca, ki mu je
embalažo dobavil, izjavo o skladnosti.
(2) Embaler iz prejšnjega odstavka mora izjavo o
skladnosti predložiti pristojnemu inšpektorju na njegovo
zahtevo.
(3) Pridobitelj blaga, trgovec ali distributer mora za
embalažo, v katero je embalirano blago, od predhodnega
dobavitelja embaliranega blaga pridobiti pisno izjavo, da je
za embalažo, v katero je embalirano blago, izdana izjava
o skladnosti.
(4) Pisna izjava iz prejšnjega odstavka mora biti sestavni del pogodbe o dobavi ali naročilu za dobavo embaliranega blaga.
(5) Pridobitelj blaga, trgovec ali distributer mora za
embalažo, v katero je embalirano blago, od dobavitelja
embaliranega blaga pridobiti kopijo izjave o skladnosti in
jo predložiti pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo v
roku, ki ga ta določi.
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10. člen
(zahteve pri distribuciji plastičnih zabojev in palet)
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 7. člena te
uredbe je koncentracija težkih kovin v embalažnem materialu lahko večja od 0,01% (m/m), če je embalaža plastični
zaboj ali plastična paleta, ki je dana v promet v sistemu
zaprtega kroženja vračljive embalaže, in je mejna koncentracija presežena samo zaradi dodajanja recikliranega
materiala.
(2) Plastični zaboj ali plastična paleta iz prejšnjega
odstavka mora biti izdelana v nadzorovanem postopku recikliranja odpadne embalaže, v katerem reciklirani material
izhaja samo iz drugih plastičnih zabojev ali plastičnih palet
in v katerem dodajanje zunanjega materiala za izdelavo
zabojev ali plastičnih palet ne presega 20% celotne mase
materiala, potrebnega za izdelavo plastičnih zabojev ali
plastičnih palet.
(3) Težke kovine se med proizvodnjo ali distribucijo
plastičnih zabojev ali plastičnih palet, ki se uporabljajo v
nadzorovanem postopku recikliranja odpadne embalaže,
ne smejo dodajati namerno kot element, razen če gre za
naključno prisotnost kateregakoli od teh elementov.
(4) Embaler mora za sodelovanje v sistemu zaprtega
kroženja vračljive embalaže iz prvega odstavka tega člena
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.
(5) Ministrstvo izda okoljevarstveno dovoljenje iz prejšnjega odstavka na podlagi vloge embalerja, kateri morajo
biti priložena dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev
in načrt nadzorovanja kroženja vračljive embalaže, iz katerega so razvidni podatki o:
– upravljavcu sistema zaprtega kroženja vračljive embalaže ter njegovi dejavnosti,
– vrsti embalaže in opisu blaga, zaradi katerega je
vzpostavljen sistem zaprtega kroženja vračljive embalaže,
– načinu evidentiranja vračljive embalaže in finančnih
ali drugih vzpodbudah končnih uporabnikov, da po uporabi
blaga vračljivo embalažo vračajo v sistem zaprtega kroženja vračljive embalaže,
– načinu izločanja vrnjenih kosov vračljive embalaže,
ki niso več ponovno uporabni, iz sistema zaprtega kroženja
vračljive embalaže, skupaj s predvidenimi postopki predelave za te odpadke, v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje
z odpadki,
– načinu trajnega in vidnega označevanja plastičnih
zabojev ali palet,
– načinu dokazovanja zahtev iz drugega odstavka tega
člena in nadzor nad zaprtim kroženjem vračljive embalaže,
vključno z načinom ugotavljanja odstotka vrnjene vračljive
embalaže, pri čemer odstotek ob upoštevanju trajnosti plastičnih zabojev ali palet ne sme biti nižji od 90 odstotkov,
– načinu ugotavljanja koncentracije težkih kovin v embalažnem materialu,
– načinu in pogostosti poročanja o rezultatih ugotavljanja iz prejšnje alinee,
– največji dopustni koncentraciji težkih kovin v embalažnem materialu,
– največji količini dodanega zunanjega materiala,
– predvideni letni količini reciklirane odpadne embalaže in
– načinu nadaljnje predelave ali odstranjevanja odpadne embalaže, ki je ni mogoče več ponovno uporabiti v
postopku recikliranja.
(6) Ministrstvo izda okoljevarstveno dovoljenje iz četrtega odstavka tega člena za obdobje šestih let.
(7) Embaler mora za embalažo, ki je dana v promet v
sistemu zaprtega kroženja vračljive embalaže:
– zagotavljati nadzor nad distribucijo embalaže in nad
ponovno uporabo vračljive embalaže v skladu z načrtom iz
petega odstavka tega člena,
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– pripraviti izjavo, dostopno javnosti, o skladnosti delovanja sistema zaprtega kroženja vračljive embalaže z
zahtevami načrta iz petega odstavka tega člena,
– za vsako leto izdelati poročilo o izvajanju načrta iz
petega odstavka tega člena, iz katerega je razvidno, kako
se je načrt izvajal, in ga predložiti ministrstvu najpozneje
šest mesecev po preteku posameznega leta,
– dokumentacijo sistema zaprtega kroženja vračljive
embalaže hraniti še najmanj štiri leta po oddaji poročila iz
prejšnje alinee in
– imenovati odgovorno osebo za predložitev dokumentacije iz prejšnje alinee pristojnemu inšpektorju, če ta
to zahteva.
(8) Če niti embaler blaga, embaliranega v plastične
zaboje ali plastične palete, ki se uporabljajo v sistemu zaprtega kroženja vračljive embalaže, niti njegov pooblaščeni
zastopnik nimata sedeža v RS, se obveznosti iz tega člena
prenesejo na pridobitelja blaga.
3. PRAVILA RAVNANJA PRI DAJANJU EMBALAŽE
V PROMET
11. člen
(obveznost poročanja)
(1) Podatke o dajanju embalaže v promet morajo sporočiti ministrstvu na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani
ministrstva:
– embaler za embalažo, v katero je embalirano blago,
ki ga sam uporabi kot končni uporabnik embaliranega blaga
ali ga daje v promet,
– pridobitelj blaga za embalažo, v katero je embalirano
blago, ki ga sam uporabi kot končni uporabnik ali ga daje
v promet,
– proizvajalec embalaže za embalažo, ki ni namenjena
embalerju iz prve alinee tega odstavka in jo daje v promet
ali jo sam uporablja,
– pridobitelj embalaže za embalažo, ki ni namenjena
embalerju iz prve alinee tega odstavka in jo daje v promet
ali jo sam uporablja.
(2) Podatke o embalaži iz prejšnjega odstavka tega
člena je treba sporočiti ministrstvu za vsako trimesečje posebej in najpozneje 20 dni po izteku trimesečja.
(3) Ob prvem sporočanju podatkov ministrstvu o dajanju embalaže v promet mora oseba iz prvega odstavka tega
člena izpolniti tudi obrazec, ki je objavljen na spletni strani
ministrstva in vsebuje naslednje podatke: firmo, sedež,
davčno številko, matično številko, opis embalaže ter vrsto
dejavnosti iz prvega odstavka tega člena, ki jo opravlja v
zvezi z embalažo.
12. člen
(izjeme v zvezi s poročanjem)
Ne glede na določbe prejšnjega člena embalerju, pridobitelju blaga, proizvajalcu embalaže in pridobitelju embalaže iz prvega odstavka prejšnjega člena ni treba sporočiti
podatkov o dajanju embalaže v promet, če letna količina
embalaže, ki jo da v promet ali jo sam uporabi, ne presega
10.000 kg, razen če gre za prodajno embalažo, v katero je
embalirano nevarno blago.
13. člen
(evidenca o dajanju embalaže v promet)
(1) O podatkih iz prijav iz 11. člena te uredbe vodi ministrstvo evidenco o dajanju embalaže v promet.
(2) Evidenca o dajanju embalaže v promet vsebuje
za posamezno vrsto embalažnega materiala in za vsakega
embalerja, pridobitelja blaga, proizvajalca embalaže in pridobitelja embalaže iz prvega odstavka 11. člena te uredbe
posebej podatke o:

