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MINISTRSTVA
4350.

Pravilnik o delovanju oseb, ki opravljajo
vročanje v pravdnem postopku

Na podlagi devetega odstavka 132. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno
besedilo) minister za pravosodje izdaja

PRAVILNIK
o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje
v pravdnem postopku
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pravila za delovanje pravnih in fizičnih
oseb, ki opravljajo vročanje v pravdnem postopku (v nadaljnjem besedilu: vročevalci), ter vsebino sporočil pri vročanju
in vročilnic.
2. člen
Ministrstvo za pravosodje upravlja z evidenco vročevalcev
po prejšnjem členu, ki vsebuje:
– zaporedno številko in datum vpisa v evidenco,
– firmo oziroma osebno ime in sedež vročevalca,
– osebno ime, EMŠO in naslov vseh oseb, ki pri vročevalcu opravljajo vročanje.
2. PRAVILA ZA DELOVANJE VROČEVALCEV
3. člen
Vročevalec mora opravljati vročanje skladno z določili
zakona o pravdnem postopku in v skladu s pravili, določenimi v tem pravilniku. Svoje dolžnosti mora opravljati redno in
vestno.
4. člen
Vročevalec mora imeti pri opravljanju vročanja pri sebi
osebni in identifikacijski dokument, ki izkazuje, da lahko opravlja vročanje, kar mora na zahtevo naslovnika pisanja ali osebe, kateri sme v skladu z zakonom izročiti pisanje namesto
naslovniku, le-tej pokazati.
5. člen
Vročevalec vodi evidenco zadev, v katerih opravlja vročanje po odredbi sodišča v skladu z drugim odstavkom 132. člena
Zakona o pravdnem postopku.

Evidenca se vodi v posebni knjigi ali s podporo računalnika, vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko zadeve,
– datum prejema zadeve,
– navedbo sodišča, ki je odredilo vročitev, z opravilno
številko zadeve,
– navedbo naslovnika in pisanja, ki naj se vroči,
– datum in način vročitve (ali je bilo pisanje vročeno neposredno naslovniku, ali je bila opravljena nadomestna vročitev
in komu, ali neposredna vročitev ni bila uspešno opravljena, pa
je v skladu z določili zakona o pravdnem postopku nastopila
domneva vročitve),
– v primeru, da vročitve sploh ni bilo mogoče opraviti,
razlog za to, in datum, ko je zadeva vrnjena sodišču.
6. člen
Podatke v evidencah mora vročevalec hraniti najmanj
10 let od dneva, ko je zadeva vpisana v evidenco. Po izteku
tega roka oziroma v primeru izbrisa vročevalca iz evidence
oseb za vročanje mora vročevalec evidenco izročiti Ministrstvu
za pravosodje.
3. VSEBINA SPOROČIL PRI VROČANJU IN VROČILNIC
V PRAVDNEM POSTOPKU
7. člen
Če sodišče odredi vročitev v skladu s 140. in 141. členom
zakona o pravdnem postopku, uporabi oseba, ki vroča, pri
opravljanju vročanja Obrazec VRO – št. 1 in Obrazec VRO
– št. 2.
Če sodišče odredi osebno vročitev v skladu s 142. členom zakona o pravdnem postopku, uporabi oseba, ki vroča,
Obrazec VRO – št. 3, Obrazec VRO – št. 4 in Obrazec VRO
– št. 5.
Obrazci so sestavni del tega pravilnika in so objavljeni
skupaj z njim.
8. člen
V predlogu za odreditev vročitve po vročevalcu lahko
stranka, ki predlaga takšno vročitev, določi natančnejša navodila glede vročitve oziroma morebitne posebnosti pri vročitvi.
Če vročevalec ugotovi, da vročitve ni mogoče opraviti
skladno z odredbo sodišča, mora pisanje nemudoma vrniti sodišču skupaj z zapisnikom, v katerem opiše poskušena dejanja
vročitve in razloge za neuspešno vročitev.
Po uspešno opravljeni vročitvi mora vročevalec o
tem nemudoma obvestiti sodišče in priložiti vsa ustreza
obvestila.
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9. člen
Vročevalec je za vročitev upravičen do plačila in povrnitvi
stroškov za svoje delo, v skladu s sklenjeno pogodbo.
O plačilu in povrnitvi stroškov odloči sodišče.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo vročanje na podlagi posebnega dovoljenja ministra, pristojnega za pravosodje,
prenehajo za posamezno sodišče opravljati dejavnost vročanja
v pravdnem postopku, ko posamezno sodišče zagotovi opravljanje dejavnosti vročanja v pravdnem postopku po pravnih
in fizičnih osebah, izbranih v postopku javnega naročanja po
zakonu, ki ureja javno naročanje.
11. člen
Evidenco iz 2. člena tega pravilnika vzpostavi Ministrstvo
za pravosodje najpozneje v 30 dneh po zaključku javnega
naročila.