Uradni list Republike Slovenije
– vrsti in masi embalažnega materiala v embalaži, ki
je bila dana v promet,
– trimesečju, v katerem je bila embalaža dana v promet.
(3) Podatki iz evidence o dajanju embalaže v promet
se uporabljajo pri nadzoru nad proizvajalci embalaže in
pridobitelji embalaže oziroma embalerji in pridobitelji blaga
v zvezi z izpolnjevanjem zahtev po tej uredbi ter pri izdelavi
poročil Evropski komisiji iz 51. člena te uredbe.
(4) Če se za nastajanje odpadne embalaže plačuje
okoljska dajatev, se obveznost poročanja iz 11. člena te
uredbe izvaja v skladu s predpisom, ki ureja plačilo okoljske
dajatve za nastajanje odpadne embalaže.
4. PRAVILA RAVNANJA PRI ZBIRANJU
ODPADNE EMBALAŽE
4.1. Obveznosti končnega uporabnika
14. člen
(ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek)
Končni uporabnik mora odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, zbirati, hraniti in oddajati v skladu s
predpisom, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri
opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
15. člen
(ravnanje z odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek)
(1) Odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, je
prepovedano prepuščati ali oddajati izvajalcu javne službe
kot mešani komunalni odpadek ali kot ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko
odpadna prodajna embalaža iz drugega odstavka 7. točke 3. člena te uredbe prepušča ali oddaja izvajalcu javne
službe kot ločeno zbrana frakcija komunalnih odpadkov ne
glede na to, da se razvršča v med odpadno embalažo, ki ni
komunalni odpadek.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora izvajalec
gostinske ali turistične dejavnosti z zmogljivostjo 5.000 ali
več nočitev na leto sam zagotoviti posebne zabojnike, v
katerih prepušča ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe ločeno od odpadkov drugih
povzročiteljev komunalnih odpadkov.
(4) Končni uporabnik mora odpadno embalažo iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki jo oddaja ali vrača
v skladu s to uredbo, hraniti ločeno, tako da se ne meša z
drugimi odpadki in da jo je mogoče zbrati in ponovno uporabiti, predelati ali odstraniti v skladu s predpisi, ki urejajo
ravnanje z odpadki.
16. člen
(ravnanje z odpadno embalažo, ki je nevarni odpadek)
(1) Končni uporabnik mora zagotoviti, da odpadna
embalaža, ki jo oddaja ali vrača v skladu z določbami te
uredbe, ni nevarni odpadek v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki.
(2) Odpadna embalaža se razvršča med nevarne odpadke, če ima embalažni material lastnosti nevarnih odpadkov, če je v njej embalirano neuporabno blago, ki vsebuje
nevarne snovi v skladu s predpisi, ki urejajo kemikalije, ali
so v njej ostanki teh nevarnih snovi.
(3) Šteje se, da v odpadni embalaži ni ostankov nevarnih snovi, če:
– odpadna embalaža ne vsebuje drugih snovi kot snovi
embaliranega blaga,
– je notranjost odpadne embalaže za viskozno blago
postrgana z lopatico ali s čopičem, tako da preostala količina blaga ni več uporabljiva,
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– je odpadna embalaža za tekoče blago izpraznjena,
tako da iz nje ne kaplja,
– se iz odpadne embalaže v obliki vreč ne more več
iztresti embalirane snovi ali
– iz odpadne embalaže v obliki pršilk potisni plin ne
izhaja ali se v pršilki ne pretaka tekočina.
(4) Končni uporabnik mora odpadno embalažo, ki se
razvršča med nevarne odpadke, prepuščati ali oddajati:
– zbiralcu nevarnih odpadkov v skladu s predpisom, ki
ureja ravnanje z odpadki, če gre za odpadno embalažo, ki
ni komunalni odpadek,
– izvajalcu javne službe v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne
službe ravnanja s komunalnimi odpadki, če gre za odpadno
embalažo, ki je komunalni odpadek.
(5) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo, če
je za neuporabno blago iz drugega odstavka tega člena ali
za ostanke tega blaga v prodajni embalaži prepuščanje ali
oddajanje drugače urejeno s posebnim predpisom.
4.2. Obveznosti izvajalca javne službe
17. člen
(prevzem ločeno zbrane odpadne embalaže)
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti zadostno
število zbiralnic ločenih frakcij za prevzemanje odpadne
embalaže v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z ločeno
zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da je končnim uporabnikom za odpadno embalažo, ki je komunalni
odpadek, in povzročiteljem odpadkov iz drugega odstavka
15. člena te uredbe za odpadno prodajno embalažo iz drugega odstavka 7. točke 3. člena te uredbe dana možnost
oddaje v zbirnih centrih, ki jih upravlja v skladu s predpisom,
ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
18. člen
(oddaja ločeno zbrane odpadne embalaže)
(1) Izvajalec javne službe mora družbi za ravnanje z
odpadno embalažo iz prvega odstavka 26. člena te uredbe
(v nadaljnjem besedilu: družba za ravnanje z odpadno embalažo) oddati odpadno embalažo, ki je zbrana kot ločeno
zbrana frakcija v zbiralnicah ločenih frakcij ali kot ločeno
zbrana frakcija v zbirnih centrih iz prejšnjega člena.
(2) Izvajalec javne službe mora omogočiti družbi za
ravnanje z odpadno embalažo, da prevzema odpadno embalažo v zbirnih centrih ali centrih za obdelavo komunalnih
odpadkov.
(3) Če se odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, izloča z razvrščanjem ločeno zbranih frakcij iz mešanih
komunalnih odpadkov pri njihovi obdelavi pred odstranjevanjem, jo mora v skladu z določbami prvega in drugega odstavka tega člena, izvajalec javne službe oddati kot
ločeno zbrano odpadno embalažo, družba za ravnanje z
odpadno embalažo pa prevzeti, razen količine, za katero je
ministrstvo dovolilo energetsko ali drugo predelavo v skladu
s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(4) Način oddaje in prevzema odpadne embalaže morata družba za ravnanje z odpadno embalažo in izvajalec
javne službe urediti s posebno pogodbo.
(5) Izpolnjevanje obveznosti izvajalca javne službe do
oddaje odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek, in
družbe za ravnanje z odpadno embalažo do prevzema te
embalaže se ugotavlja na podlagi pregleda podatkov letnih
poročil o ravnanju z odpadki, ki jih morata izvajalec javne
službe in družba za ravnanje z odpadno embalažo v zvezi
z oddajo odpadkov v predelavo in odstranjevanje predložiti
ministrstvu v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpad-
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ki, ter na podlagi pregleda podatkov iz evidenčnih listov, ki
morajo biti priloženi vsaki pošiljki odpadne embalaže, ki jo
izvajalec javne službe odda družbi za ravnanje z odpadno
embalažo.
(6) Evidenčne liste iz prejšnjega odstavka morata izvajalec javne službe in družba za ravnanje z odpadno
embalažo predložiti ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju
na njegovo zahtevo.
19. člen
(plačilo za oddajo oziroma prevzem odpadne embalaže)
(1) Izvajalec javne službe mora oddati odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, družbi za ravnanje z odpadno embalažo brezplačno in brez zahteve za plačilo zaradi
njene morebitne vrednosti ali vrednosti posameznih vrst
embalažnega materiala v odpadni embalaži, ki nastanejo
pri njeni ponovni uporabi ali predelavi.
(2) Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora
prevzeti odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, od
izvajalca javne službe brezplačno ne glede na morebitne
stroške, ki nastanejo pri nadaljnji predelavi ali odstranjevanju prevzete odpadne embalaže.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena mora družba za ravnanje z odpadno embalažo
povrniti izvajalcu javne službe stroške ravnanja z odpadno
prodajno embalažo iz 6. točke drugega odstavka 3. člena
te uredbe, ki se razvršča med komunalne odpadke, za količine, ki presegajo 60 odstotkov mase odpadne embalaže,
ki jo je za posamezno leto treba v skladu z operativnim
programom varstva okolja na področju ravnanja z embalažo in odpadno embalažo zaradi doseganja okoljskega cilja
iz 1. točke prvega odstavka 22. člena te uredbe zbrati pri
izvajalcih javnih služb. Letne količine odpadne embalaže,
ki je komunalni odpadek in jo mora posamezen izvajalec
javne službe po posameznih občinah zbrati in oddati družbi
za ravnanje z odpadno embalažo, se določijo z operativnim
programom varstva okolja na področju ravnanja z embalažo
in odpadno embalažo.
(4) Pri določanju priznavanja stroškov iz prejšnjega odstavka zaradi prevzema odpadne embalaže morata izvajalec javne službe in družba za ravnanje z odpadno embalažo
upoštevati naslednje stroške:
1. stroški izvajalca javne službe so:
– stroški postavitve in vzdrževanja zbiralnic ločenih
frakcij in zbirnih centrov v obsegu, ki je določen v predpisu,
ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki,
– stroški praznjenja zabojnikov v zbiralnicah ločenih
frakcij in odvoza odpadne embalaže do začasnega skladišča za odpadno embalažo v zbirnih centrih ali centru za
obdelavo komunalnih odpadkov,
– stroški izločanja odpadne embalaže iz mešanih komunalnih odpadkov ob njihovi obdelavi pred odstranjevanjem,
– stroški ločenega zbiranja odpadne embalaže, ki se
v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, razvršča
med ločeno zbrane nevarne frakcije komunalnih odpadkov;
2. stroški družbe za ravnanje z odpadno embalažo so:
– stroški izvajalca javne službe iz prejšnje točke za
prevzeto odpadno prodajno in skupinsko embalažo, ki v
skladu z določbami 6. točke drugega odstavka 3. člena te
uredbe ni komunalni odpadek,
– stroški skladiščenja odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek, vključno z ločeno zbranimi nevarnimi
frakcijami komunalnih odpadkov v zbirnih centrih ali centru
za obdelavo komunalnih odpadkov za čas skladiščenja, ki
presega 7 dni,
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– stroški prevzemanja odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek, vključno z ločeno zbranimi nevarnimi frakcijami komunalnih odpadkov v skladiščih zbirnega centra
ali centra za obdelavo komunalnih odpadkov pred njihovo
nadaljnjo obdelavo ali odstranjevanjem (npr. nakladanje in
tehtanje prevzete odpadne embalaže ter podobna opravila
pri prevzemanju odpadne embalaže),
– vsi drugi stroški, o katerih se zaradi prevzema odpadne embalaže dogovorita izvajalec javne službe in družba
za ravnanje z odpadno embalažo.
(5) Izvajalec javne službe in družba za ravnanje z odpadno embalažo se lahko dogovorita tudi za neposreden
prevzem odpadne embalaže v zbiralnicah ločenih frakcij,
stroške za tak prevzem pa določita v pogodbi o prevzemu
odpadne embalaže iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
(6) Če ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni
odpadek, ureja več družb za ravnanje z odpadno embalažo,
deleže prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne
službe ter druge obveznosti v zvezi s tem podrobneje določi
minister, pristojen za okolje.
(7) Podrobnejša merila za določanje višine stroškov iz
tretjega odstavka in 2. točke četrtega odstavka tega člena
določi minister, pristojen za okolje.
20. člen
(prepovedi za izvajalca javne službe)
(1) Izvajalec javne službe ne sme pri opravljanju storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov prevzemati odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek.
(2) Izvajalec javne službe ne sme prevzemati mešanih
komunalnih odpadkov, če je v njih tudi odpadna embalaža,
ki ni komunalni odpadek.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se mešani komunalni odpadki pred odstranjevanjem obdelajo tako,
da se z razvrščanjem iz njih izloči tista odpadna embalaža, ki jo je mogoče oddati v nadaljnjo predelavo skupaj z
odpadno embalažo, prevzeto kot ločeno zbrano frakcijo
komunalnih odpadkov.
5. PRAVILA RAVNANJA PRI PREVZEMANJU,
ZBIRANJU, PONOVNI UPORABI, PREDELAVI IN
ODSTRANJEVANJU ODPADNE EMBALAŽE
5.1. Splošno
21. člen
(prednostna predelava)
(1) Ponovna uporaba, recikliranje, energetska predelava in drugi načini predelave odpadne embalaže imajo
prednost pred njenim odstranjevanjem, če to ob razumno
višjih stroških omogočajo v praksi uspešno preizkušene in
na trgu dostopne tehnologije in postopki.
(2) Ponovna uporaba, recikliranje in drugi načini predelave odpadne embalaže imajo prednost pred energetsko
predelavo odpadne embalaže, če to ob razumno višjih
stroških omogočajo v praksi uspešno preizkušene in na trgu
dostopne tehnologije in postopki.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka ministrstvo v okoljevarstvenih dovoljenjih, izdanih v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, dovoli energetsko predelavo odpadne embalaže, če je ta zaradi okoljskih razlogov
ter razmerja stroškov in koristi primernejša od ponovne
uporabe, recikliranja ali drugih načinov predelave, pri čemer
je treba upoštevati, da je energetska predelava odpadne
embalaže mogoča samo, če so na območju zbiranja odpadne embalaže, na katerem se namerava zbrana odpadna
embalaža energetsko predelati, izpolnjeni okoljski cilji pri
ravnanju z odpadno embalažo v skladu s to uredbo.
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22. člen
(okoljski cilji)
(1) Pri ravnanju z odpadno embalažo, ki nastane z dajanjem embalaže ali embaliranega blaga v promet, morajo
biti zagotovljeni naslednji okoljski cilji:
1. zagotoviti je treba predelavo odpadne embalaže,
vključno z energetsko predelavo za najmanj 60 odstotkov
celotne mase odpadne embalaže;
2. reciklirati je treba med najmanj 55 odstotki in največ
80 odstotki celotne mase odpadne embalaže;
3. za posamezno vrsto embalažnega materiala, vsebovanega v celotni masi odpadne embalaže, je treba zagotoviti najmanj naslednje deleže recikliranja:
a) 60 odstotkov mase za steklo,
b) 60 odstotkov mase za papir in karton,
c) 50 odstotkov mase za kovine,
d) 22,5 odstotkov mase za plastiko, pri čemer se upošteva le material, ki se ponovno reciklira v plastiko,
e) 15 odstotkov mase za les.
(2) Šteje se, da odpadna embalaža, izvožena iz EU v
skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 259/93 z dne 1. februarja
1993 o nadzorovanju in kontroli pošiljk odpadkov znotraj
Evropske skupnosti, v Skupnost in iz nje (UL L št. 30 z dne
6. 2. 1993, str.1), Uredbo Sveta (ES) št. 1420/1999 z dne
29. aprila 1999 o določitvi skupnih pravil in postopkov, ki se
uporabljajo za pošiljke določenih vrst odpadkov v določene
države nečlanice OECD (UL L št. 166 z dne 1. 7. 1999,
str. 6) ter Uredbo Komisije (ES) št. 1547/1999 z dne 12. julija 1999 o postopkih nadzora iz Uredbe Sveta (EGS)
št. 259/93 za pošiljke nekaterih vrst odpadkov v nekatere države, za katere se Sklep OECD C(92)39 final ne uporablja
(UL L št. 185 z dne 17. 7. 1999, str. 1), izpolnjuje okoljske
cilje iz prejšnjega odstavka, če je z gotovostjo mogoče
dokazati, da je predelava oziroma recikliranje potekalo pod
pogoji, ki so enakovredni pogojem, kot jih v zvezi s tem
predpisuje zakonodaja EU.
(3) Pri ugotavljanju mase predelane ali reciklirane odpadne embalaže iz prvega odstavka tega člena je treba v
skladu z Odločbo 2005/270/ES upoštevati popravke zaradi
vlažnosti odpadne embalaže.
5.2. Obveznosti distributerjev
23. člen
(obveznost prevzema odpadne embalaže)
(1) Distributer mora odpadno transportno ali skupinsko
embalažo neposredno po dobavi blaga vzeti nazaj brezplačno, če jo končni uporabnik želi vrniti. Če končni uporabnik
sam prevzema blago pri distributerju, lahko odpadno transportno ali skupinsko embalažo pusti neposredno na mestu
prevzema ali jo pozneje brezplačno vrne.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi
za odpadno prodajno embalažo, ki hkrati opravlja funkcijo
transportne ali skupinske embalaže.
(3) Distributer mora brezplačno vzeti nazaj tudi odpadno prodajno embalažo, ki ni komunalni odpadek, kadar jo
končni uporabnik želi vrniti, če za tako embalažo ni predpisan poseben način prepuščanja in zbiranja.
24. člen
(zagotovitev prostora za odpadno embalažo in oddaja
odpadne embalaže)
(1) Distributer mora urediti poseben prostor za prevzemanje in začasno skladiščenje po posameznih vrstah embalažnega materiala razvrščene odpadne embalaže, ki jo v
skladu s prejšnjim členom vzame nazaj ali nastane zaradi
njegove dejavnosti, če letna količina te odpadne embalaže
presega 150 ton.
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(2) Distributer mora prevzeto odpadno embalažo oddati družbi za ravnanje z odpadno embalažo brezplačno in
brez zahteve za plačilo zaradi njene morebitne vrednosti
ali vrednosti posameznih vrst embalažnega materiala v
odpadni embalaži v njenih zbiralnicah odpadne embalaže
ali zadnjemu dobavitelju blaga oziroma družbi za ravnanje
z odpadno embalažo neposredno, če se z njima o takem
načinu oddaje odpadne embalaže dogovori.
(3) Izpolnjevanje obveznosti distributerja do oddaje
prevzete odpadne embalaže in družbe za ravnanje z odpadno embalažo do prevzema te embalaže se ugotavlja na
podlagi pregleda podatkov iz evidenčnih listov, ki morajo biti
priloženi vsaki pošiljki odpadne embalaže, ki jo distributer
odda družbi za ravnanje z odpadno embalažo.
(4) Evidenčne liste iz prejšnjega odstavka morata distributer in družba za ravnanje z odpadno embalažo predložiti ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na njegovo
zahtevo.
5.3. Zagotavljanje ravnanja z odpadno embalažo
25. člen
(obveznost ravnanja z odpadno embalažo)
(1) Prevzemanje odpadne embalaže od izvajalcev javne službe vključno s stroški, ki jih mora družba za ravnanje
z odpadno embalažo plačevati izvajalcem javne službe v
skladu z določbami 19. člena te uredbe, prevzemanje odpadne embalaže neposredno od distributerjev ali končnih
uporabnikov ter ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje prevzete odpadne embalaže morajo plačati:
– embalerji za embalažo, v katero je embalirano blago,
ki ga sami uporabijo kot končni uporabniki embaliranega
blaga ali ga dajejo v promet,
– pridobitelji blaga za embalažo, v katero je embalirano blago, ki ga sami uporabijo kot končni uporabniki ali ga
dajejo v promet,
– proizvajalci embalaže za embalažo, ki ni namenjena
embalerjem iz prve alinee tega odstavka in jo dajejo v promet ali jo sami uporabljajo, in
– pridobitelji embalaže za embalažo, ki ni namenjena
embalerjem iz prve alinee tega odstavka in jo dajejo v promet ali jo sami uporabljajo.
(2) Proizvajalci embalaže in pridobitelji embalaže iz
prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati svoje obveznosti za
embalažo iz točke 2.1 priloge 1 te uredbe, tudi če je na tej
embalaži oznaka blagovne znamke druge osebe.
(3) Če za embalirano blago obveznosti iz prvega odstavka tega člena ni prevzel njegov embaler ali pridobitelj
blaga, mora te obveznosti prevzeti trgovec, ki dobavlja
blago distributerju.
(4) Obveznosti iz prvega odstavka tega člena ne veljajo za embalažo, ki se kot embalaža ali kot embalirano blago
izvozi v tretje države ali iznosi v druge države članice EU.
26. člen
(vključevanje v skupni sistem ravnanja
z odpadno embalažo)
(1) Embalerji, pridobitelji blaga, proizvajalci embalaže
ali pridobitelji embalaže iz prvega odstavka prejšnjega člena in trgovci iz tretjega odstavka prejšnjega člena morajo
v zvezi z obveznostmi iz prejšnjega člena skleniti pogodbo
z družbo za ravnanje z odpadno embalažo, ki kot gospodarska družba v skladu s predpisi zagotavlja ravnanje z
odpadno embalažo.
(2) Družba za ravnanje z odpadno embalažo zagotavlja:
1. redno prevzemanje odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek, v zbirnih centrih ali v centrih za obdelavo
komunalnih odpadkov izvajalcev javne službe,
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2. redno prevzemanje odpadne embalaže od distributerjev v zbiralnicah odpadne embalaže, ki jih upravlja, ali na
prodajnem mestu distributerja, če se z njim tako dogovori,
3. prevzemanje in zbiranje odpadne embalaže, ki ni
komunalni odpadek, od končnih uporabnikov,
4. ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje prevzete in zbrane odpadne embalaže iz tega odstavka in
5. ravnanje z embalažo nevarnega blaga v skladu s
predpisi, ki urejajo ravnanje z nevarnimi odpadki.
5.4. Samostojno zagotavljanje ravnanja
z odpadno embalažo
27. člen
(individualni sistemi ravnanja z odpadno embalažo)
Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena
lahko embaler, pridobitelj blaga, proizvajalec embalaže ali
pridobitelj embalaže iz prvega odstavka 25. člena te uredbe
odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, pri končnih
uporabnikih zbira sam in sam zagotavlja njeno ponovno
uporabo, predelavo ali odstranjevanje v skladu s predpisi,
ki urejajo ravnanje z odpadki, če pridobi potrdilo o vpisu v
evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo, ki jo vodi ministrstvo.
28. člen
(evidenca individualnih sistemov ravnanja
z odpadno embalažo)
Evidenca individualnih sistemov ravnanja z odpadno
embalažo vsebuje:
– firmo in sedež organizacije,
– vrsto embalaže in letno količino embalaže, ki jo daje
v promet,
– podatke o dejavnosti firme in
– podatke o izdanem potrdilu o vpisu v evidenco.
29. člen
(vloga)
(1) Embaler, pridobitelj blaga, proizvajalec embalaže
ali pridobitelj embalaže mora k vlogi za izdajo potrdila o
vpisu v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo priložiti dokazila o izpolnjevanju predpisanih
pogojev in načrt ravnanja z odpadno embalažo.
(2) Ministrstvo vpiše embalerja, pridobitelja blaga, proizvajalca embalaže in pridobitelja embalaže v evidenco
individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo in
mu izda potrdilo o vpisu, če na podlagi načrta ravnanja
z odpadno embalažo iz prejšnjega odstavka ter dokazil
o izpolnjevanju pogojev, ugotovi, da so izpolnjeni pogoji
glede doseganja deležev predelane odpadne embalaže in
recikliranega materiala v njej, določenih z okoljskimi cilji iz
prvega odstavka 22. člena te uredbe.
(3) Ministrstvo vpiše embalerja, pridobitelja blaga, proizvajalca in pridobitelja embalaže v evidenco individualnih
sistemov ravnanja z odpadno embalažo za obdobje petih
let.
30. člen
(načrt ravnanja z odpadno embalažo)
Načrt ravnanja z odpadno embalažo mora vsebovati
predvsem podatke o:
1. vrsti embalažnega materiala v embalaži, za katero
se zagotavljata prevzemanje pri distributerjih in končnih
uporabnikih in nadaljnja predelava oziroma odstranjevanje,
2. predvidenem načinu in obsegu zbiranja odpadne
embalaže, ki ni komunalni odpadek, pri končnih uporabnikih,
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3. vrsti in zmogljivosti sredstev in opreme za zbiranje,
skladiščenje, razvrščanje in druge dejavnosti pred zagotovitvijo ponovne uporabe, predelave ali odstranjevanja odpadne embalaže,
4. predvideni celotni masi letno zbrane odpadne embalaže in masnih deležih embalažnega materiala iz prvega
odstavka 22. člena te uredbe,
5. predvidenih načinih in izvajalcih ponovne uporabe,
predelave ali odstranjevanja zbrane odpadne embalaže in
6. predvidenih masnih deležih predelane odpadne
embalaže in embalažnega materiala iz prvega odstavka
22. člena te uredbe.
31. člen
(izbris iz evidence individualnih sistemov ravnanja
z odpadno embalažo)
(1) Ministrstvo embalerja, pridobitelja blaga, proizvajalca in pridobitelja embalaže iz 27. člena te uredbe izbriše
iz evidence individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo, če ugotovi, da:
– ne zagotavlja ravnanja z odpadno embalažo v skladu
s predpisi,
– ne predloži letnih poročil o embalaži in odpadni embalaži v skladu s to uredbo ali
– ne dosega okoljskih ciljev iz prvega odstavka 22. člena te uredbe.
(2) V primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka se izbris iz evidence individualnih sistemov ravnanja z odpadno
embalažo opravi na podlagi dokončne odločbe pristojnega
inšpekcijskega organa.
32. člen
(obveznosti)
(1) Embalerji, pridobitelji blaga, proizvajalci in pridobitelji embalaže iz 27. člena te uredbe morajo za odpadno
embalažo, ki jo sami prevzamejo ali zberejo v posameznem
koledarskem letu, zagotoviti ponovno uporabo, predelavo
ali odstranjevanje najpozneje do konca naslednjega koledarskega leta, tako da so doseženi okoljski cilji iz prvega
odstavka 22. člena te uredbe.
(2) Embalerji, pridobitelji blaga, proizvajalci embalaže
in pridobitelji embalaže iz 27. člena te uredbe morajo družbi
za ravnanje z odpadno embalažo plačevati stroške za ravnanje z odpadno embalažo, ki se kljub vzpostavitvi individualnega sistema ravnanja z odpadno embalažo še pojavlja v
skupnem sistemu ravnanja z odpadno embalažo.
33. člen
(obveščanje končnega uporabnika)
Embalerji, pridobitelji blaga, proizvajalci embalaže in
pridobitelji embalaže iz 27. člena te uredbe morajo z obvestilom na embalaži, ki jo dajejo v promet, ali na drug način
seznaniti končnega uporabnika z možnostjo brezplačne
oddaje takšne odpadne embalaže zadnjemu dobavitelju
neposredno ob dobavi ali prevzemu ali pozneje na za to
določenem mestu.
5.5. Obveznosti drugih oseb
34. člen
(obveznosti končnega uporabnika, ki nima predhodnega
dobavitelja)
(1) Pridobitelj blaga ali pridobitelj embalaže, ki zaradi
izvajanja svoje dejavnosti embalažo ali embalirano blago,
pridobljeno v EU ali uvoženo iz tretjih držav, uporabi sam
kot končni uporabnik in zato nima predhodnega dobavitelja, mora za takšno odpadno embalažo, ki ni komunalni
odpadek:
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1. skleniti pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno
embalažo ali
2. sam zagotoviti ponovno uporabo, predelavo ali
odstranjevanje takšne odpadne embalaže.
(2) Končni uporabnik iz prejšnjega odstavka, ki sam
zagotavlja ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje
svoje odpadne embalaže sam, mora ravnati v skladu s 27.
do 32. členom te uredbe.
35. člen
(obveznosti trgovca)
(1) Trgovcu ni treba zagotavljati predpisanega ravnanja z odpadno embalažo, če gre za:
1. embalažo, za katero ima pisno izjavo predhodnega
dobavitelja, da za odpadno embalažo zagotavlja predpisano ravnanje po tej uredbi, ali
2. embalažo iz 36., 37. ali 38. člena te uredbe.
(2) Izjava iz 1. točke prejšnjega odstavka mora biti
navedena na računu ali dobavnici za dobavljeno ali prevzeto blago.
36. člen
(izjeme zaradi majhnih količin embalaže)
(1) Ne glede na določbe od 25. do 34. člena te uredbe
embalerju, pridobitelju blaga, proizvajalcu embalaže, pridobitelju embalaže in končnemu uporabniku iz 34. člena
te uredbe ni treba zagotavljati predpisanega ravnanja z
odpadno embalažo, če letna količina embalaže ne presega
letne količine iz 12. člena te uredbe.
(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za
embalažo, v katero je embalirano nevarno blago ali če
ravnanje z embalažo urejajo posebni predpisi.
5.6. Embalaža posebne vrste
37. člen
(embalaža z dolgo življenjsko dobo)
Ne glede na določbe od 25. člena do 33. člena te
uredbe, embalerju, pridobitelju blaga, proizvajalcu embalaže in pridobitelju embalaže iz prvega odstavka 25. člena te uredbe in trgovcu iz tretjega odstavka 25. člena
te uredbe ni treba zagotavljati predpisanega ravnanja z
odpadno embalažo, če daje v promet embalažo z dolgo
življenjsko dobo, ki je določena v prilogi 3, ki je sestavni
del te uredbe.
38. člen
(vračljiva embalaža)
(1) Ne glede na določbe od 25. člena do 33. člena te
uredbe, embalerju, pridobitelju blaga, proizvajalcu in pridobitelju embalaže iz prvega odstavka 25. člena te uredbe
in trgovcu iz tretjega odstavka 25. člena te uredbe ni treba
zagotavljati predpisanega ravnanja za tisto embalažo, ki
kot vračljiva embalaža kroži v nadzorovanem kroženju
vračljive embalaže.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati
obveznosti iz te uredbe za embalažo samo v količini, ki
je enaka količini nove embalaže, vključene v nadzorovano kroženje vračljive embalaže zaradi povečanja obsega
embaliranega blaga v vračljivi embalaži ali zaradi nadomeščanja količin embalaže, ki se je po uporabi zavrgla
oziroma se po uporabi ni vrnila v nadzorovano kroženje
vračljive embalaže.
(3) Za vračljivo embalažo iz prvega odstavka tega
člena se štejejo tudi lesene standardizirane palete, ki so
kot transportna embalaža označene z znakom »EUR«,
ki ga izdaja Mednarodna železniška zveza in znakom
»EPAL«, zapisanima v ovalih.
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5.7. Družba za ravnanje z odpadno embalažo
39. člen
(obveznosti)
(1) Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora za
vrsto embalaže, za katero ji je embaler, pridobitelj blaga,
proizvajalec embalaže oziroma pridobitelj embalaže, trgovec iz 25. člena te uredbe ali končni uporabnik iz 34. člena
te uredbe s pogodbo prepustil svoje obveznosti za ravnanje
z odpadno embalažo, zagotavljati predpisano ravnanje z
odpadno embalažo v skladu s to uredbo na celotnem območju, na katerem odpadna embalaža nastaja.
(2) Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora za
odpadno embalažo, ki jo prevzame ali zbere v posameznem
koledarskem letu, zagotoviti oddajo v ponovno uporabo,
predelavo ali odstranjevanje najpozneje do konca naslednjega koledarskega leta, tako da so doseženi okoljski cilji
iz 22. člena te uredbe, ki so določeni v okoljevarstvenem
dovoljenju iz 40. člena te uredbe.
40. člen
(okoljevarstveno dovoljenje)
(1) Družba za ravnanje z odpadno embalažo lahko
začne opravljati dejavnost glede ravnanja z odpadno embalažo iz drugega odstavka 26. člena te uredbe, ko pridobi
okoljevarstveno dovoljenje ministrstva.
(2) Ministrstvo izda okoljevarstveno dovoljenje iz prejšnjega odstavka pravni osebi, ki:
1. je gospodarska družba, registrirana za opravljanje
dejavnosti zbiranja, odvoza, posredovanja in predelave odpadkov po predpisih, ki urejajo klasifikacijo dejavnosti,
2. sama ali skupaj s podizvajalci ali drugimi osebami
razpolaga s sredstvi in opremo ter objekti in napravami, ki
izpolnjujejo predpisane pogoje in zagotavljajo ravnanje z
odpadno embalažo v skladu s to uredbo, in
3. sama ali skupaj s podizvajalci ali drugimi osebami
izpolnjuje pogoje za ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje odpadne embalaže v skladu s predpisi.
41. člen
(vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja)
Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz
prvega odstavka prejšnjega člena mora vsebovati:
– podatke o firmi, sedežu in višini osnovnega kapitala
gospodarske družbe,
– načrt ravnanja z odpadno embalažo,
– prikaz osnov za tarifo obračunavanja storitev udeležencem v skupnem sistemu ravnanja z odpadno embalažo
(npr. cenovni dejavniki zbiranja, razvrščanja, recikliranja,
energetske predelave ter druge predelave ali odstranjevanja odpadne embalaže ter upravljanja sistema) in
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka prejšnjega člena.
42. člen
(načrt ravnanja z odpadno embalažo)
Načrt ravnanja z odpadno embalažo iz druge alinee
prejšnjega člena mora vsebovati podatke o:
– vrstah embalažnega materiala v embalaži, za katero
družba za ravnanje z odpadno embalažo organizira skupni
sistem ravnanja z odpadno embalažo,
– embalerjih, pridobiteljih blaga, proizvajalcih embalaže ali pridobiteljih embalaže in trgovcih iz 25. člena te
uredbe ali končnih uporabnikih iz 34. člena te uredbe, za
katere namerava predvidoma zagotavljati ravnanje z odpadno embalažo,
– predvidenem načinu in obsegu rednega prevzemanja odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek, od izvajalcev javne službe,
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– predvidenem načinu in obsegu prevzemanja in zbiranja odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, od
distributerjev in končnih uporabnikov,
– številu in lokaciji zbiralnic odpadne embalaže, ki jih
družba za ravnanje z odpadno embalažo namerava imeti,
– vrsti in zmogljivosti sredstev in opreme, potrebne za
prevzemanje, zbiranje, skladiščenje, razvrščanje ali druge
dejavnosti v zvezi z odpadno embalažo pred zagotovitvijo
njene ponovne uporabe, predelave ali odstranjevanja,
– podizvajalcih ali drugih osebah, s katerimi bo zagotavljala prevzemanje, zbiranje, razvrščanje ali druge dejavnosti v zvezi z odpadno embalažo pred zagotovitvijo njene
ponovne uporabe, predelave ali odstranjevanja in le-te razpolagajo s sredstvi in opremo ter objekti in napravami, ki
izpolnjujejo predpisane pogoje in zagotavljajo ravnanje z
odpadno embalažo v skladu s to uredbo,
– predvideni celotni masi letno zbrane odpadne embalaže in masnih deležih po posameznih vrstah embalažnih
materialov iz prvega odstavka 22. člena te uredbe,
– predvidenih načinih in izvajalcih ponovne uporabe,
predelave ali odstranjevanja zbrane odpadne embalaže, in
– predvidenih masnih deležih predelane odpadne embalaže in recikliranega materiala v odpadni embalaži, ki
se bodo zagotovili, ali glede na okoljske cilje iz 22. člena
te uredbe.
43. člen
(zbirni centri in zbiralnice odpadne embalaže)
(1) Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora
za zbiranje, razvrščanje in skladiščenje prevzete odpadne
embalaže urediti enega ali več zbirnih centrov glede na:
1. gostoto poseljenosti in obseg nastajanja odpadne
embalaže, ki je komunalni odpadek,
2. porazdelitev zbiralnic odpadne embalaže in obseg
prevzete odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, in
3. prostorsko umestitev oziroma medsebojno oddaljenost objektov in naprav oziroma oddaljenost od mesta,
kjer se zbrana odpadna embalaža reciklira, energetsko ali
drugače predeluje ali odstranjuje.
(2) Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora urediti zbiralnice odpadne embalaže, kjer distributerji in končni
uporabniki oddajajo odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, če ni zagotovljeno njeno prevzemanje neposredno
pri distributerjih, končnih uporabnikih ali zadnjih dobaviteljih
blaga distributerjem.
44. člen
(pogoji za predelavo in odstranjevanje
odpadne embalaže)
Odpadno embalažo lahko predelujejo in odstranjujejo
le osebe, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za predelavo
ali odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki.
45. člen
(obveščanje javnosti in končnih uporabnikov)
(1) Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora
obveščati javnost, zlasti končne uporabnike, o namenu in
ciljih zbiranja odpadne embalaže, pravilnem ravnanju z njo,
možnostih njenega brezplačnega oddajanja ter njenega
recikliranja in predelave.
(2) Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora
javnost na krajevno običajen način obveščati o urejenih
zbiralnicah odpadne embalaže.
(3) Ministrstvo zagotavlja, da so javnost in osebe, ki so
po tej uredbi zavezane za ravnanje z odpadno embalažo,
seznanjene z okoljskimi cilji iz 22. člena te uredbe ter z
ukrepi za njihovo doseganje.