Uradni list Republike Slovenije
nadalje upravlja kot register vročevalcev v kazenskem postopku.
13. člen
Postopki, kjer je bila vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti vročanja vložena pred uveljavitvijo tega pravilnika, se zaključijo v skladu z dosedanjimi predpisi.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehata veljati
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja in o pravilih za njihovo delovanje (Uradni list RS,
št. 32/00) in Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja
in o pravilih za njihovo delovanje (Uradni list RS, št. 87/03).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-185/2007
Ljubljana, dne 28. avgusta 2007
EVA 2007-2011-0081

12. člen
Register pooblaščenih vročevalcev, ki ga je Ministrstvo
za pravosodje upravljalo na podlagi dosedanjih predpisov, se

dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje
Priloga

Priloga 1: Obrazec VRO - št. 1: Obvestilo pri navadnem vroþanju po 141. þlenu ZPP
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Priloga 2: Obrazec VRO - št. 2: Vroþilnica za navadno vroþanje po 141. þlenu ZPP
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Priloga 3: Obrazec VRO - št. 3 : 1. Obvestilo pri osebnem vroþanju po 3. odstavku 142. þlena
ZPP
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Priloga 4: Obrazec VRO - št. 4 : 2. Obvestilo pri osebnem vroþanju po 141. þlenu ZPP
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Priloga 5: Obrazec VRO - št. 5: Vroþilnica za osebno vroþanje po 141. þlenu ZPP
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4351.

Pravilnik o določitvi osnove za odmero
štipendij in o načinu njihovega usklajevanja

Na podlagi 59. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip
in 63/07 – popr.) izdaja ministrica za delo, družino in socialne
zadeve

PRAVILNIK
o določitvi osnove za odmero štipendij
in o načinu njihovega usklajevanja
1. člen
Ta pravilnik določa osnovo za odmero republiških in Zoisovih štipendij ter štipendij za brezposelne osebe, kot tudi
zvišanj in dodatkov k republiškim in Zoisovim štipendijam, in
ureja način usklajevanja teh štipendij.
2. člen
Osnovna štipendija, zvišanja in dodatki k štipendiji se odmerijo od osnove, ki znaša 45,56% od minimalne plače po Zakonu o določitvi minimalne plače (Uradni list RS, št. 114/06).
3. člen
Višina osnovne štipendije, zvišanja in dodatki k štipendiji
se med šolskim oziroma študijskim letom usklajujejo v skladu
z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06) za
razliko od povišanja štipendije v letu pred uskladitvijo.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe Pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS,
št. 48/99, 43/00, 62/01, 85/02, 15/03 – odl. US, 40/03, 64/04,
28/06, 50/06, 80/06 in 57/07) v delu, ki določa zajamčeno plačo
kot osnovo za odmero osnovne štipendije, zvišanj in dodatkov
k štipendiji.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-352007
Ljubljana, dne 21. septembra 2007
EVA 2007-2611-0095
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo,
družino in socialne zadeve

4352.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o fitosanitarnih ukrepih za
preprečevanje vnosa in širjenja glive
Phytophthora ramorum