Uradni list Republike Slovenije
6. POROČANJE O RAVNANJU Z ODPADNO EMBALAŽO
46. člen
(poročilo družbe za ravnanje z odpadki)
(1) Družba za ravnanje z odpadno embalažo mora
ministrstvu najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti
poročilo o ravnanju z odpadno embalažo za preteklo koledarsko leto v pisni ali elektronski obliki.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati
podatke o:
1. nazivu, naslovu, dejavnosti in šifri dejavnosti embalerjev, pridobiteljev blaga, proizvajalcev embalaže ali pridobiteljev embalaže in trgovcev iz 25. člena te uredbe ter
končnih uporabnikov iz 34. člena te uredbe, ki so vključeni
v skupni sistem ravnanja z odpadno embalažo,
2. količini in vrstah embalažnega materiala v embalaži,
ki jo dajejo osebe iz prejšnje točke v promet,
3. tarifi za obračunavanje stroškov ravnanja s prevzeto
ali zbrano odpadno embalažo,
4. načinu določanja mase predelane ali reciklirane odpadne embalaže glede na stopnjo vlažnosti odpadne embalaže in glede na odpadke, ki niso embalaža, in se zberejo
skupaj z odpadno embalažo,
5. celotni količini in vrstah odpadne embalaže, ki je
komunalni odpadek in je prevzeta v zbirnih centrih izvajalcev javne službe,
6. celotni količini in vrstah odpadne embalaže, ki ni
komunalni odpadek in je prevzeta ali zbrana pri distributerjih
in končnih uporabnikih,
7. količini in vrsti embalažnega materiala iz drugega
odstavka 4. člena te uredbe v prevzeti in zbrani odpadni
embalaži ter masnih deležih tega embalažnega materiala,
8. količini in masnih deležih embalažnega materiala
iz drugega odstavka 4. člena te uredbe, ki je bil recikliran v
material za izdelavo nove embalaže ali druge namene,
9. količini in masnih deležih embalažnega materiala
iz drugega odstavka 4. člena te uredbe, ki je bil organsko
recikliran,
10. količini in masnih deležih embalažnega materiala
iz drugega odstavka 4. člena te uredbe, ki je bil energetsko
predelan,
11. količini in vrsti odpadne embalaže, ki je bila odstranjena, ločeno po načinu odstranjevanja,
12. količini in vrsti odpadne embalaže, poslane v druge
države članice ali izvožene v tretje države za predelavo ali
sežiganje v sežigalnicah z energetsko izrabo, in
13. količini prevzete, predelane in odstranjene odpadne prodajne embalaže, v katero je bilo embalirano nevarno
blago, ločeno po vrstah embalažnega materiala.
47. člen
(poročilo oseb, ki niso vključene v skupni sistem ravnanja
z odpadno embalažo)
(1) Embaler, pridobitelj blaga, proizvajalec embalaže
in pridobitelj embalaže iz 27. člena te uredbe mora ministrstvu najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti
poročilo o embalaži, ki jo je dal v promet, in o ravnanju z
odpadno embalažo za preteklo koledarsko leto v pisni ali
elektronski obliki na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani
ministrstva.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati
podatke o:
1. nazivu, naslovu, dejavnosti, šifri dejavnosti in matični številki pravne osebe,
2. količini in vrstah embalaže, ki jo je dal v promet,
3. količini in vrstah embalaže, ki jo je dal v promet in
za katero je vključen v skupni sistem ravnanja z odpadno
embalažo, ločeno za odpadno embalažo, ki je komunalni
odpadek, in odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek,
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4. obsegu in vrsti embalaže, ki jo je dal v promet in
za katero sam zagotavlja ravnanje z odpadno embalažo v
skladu s 27. členom te uredbe,
5. celotni količini, vrstah in masnih deležih embalažnega materiala v odpadni embalaži, ki ni komunalni odpadek
in jo je sam prevzel ali zbral pri končnih uporabnikih v skladu s 27. členom te uredbe,
6. količini in masnih deležih embalažnega materiala iz
drugega odstavka 4. člena te uredbe, za katerega je sam
zagotovil recikliranje v material za izdelavo nove embalaže
ali druge namene,
7. količini in masnih deležih embalažnega materiala iz
drugega odstavka 4. člena te uredbe, za katerega je sam
zagotovil organsko recikliranje,
8. količini in masnih deležih embalažnega materiala iz
drugega odstavka 4. člena te uredbe, za katerega je sam
zagotovil energetsko predelavo,
9. količini in vrsti odpadne embalaže, za katero je sam
zagotovil odstranjevanje, ločeno po načinu odstranjevanja,
10. količini odpadne embalaže, poslane v druge države članice ali izvožene v tretje države za predelavo ali
sežiganje v sežigalnicah z energetsko izrabo, in
11. količini in vrsti prevzete, predelane in odstranjene
odpadne prodajne embalaže, v katero je bilo embalirano
nevarno blago.

49. člen
(izjeme)
(1) Poročila o ravnanju z odpadno embalažo ni treba
predložiti distributerju iz 23. člena, trgovcu iz 35. člena te
uredbe, embalerju, pridobitelju blaga, proizvajalcu in pridobitelju embalaže iz 36. in 37. člena te uredbe ter trgovcu iz
37. člena te uredbe.
(2) Ne glede na določbe 12. in 36. člena te uredbe mora
embaler, pridobitelj blaga, proizvajalec embalaže, pridobitelj
embalaže in končni uporabnik iz 34. člena te uredbe, kateremu ni treba zagotavljati predpisanega ravnanja z odpadno
embalažo, ker letna količina embalaže ne presega letne
količine iz 12. člena te uredbe, ministrstvu najpozneje do
31. marca tekočega leta za preteklo leto predložiti v pisni
obliki izjavo na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ministrstva, s katero jamči, da v preteklem letu količina embalaže
ni presegla količine iz 12. člena te uredbe.
(3) Izjava iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o:
– nazivu, naslovu, dejavnosti, šifri dejavnosti in matični
številki pravne osebe,
– količini in vrstah embalaže, ki jo je embaliral, pridobil
ali uvozil.

48. člen
(poročilo končnega uporabnika)
(1) Končni uporabnik iz 34. člena te uredbe, ki sam
zagotavlja ravnanje z odpadno embalažo, mora ministrstvu
najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti poročilo o embalaži, ki jo je pridobil ali uvozil sam za potrebe
opravljanja svoje dejavnost, in o ravnanju z njo za preteklo
koledarsko leto v pisni ali elektronski obliki na obrazcu, ki
je dostopen na spletni strani ministrstva.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati
podatke o:
1. nazivu, naslovu, dejavnosti, šifri dejavnosti in matični številki pravne osebe,
2. količini in vrstah embalaže, ki jo je pridobil ali uvozil,
3. količini in vrstah embalaže po posamezni vrsti embalažnega materiala, ki jo je pridobil ali uvozil ali nabavil od
slovenskih dobaviteljev ter za katero je vključen v skupni
sistem ravnanja z odpadno embalažo,
4. količini in vrstah embalaže po posameznih vrstah
embalažnega materiala, ki jo je pridobil ali uvozil ali nabavil od slovenskih dobaviteljev in za katero sam zagotavlja
ravnanje z odpadno embalažo v skladu s 27. členom te
uredbe,
5. količini, vrstah in masnih deležih embalažnega materiala iz drugega odstavka 4. člena te uredbe v odpadni
embalaži, ki jo je zbral sam,
6. količini in masnih deležih embalažnega materiala iz
drugega odstavka 4. člena te uredbe, za katerega je sam
zagotovil recikliranje v material za izdelavo nove embalaže
ali druge namene,
7. količini in masnih deležih embalažnega materiala iz
drugega odstavka 4. člena te uredbe, za katerega je sam
zagotovil organsko recikliranje,
8. količini in masnih deležih embalažnega materiala iz
drugega odstavka 4. člena te uredbe, za katerega je sam
zagotovil energetsko predelavo,
9. količini in vrsti odpadne embalaže, za katero je sam
zagotovil odstranjevanje, ločeno po načinu odstranjevanja,
10. količini odpadne embalaže, poslane v druge države članice ali izvožene v tretje države za predelavo ali
sežiganje v sežigalnicah z energetsko izrabo, in
11. količini in vrsti prevzete, predelane in odstranjene
odpadne prodajne embalaže, v katero je bilo embalirano
nevarno blago.

50. člen
(komisija)
(1) Kot posvetovalno telo ministrstva v zvezi z vprašanji
glede ravnanja z embalažo in odpadno embalažo se ustanovi
Komisija za embalažo in odpadno embalažo (v nadaljnjem
besedilu: komisija).
(2) Komisija spremlja stanje pri ravnanju z embalažo in
odpadno embalažo ter svetuje ministrstvu pri uveljavljanju
ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje količine odpadne
embalaže in njenih škodljivih vplivov na okolje ter v zvezi z
organizacijo ravnanja z odpadno embalažo.
(3) Člane komisije imenuje minister, pristojen za varstvo
okolja, tako da komisijo sestavljajo predstavniki:
– ministrstva,
– Ministrstva za gospodarstvo,
– Zveze potrošnikov Slovenije,
– posameznih združenj pri gospodarskih in obrtnih zbornicah,
– reprezentativnih združenj slovenskih občin,
– embalerjev, pridobiteljev blaga, proizvajalcev embalaže in pridobiteljev embalaže,
– družb za ravnanje z odpadno embalažo ter
– izvajalcev recikliranja in drugih načinov predelave odpadne embalaže ali embalažnega materiala.
(4) Administrativne naloge za komisijo opravlja ministrstvo. Poslovanje komisije podrobneje ureja poslovnik, ki ga
sprejme komisija.

7. KOMISIJA ZA EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO

8. POŠILJANJE POROČIL EVROPSKI KOMISIJI
51. člen
(poročanje Evropski komisiji)
(1) Ministrstvo mora vsaka tri leta poslati Evropski
komisiji informacije o izvajanju Direktive 94/62/ES v obliki
področnega poročila v skladu z določbo 17. člena Direktive
94/62/ES in določbo 5. člena Direktive Sveta z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil
o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje
(91/692/EGS) (UL L št. 377 z dne 31. 12. 1991, str. 48).
(2) Ministrstvo pošlje Evropski komisiji za vsako leto v
elektronski obliki podatke o ravnanju z odpadno embalažo
v skladu z določbo tretjega odstavka 12. člena Direktive
94/62/ES in Odločbo 2005/270/ES, najpozneje 18 mesecev
po koncu vsakega koledarskega leta.
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(3) Podatke iz prejšnjega odstavka je treba predložiti
skupaj z opisom zbiranja podatkov in osnovnimi značilnostmi evidenc, iz katerih so podatki pridobljeni. Opis zbiranja
podatkov vključuje zlasti ocene, uporabljene pri izračunavanju količin in deležev predelane in reciklirane odpadne
embalaže ter deležev ponovne uporabe.
(4) Ministrstvo skupaj s podatki iz prvega odstavka
tega člena pošlje na zahtevo Evropske komisije tudi poročilo s podatki o izpolnjevanju zahtev v zvezi z dovoljenimi
koncentracijami težkih kovin, prisotnih v embalaži, ki je bila
dana v promet v RS, ter s podatki o količinah odpadne embalaže, ki se šteje za nevarni odpadek zaradi onesnaženja
z vsebino blaga, kadar ni primerna za nadaljnjo predelavo.
(5) Za namene poročanja Evropski komisiji ministrstvo
vodi zbirko podatkov o embalaži in odpadni embalaži v obliki iz preglednic iz Odločbe 2005/270/ES.
9. NADZOR
52. člen
(inšpektorji)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
10. KAZENSKE DOLOČBE
53. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za
prekršek kaznuje proizvajalec embalaže, ki je pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju
z določbami:
– prvega, drugega in četrtega odstavka 6. člena,
– 7. člena,
– prvega in drugega odstavka 8. člena,
– prvega odstavka 11. člena,
– 12. člena,
– prvega odstavka 25. člena,
– 26. člena,
– 27. člena,
– 32. člena,
– 33. člena,
– 47. člena,
– drugega in tretjega odstavka 49. člena in
– tretjega odstavka 55. člena te uredbe.
(2) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za
prekršek kaznuje pridobitelj embalaže, ki je pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju
z določbami:
– prvega, tretjega in četrtega odstavka 6. člena,
– tretjega in četrtega odstavka 8. člena,
– prvega odstavka 11. člena,
– 12. člena,
– prvega odstavka 25. člena,
– 26. člena,
– 27. člena,
– 32. člena,
– 33. člena,
– 47. člena,
– drugega in tretjega odstavka 49. člena in
– tretjega odstavka 55. člena te uredbe.
(3) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za
prekršek kaznuje embaler, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z določbami:
– drugega in četrtega odstavka 6. člena,
– prvega in drugega odstavka 9. člena,
– 10. člena,
– drugega odstavka 11. člena,
– 12. člena,
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– prvega odstavka 25. člena,
– 26. člena,
– 27. člena,
– 32. člena,
– 33. člena,
– 36. člena,
– 38. člena,
– 47. člena,
– drugega in tretjega odstavka 49. člena in
– tretjega odstavka 55. člena te uredbe.
(4) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za
prekršek kaznuje pridobitelj blaga, ki je pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z
določbami:
– tretjega, četrtega in petega odstavka 9. člena,
– tretjega odstavka 11. člena,
– 12. člena,
– prvega odstavka 25. člena,
– 26. člena,
– 27. člena,
– 32. člena,
– 33. člena,
– 47. člena,
– drugega in tretjega odstavka 49. člena in
– tretjega odstavka 55. člena te uredbe.
(5) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje distributer, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z določbami:
– tretjega, četrtega in petega odstavka 9. člena,
– 23. člena in
– prvega, drugega in četrtega odstavka 24. člena te
uredbe.
(6) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za
prekršek kaznuje trgovec, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju z določbami:
– tretjega, četrtega in petega odstavka 9. člena,
– prvega in tretjega odstavka 25. člena,
– 26. člena in
– 35. člena te uredbe.
(7) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec javne službe, če ravna v nasprotju
z določbami:
– 17. člena,
– 18. člena,
– prvega odstavka19. člena in
– 20. člena te uredbe.
(8) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje družba za ravnanje z odpadno embalažo, če
ravna v nasprotju z določbami:
– drugim in tretjim odstavkom 9. člena,
– šestega odstavka 18. člena,
– četrtega odstavka 24. člena,
– 39. člena,
– 40. člena,
– 43. člena,
– 45. člena in
– 46. člena.
(9) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za
prekršek kaznuje končni uporabnik, ki je pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, z globo od 40 eurov do
1.200 eurov pa se za prekršek kaznuje imetnik odpadkov, ki
je fizična oseba, če ravna v nasprotju z določbami:
– 15. člena,
– 16. člena,
– 34. člena,
– 48. člena,
– drugega in tretjega odstavka 49. člena in
– tretjega odstavka 55. člena te uredbe.
(10) Z globo od 40 eurov do 1.200 eurov se za prekršek
kaznuje končni uporabnik, ki je fizična oseba, če ravna v nasprotju z določbami:
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– 15. člena,
– 16. člena,
– 34. člena,
– 48. člena,
– drugega in tretjega odstavka 49. člena in
– tretjega odstavka 55. člena te uredbe.
(11) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega do devetega odstavka tega člena kaznuje
tudi odgovorna oseba proizvajalca embalaže, pridobitelja
embalaže, embalerja, pridobitelja blaga, distributerja, trgovca, izvajalca javne službe, družbe za ravnanje z odpadno
embalažo ali končnega uporabnika, če je ta pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik.
11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
(veljavnost dovoljenj in drugih aktov ter delo komisije)
(1) Dovoljenje, ki ga je družba za ravnanje z odpadno embalažo pridobila do uveljavitve te uredbe v skladu s
Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
(Uradni list RS, št. 104/00, 12/02 in 41/04 – ZVO-1), ostane
v veljavi kot okoljevarstveno dovoljenje iz 40. člena te uredbe, v veljavi pa ostanejo tudi pogodbena razmerja, ki jih je
družba za ravnanje z odpadno embalažo sklenila v skladu
s 15. členom Pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 104/00, 12/02 in 41/04 –
ZVO-1) z obstoječimi embalerji, pridobitelji blaga, proizvajalci
in pridobitelji embalaže.
(2) Postopki za izdajo dovoljenja za pridobitev statusa
družbe za ravnanje z odpadno embalažo v skladu s Pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni
list RS, št. 104/00, 12/02 in 41/04 – ZVO-1) se končajo po
postopku, določenem s to uredbo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz 40. člena te uredbe.
(3) Za okoljske cilje v zvezi z embalažo in odpadno
embalažo se do sprejema operativnega programa ravnanja
z embalažo in odpadno embalažo štejejo okoljski cilji, določeni z Odlokom o operativnem programu varstva okolja
na področju ravnanja z embalažo in odpadno embalažo za
obdobje od 2002 do konca 2007 (Uradni list RS, št. 29/02 in
41/04 – ZVO-1), ki ga je sprejela vlada ob upoštevanju ciljev
o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo iz Pravilnika o
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS,
št. 104/00, 12/02 in 41/04 – ZVO-1).
(4) Za poseben dogovor iz petega odstavka 4. člena te
uredbe se do podpisa novega dogovora šteje dogovor, ki ga
je vlada 9. decembra 2002 podpisala z gospodarskimi združenji v skladu z določbami Pravilnika o ravnanju z embalažo
in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 104/00, 12/02 in
41/04 – ZVO-1).
(5) Do imenovanja komisije iz 50. člena te uredbe nadaljuje delo komisija, ki je bila imenovana s sklepom ministra za
okolje in prostor z dne 15. marca 2002 v skladu z določbami
Pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 104/00, 12/02 in 41/04 – ZVO-1).
55. člen
(prijava dejavnosti obstoječih embalerjev, pridobiteljev
blaga ter proizvajalcev in pridobiteljev embalaže)
(1) Obstoječi embalerji, pridobitelji blaga, proizvajalci
in pridobitelji embalaže morajo sporočiti podatke o izvajanju
svoje dejavnosti iz tretjega odstavka 11. člena te uredbe ob
prvem sporočanju podatkov o dajanju embalaže v promet po
uveljavitvi te uredbe.
(2) Obstoječi embalerji, pridobitelji blaga, proizvajalci in
pridobitelji embalaže, katerim ni treba zagotavljati predpisanega ravnanja z odpadno embalažo, ker letna količina embalaže ne presega letne količine iz 12. člena te uredbe, morajo
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ministrstvu najpozneje do 31. marca 2007 predložiti za leto
2006 v pisni obliki izjavo iz drugega odstavka 49. člena te
uredbe, s katero jamčijo, da v letu 2006 količina embalaže ni
presegla količine iz 12. člena te uredbe.
56. člen
(roki za doseganje okoljskih ciljev)
(1) Pri ravnanju z odpadno embalažo, ki nastane z
dajanjem embalaže v promet, je treba doseči okoljske cilje
iz prvega odstavka 22. člena te uredbe najpozneje do 31. decembra 2012.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je treba pri
ravnanju z odpadno embalažo, ki nastane z dajanjem embalaže v promet, najpozneje do 31. decembra 2007 zagotoviti
naslednje okoljske cilje:
1. zagotoviti je treba predelavo odpadne embalaže
vključno z energetsko predelavo najmanj 50 odstotkov in
največ 65 odstotkov celotne mase odpadne embalaže in
2. reciklirati je treba najmanj 25 odstotkov in največ
45 odstotkov celotne mase odpadne embalaže in od tega
najmanj 15 odstotkov mase posamezne vrste embalažnega
materiala iz drugega odstavka 4. člena te uredbe v celotni
masi odpadne embalaže.
57. člen
(prehodne določbe za prekrške)
Do uvedbe eura kot valute Republike Slovenije se:
– v prvem do osmem odstavku 53. člena te uredbe namesto zneska »4.000 eurov« uporablja znesek »1.000.000
tolarjev«, namesto zneska »40.000 eurov« pa znesek
»10.000.000 tolarjev«,
– v devetem odstavku 53. člena te uredbe namesto
zneska »4.000 eurov« uporablja znesek »1.000.000 tolarjev«, namesto zneska »40.000 eurov« znesek »10.000.000
tolarjev«, namesto zneska »40 eurov« znesek »10.000 tolarjev« in namesto zneska »1.200 eurov« znesek »300.000
tolarjev«,
– v desetem odstavku 53. člena te uredbe namesto zneska »40 eurov« uporablja znesek »10.000 tolarjev«, namesto
zneska »1.200 eurov« pa znesek »300.000 tolarjev« in
– v enajstem odstavku 53. člena te uredbe namesto
zneska »1.200 eurov« uporablja znesek »300.000 tolarjev«,
namesto zneska »4.100 eurov« pa znesek »1.025.000 tolarjev«.
58. člen
(uporaba določb o izjavi o skladnosti)
Določbe 8. in 9. člena te uredbe se začnejo uporabljati
1. januarja 2007.
59. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS,
št. 104/00, 12/02 in 41/04 – ZVO-1).
60. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-59/2006/6
Ljubljana, dne 27. julija 2006
EVA 2005-2511-0003
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1
MERILA ZA RAZVRŠČANJE PREDMETOV MED EMBALAŽO IN PRIMERI ZA PONAZORITEV RAZVRŠČANJA
1. Predmeti se razvrščajo med embalažo na podlagi
naslednjih meril:
– predmeti so embalaža, če ustrezajo pomenu pojma
embalaža, ne da bi to posegalo v morebitne druge funkcije
embalaže, razen če je predmet sestavni del izdelka in je
potreben za to, da vsebuje, podpira ali ohranja navedeni
izdelek njegovo celotno življenjsko dobo, ter je namen, da
se vsi elementi uporabijo, potrošijo ali odstranijo skupaj,
– predmeti, ki so oblikovani in namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu, ter odstranljivi predmeti, ki so
prodani, napolnjeni ali oblikovani in namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu, so embalaža, če imajo funkcijo
embalaže,
– sestavine embalaže in dodatni elementi, vključeni v
embalažo, so del embalaže, v katero so vključeni. Dodatni
elementi, ki so neposredno obešeni ali pritrjeni na izdelek
in opravljajo funkcijo embalaže, so embalaža, razen če
niso sestavni del takega izdelka ter so namenjeni uporabi
ali odstranitvi vseh elementov skupaj.
2. Primeri za ponazoritev razvrščanja predmetov med
embalažo v skladu s prvo alineo prejšnje točke:
2.1 embalaža so:
– škatle za slaščice,
– ovitek škatle za zgoščenko iz folije;
2.1 embalaža niso:
– cvetlični lončki, v katerih rastline ostanejo celo življenjsko dobo,
– škatle za orodje,
– čajne filter vrečke,
– voščeni ovoj za sir,
– ovitki klobas.
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PRILOGA 2
ZAHTEVE GLEDE IZDELAVE IN SESTAVE EMBALAŽE TER NJENE PRIMERNOSTI ZA PONOVNO UPORABO
IN PREDELAVO, VKLJUČNO Z RECIKLIRANJEM
1. Zahteve glede izdelave in sestave
Embalaža mora biti:
– izdelana tako, da ima najmanjšo mogočo prostornino
in maso, ki še zagotavljata nujno raven varnosti in zdravstvene neoporečnosti za embalirano blago in končnega
uporabnika;
– načrtovana, izdelana in dana v promet tako, da je
omogočena njena ponovna uporaba ali predelava, vključno
z recikliranjem, in da so vplivi na okolje pri odstranjevanju
odpadne embalaže ali ostankov, ki nastanejo pri ravnanju z
odpadno embalažo, čim manjši;
– izdelana tako, da embalažni material in material pomožnih sredstev za embaliranje vsebujejo čim manj škodljivih
in nevarnih snovi, ki bi pri energetski predelavi ali odlaganju
odpadne embalaže ali ostankov, ki nastanejo pri ravnanju z
odpadno embalažo, vplivale na okolje zaradi emisije snovi v
zrak ali vsebnosti teh snovi v pepelu ali izcedni vodi.
2. Zahteve glede primernosti za ponovno uporabo
Embalaža, primerna za ponovno uporabo, mora hkrati
izpolnjevati naslednje zahteve:
– fizikalne lastnosti in značilnosti embalaže morajo pri
običajno predvidljivih pogojih uporabe omogočati večkratno
uporabo v celotnem ciklusu od proizvodnje embaliranega
blaga do njegove končne uporabe,
– omogočati mora, da so pri ponovni uporabi embalaže
izpolnjeni zdravstveni pogoji in pogoji varstva pri delu, in
– izpolnjevati mora zahteve glede primernosti embalaže za predelavo, ko se preneha ponovno uporabljati in
postane odpadek.

3. Primeri za ponazoritev razvrščanja predmetov med
embalažo v skladu z drugo alineo prve točke te priloge:
3.1 embalaža so naslednji predmeti, če so oblikovani
in namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu:
– papirnate ali plastične vrečke, vključno z vrečkami,
ki so namenjene končnim uporabnikom blaga za ovijanje
blaga na prodajnem mestu,
– krožniki in kozarci za enkratno uporabo,
– folija za hrano,
– vrečke za sendviče in
– aluminijasta folija;
3.2 embalaža niso naslednji predmeti:
– mešalnik: žlička za mešanje pijače iz avtomata in
– jedilni pribor za enkratno uporabo.

3. Zahteve glede primernosti za predelavo
a) Embalaža, primerna za predelavo s snovnim recikliranjem
Embalaža mora biti izdelana tako, da recikliranje omogoča uporabo določenega masnega deleža embalažnega
materiala pri proizvodnji tržnih izdelkov v skladu z veljavnimi
standardi za ponovno uporabo materiala. Delež iz prejšnjega
stavka se lahko spreminja odvisno od vrste embalažnega
materiala.

4. Primeri za ponazoritev razvrščanja predmetov med
embalažo v skladu s tretjo alineo prve točke te priloge:
4.1 embalaža so etikete, obešene neposredno na
izdelek ali nanj pritrjene;
4.2 del embalaže so:
– krtačka maskare, ki je del pokrovčka posodice,
– nalepke, pritrjene na drugo embalažo,
– sponke,
– obojke iz plastičnih mas,
– merilna posodica, ki je del pokrova embalaže za
detergente.

c) Embalaža, primerna za kompostiranje
Odpadna embalaža, pripravljena za kompostiranje,
mora imeti take lastnosti, ki omogočajo ločeno zbiranje in
razgradnjo, če je izpostavljena anaerobnim in aerobnim
procesom razgrajevanja.

b) Embalaža, primerna za energetsko predelavo
Odpadna embalaža, pripravljena za energetsko predelavo, mora imeti tako najnižjo kurilno vrednost, da omogoča
pridobivanje toplote s čim večjim energetskim izkoristkom.

d) Biorazgradljiva embalaža
Biološko razgradljiva odpadna embalaža mora biti
taka, da se fizično, kemično, toplotno ali biološko razgradi,
tako da se večji del končnega komposta razgradi v ogljikov
dioksid, biomaso in vodo.
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PRILOGA 3
EMBALAŽA Z DOLGO ŽIVLJENJSKO DOBO
Embalaža z dolgo življenjsko dobo je embalaža, ki:
– je dokazljivo namenjena za trajno uporabo izdelka in
ima v povprečju življenjsko dobo najmanj pet let in
– se običajno odvrže skupaj z blagom, ki je v embalaži,
ko se preneha uporabljati.
Embalaža z dolgo življenjsko dobo so na primer:
– kovčki za jedilni pribor,
– škatlice za zgoščenke,
– kovčki za fotoaparate,
– usnjeni etuiji,
– škatlice za glasbene kasete,
– škatle za prometne trikotnike,
– srajčke za gramofonske plošče,
– etuiji za nakit,
– posode/škatle za snežne verige,
– kartoni za igre,
– škatle za prvo pomoč,
– škatle za videokasete,
– tulci za zemljevide pešpoti ali
– zaboji za orodje.

3704.

Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji
in nalogah Razvojno-poslovnega sveta za
Slovence po svetu

Na podlagi 44. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06)
je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah
Razvojno-poslovnega sveta za Slovence
po svetu
1. člen
(1) Ustanovi se Razvojno-poslovni svet za Slovence
po svetu (v nadaljnjem besedilu: razvojni svet).
(2) Razvojni svet je posebno svetovalno telo Vlade Republike Slovenije za področje gospodarskega sodelovanja
s Slovenci v zamejstvu in po svetu.
2. člen
(1) Razvojni svet opravlja naslednje naloge na podlagi
44. člena Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci
zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06):
– sprejema smernice in priporočila za gospodarsko
sodelovanje s Slovenci v zamejstvu in po svetu;
– skrbi za spodbujanje gospodarskega sodelovanja s
Slovenci v zamejstvu in po svetu;
– obravnava predloge dokumentov razvojnega načrtovanja Republike Slovenije iz 42. člena Zakona o odnosih
Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni
list RS, št. 43/06) z vidika gospodarskega sodelovanja s
Slovenci v zamejstvu in po svetu, daje pobude za pripravo
takih dokumentov in jih vrednoti.
(2) Razvojni svet sprejema letni program dela in letno
poročilo o delu razvojnega sveta.
3. člen
Razvojni svet ima predsednika in 38 članov.
4. člen
(1) Razvojni svet sestavlja deset predstavnikov ministrstev, državnih organov in nevladnih organizacij iz Republike
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Slovenije, šestnajst predstavnikov Slovencev v zamejstvu in
dvanajst predstavnikov Slovencev po svetu.
(2) Slovenci v zamejstvu so zastopani s šestimi predstavniki iz Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine, s
šestimi predstavniki iz avstrijskih zveznih dežel Koroške,
Štajerske in Gradiščanske, z dvema predstavnikoma iz županij Republike Madžarske in z dvema predstavnikoma iz
županij Republike Hrvaške, ki mejijo na Republiko Slovenijo. Slovenci po svetu so zastopani s šestimi predstavniki iz
Severne in Južne Amerike, s tremi predstavniki iz Evrope in
Afrike ter s tremi predstavniki iz Avstralije in Azije.
5. člen
Predstavniki državnih organov in nevladnih organizacij
iz Republike Slovenije so:
– predstavnik Službe Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko,
– predstavnik Ministrstva za gospodarstvo,
– predstavnik Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo,
– predstavnik Ministrstva za šolstvo in šport,
– predstavnik Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu,
– predstavnik Svetovnega slovenskega kongresa
(SSK),
– predstavnik Javne agencije Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije,
– predstavnik Združenja regionalnih razvojnih agencij,
– predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije,
– predstavnik Obrtne zbornice Slovenije.
6. člen
(1) Predstavnike državnih organov in nevladnih organizacij iz prejšnjega člena imenujejo v razvojni svet predstojniki oziroma pristojni organi teh institucij na poziv ministra,
pristojnega za regionalni razvoj.
(2) Predstavnike Slovencev v zamejstvu in predstavnike Slovencev po svetu imenuje minister, pristojen za regionalni razvoj, izmed uglednih članov gospodarskih združenj
in društev Slovencev v zamejstvu in po svetu.
7. člen
Razvojni svet deluje na sejah razvojnega sveta.
8. člen
Na sejo razvojnega sveta so lahko glede na dnevni
red vabljeni tudi predstavniki drugih državnih organov in
nevladnih organizacij ter predstavniki drugih gospodarskih
združenj in društev Slovencev v zamejstvu in po svetu. Vabljeni predstavniki nimajo pravice do glasovanja.
9. člen
Člane sveta ob njihovi odsotnosti ali zadržanosti nadomeščajo na sejah razvojnega sveta pisno pooblaščeni
namestniki.
10. člen
(1) Člani razvojnega sveta delujejo nepoklicno.
(2) Seje razvojnega sveta so praviloma dopisne ob
uporabi večpredstavnostnih komunikacijskih sredstev ali
časovno povezane s tradicionalnimi srečanji Slovencev po
svetu v Sloveniji.
(3) Člani razvojnega sveta, ki niso predstavniki državnih organov in nimajo pokritih potnih stroškov za sodelovanje na sejah razvojnega sveta iz drugih virov, imajo pravico
do povrnitve potnih stroškov v skladu z zakonom, ki ureja
višino povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih
prejemkov.
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11. člen
Predsednik razvojnega sveta je minister, pristojen za
regionalni razvoj. Na predlog predsednika razvojnega sveta
sta izmed članov razvojnega sveta izvoljena dva namestnika predsednika razvojnega sveta. Prvi namestnik je
predstavnik Slovencev v zamejstvu in je izvoljen izmed
predstavnikov Slovencev v zamejstvu. Drugi namestnik je
predstavnik Slovencev po svetu in je izvoljen izmed predstavnikov Slovencev po svetu.
12. člen
(1) Razvojni svet ima sekretarja, ki je predstavnik Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj v razvojnem svetu. Sekretarja razvojnega
sveta imenuje minister, pristojen za regionalni razvoj.
(2) Sekretar razvojnega sveta opravlja naslednje naloge:
– vsebinsko pripravlja gradiva za razvojni svet;
– skrbi za informacijske dejavnosti in komuniciranje s
Slovenci v zamejstvu in po svetu na področju gospodarskega in regionalnega sodelovanja;
– skrbi za organizacijo dogodkov iz programa dela
razvojnega sveta.
13. člen
Razvojni svet lahko oblikuje delovne skupine za pospeševanje gospodarskega in regionalnega sodelovanja s
Slovenci v zamejstvu in po svetu za posamezna zemljepisno zaokrožena območja.
14. člen
Materialne in tehnične možnosti za delovanje razvojnega sveta in sekretarja razvojnega sveta zagotavlja Služba
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
15. člen
Podrobnejšo organizacijo in način delovanja razvojnega sveta ter podrobnejše naloge sekretarja razvojnega
sveta določi razvojni svet s poslovnikom.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Razvojno
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poslovnega sveta za Slovence iz sveta (Uradni list RS,
št. 72/04).
17. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00405-7/2006/8
Ljubljana, dne 27. julija 2006
EVA 2006-1536-0013
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

POPRAVKI
3705.

Popravek Statuta Občine Bled (prečiščeno
besedilo)

Popravek
V Statutu Občine Bled (prečiščeno besedilo), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 119/03 z dne 4. 12.
2003, se 1. in 4. točka drugega odstavka 2. člena pravilno
glasita:
»1. Krajevna skupnost Bled, ki obsega območje mesta
Bled, razen Katastrske občine Rečica in dela Rečiške ceste
s hišnimi št. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 15a in 17.
4. Krajevna skupnost Rečica, ki obsega območje Katastrske občine Rečica in del Rečiške ceste s hišnimi št. 1,
3, 5, 7, 11, 13, 15, 15a in 17.«.
Št. 00103-1/2003
Bled, dne 1. avgusta 2006
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR

3660. Razpis rednih volitev v občinske svete in redne
volitve županov

3680. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
8997

VLADA

3703. Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

3704. Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah
Razvojno-poslovnega sveta za Slovence po svetu

9178
9193

8997
8998

OBČINE
DRAVOGRAD
3663. Odlok o določitvi volilnih enot in številu članov

9075

3668.
3669.
3670.
3671.
3672.
3673.

leto 2006
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Jesenice
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Poldeta Stražišarja Jesenice
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o
sredstvih za delo klubov in samostojnih članov
Občinskega sveta Občine Jesenice
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Jesenice
Sklep o delnem povračilu volilnih stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini
Jesenice za volitve, ki bodo jeseni 2006

9077
9077
9077

3675.
3676.
3677.
3678.
3679.

linske ceste v Kopru
Odlok o lokacijskem načrtu za obvozno cesto mimo
vasi Hrastovlje
Odlok o sprejetju programa opremljanja zemljišč
za območje ZN Nad Dolinsko
Odlok o sprejetju programa opremljanja zemljišč
za območje ZN Ob vzhodni vpadnici
Odlok o sprejetju programa opremljanja zemljišč
za območje ZN večnamenska dvorana v Kopru
Odlok o sprejetju programa opremljanja zemljišč
za območje UN Titov trg v Kopru

pališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč
ter o pogrebnih svečanostih v Občini Sevnica
3685. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo
individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi
objekti Drožanjska cesta v Sevnici
3686. Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi gozdov
s posebnim namenom v mestu Sevnica

9140

9078
9082
9088

stavi in številu članov KS in volitvah v svete KS v
Občini Šentjur pri Celju

9096

9105
9111
9117
9123
9131

9156
9160
9165

žnostne pravice na nepremičninskem premoženju
v lasti Občine Škofljica

9169

TIŠINA
3692. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2006

3693. Odlok o pogojih za plakatiranje v času volilne kam3694. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Tišina

ga imenika pripadnikov romske skupnosti

3696. Sklep o imenovanju posebne Občinske volilne ko3697. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Tišina

3698. Sklep o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006

3699. Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu pri OŠ
Tišina

9097

9156

vinske odpadne vode

misije Občine Tišina

9095

9155

ŠKOFLJICA
3689. Odlok o oskrbi s pitno vodo
3690. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in pada-

3695. Sklep o imenovanju komisije za pripravo volilne9095

9149

3688. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o se-

panje v Občini Tišina

9095

9142

ŠENTJUR

3687. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur

3691. Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev slu-

KOPER
3674. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Do-

9139

3684. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe poko-

pri Celju

JESENICE
3667. Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za

9137

SEVNICA

3661. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o

svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd
– uradno prečiščeno besedilo
3664. Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot
in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Dravograd
3665. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Dravograd
3666. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje
za lokalne volitve v Občini Dravograd – uradno
prečiščeno besedilo

9135

NOVA GORICA
3683. Pravilnik o oddajanju oskrbovanih stanovanj v najem

MINISTRSTVA

šolskem koledarju za gimnazije, poklicne, srednje
tehniške in strokovne šole
3662. Pravilnik o izvrševanju Zakona o potnih listinah

zazidalnem načrtu “Kare ob vzhodni vpadnici” v
Kopru
3681. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi položaja javnega podjetja – Azienda Pubblica
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.
3682. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za
lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2006

9170
9171
9171
9172
9172
9172
9173
9173

TREBNJE
3700. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta »Stari trg – DSO«

3701. Odlok o komunalnem nadzoru na območju Občine
Trebnje (uradno prečiščeno besedilo)

9174
9175

ZAVRČ
3702. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

9178

POPRAVKI
3705. Popravek Statuta Občine Bled (prečiščeno besedilo)

9194
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PRAVKAR IZŠLO

Zakon o gospodarskih
družbah (ZGD-1),
V Zbirki predpisov je izšel Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-l
s popravki, objavljenimi v Uradnem listu RS, št. 60/2006. Strokovnjaki
ta pomemben zakon imenuje kar »gospodarska (korporacijska) ustava«.
Nov (prenovljen) ZGD-1 vsebuje 709. členov, ki so razdeljeni na XIII. delov,
le-ti na poglavja, sledijo oddelki in ponekod tudi pododdelki. S tem se je
količina zakona povečala za 112 členov, predvsem na podlagi uvedbe novih vsebin Societas Europaea, povzemanja določb Zakona o prevzemih ter
ureditve upravljanja.

Z ALOŽBA

Vsebinsko lahko ZGD-1 razdelimo na dva večja dela: na skupne
značilnosti gospodarskih subjektov (splošno, firma, sedež, zastopanje, poslovna skrivnost in prepoved konkurence, register, postopek
v nepravdnih zadevah ter poslovne knjige in letno poročilo), v drugem delu
pa se podrobneje opredeljujejo posamezne pravno-organizacijske oblike
(s.p., d.n.o., k.d., t.d., d.d., SE, k.d.d. in d.o.o.), povezane družbe, gospodarsko interesno združenje (GIZ) – vključno s posebnima določbama o evropskem gospodarskem interesnem združenju (EGIZ), statusno preoblikovanje družb, tuja podjetja in njihove podružnice,
nadzor nad izvajanjem zakona in posebej kazenske določbe
ter prehodne in končne določbe.
– 261560

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18


4390 SIT (18,32 EUR)

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

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
– 261560 broširana izdaja 4390 SIT (18,32 EUR)
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