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena, 73. člena ter v
povezavi s četrtim odstavkom 14. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o fitosanitarnih ukrepih
za preprečevanje vnosa in širjenja glive
Phytophthora ramorum
1. člen
V Pravilniku o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje
vnosa in širjenja glive Phytophthora ramorum (Uradni list RS,
št. 120/04) se v 1. členu črta besedilo », z vsemi spremembami« in se pred piko na koncu stavka doda besedilo », zadnjič
spremenjeno z Odločbo Komisije 2007/201/ES z dne 27. marca
2007 o spremembi Odločbe 2002/757/ES o začasnih izrednih
fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa škodljivega organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in
't Veld sp. nov. v Skupnost in njegovega širjenja v Skupnosti
(UL L št. 90 z dne 30. 3. 2007, str. 83; v nadaljnjem besedilu:
Odločba 2002/757/ES)«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(občutljive rastline, les in lubje)
Občutljive rastline, občutljiv les in občutljivo lubje so opredeljeni v Odločbi 2002/757/ES. Njihov seznam je dostopen pri
Fitosanitarni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
Uprava) in na njeni spletni strani.«.
3. člen
V četrtem odstavku 4. člena se besedilo »z mesta pridelave v RS« nadomesti z besedilom »v ES«.
4. člen
V 7. členu se besedilo »premeščajo z mesta pridelave«
nadomesti z besedilom »v ES premeščajo«.
V točki b) se beseda »enkrat« nadomesti z besedo »dvakrat« in za besedilom »rastne dobe« se doda besedilo »;
intenzivnost uradnih pregledov je odvisna od načina pridelave
rastlin;«.
V točki c) se na koncu prve alinee doda besedilo »vključno
s pripadajočim rastnim substratom in rastlinskimi odpadki,«.
Na koncu šeste alinee se pika nadomesti z vejico in se
doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– sprejem drugih fitosanitarnih ukrepov na pridelovalni
površini v oddaljenosti najmanj 2 m od okuženih rastlin.«.
5. člen
V prvem odstavku 8. člena se besedilo »Fitosanitarna
uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava)«
nadomesti z besedo »Uprava«.
6. člen
V 10. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Uprava vsako leto do 1. decembra obvesti Evropsko
Komisijo in druge države članice o izsledkih sistematičnih raziskav iz 8. člena tega pravilnika.«.
7. člen
V naslovu 11. člena se črta besedilo »in distribucije«.
V drugi alinei prvega odstavka se beseda »medijem« nadomesti z besedilom »substratom in rastlinskimi ostanki,«.
V prvi alinei drugega odstavka se za besedilom »okuženih rastlin« doda besedilo »in če je potrebno tudi pokritje tega
predela z vodo-odpornim materialom«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
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8. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(ukrepi v distribuciji)
(1) Če se okužba s škodljivim organizmom ugotovi v distribuciji občutljivih rastlin za saditev, pristojni inšpektor odredi
ukrepe v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, pravilnikom, ki ureja ukrepe in postopke za preprečevanje
vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, in tem pravilnikom.
(2) Ukrepe iz prejšnjega odstavka se izvede na vseh
občutljivih rastlinah, ki se jih da identificirati glede istega mesta
pridelave oziroma izvora in imajo isto identifikacijsko številko
na rastlinskem potnem listu.
(3) Poleg ukrepov iz prvega odstavka tega člena pristojni
inšpektor odredi tudi razkuževanje podlage, na kateri so stali
vsebniki z rastlinami (npr. delovna miza, beton, plastična podloga).«.
9. člen
V drugi alinei 12. člena se za besedilom »skupaj z« doda
besedilo »rastnim substratom in«.
10. člen
V prvem odstavku 13. člena se na koncu druge alinee
pika nadomesti s podpičjem in se doda nova tretja alinea, ki
se glasi:
»– s kompostiranjem pod vodo-odporno folijo, ki zagotavlja termično obdelavo kompostnega kupa in preprečuje raznašanje rastlinskih ostankov.«.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-155/2007
Ljubljana, dne 14. septembra 2007
EVA 2007-2311-0107
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

4353.

Spremembe in dopolnitve Seznama
registriranih fitofarmacevtskih sredstev v
Republiki Sloveniji

Na podlagi 28. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih
(Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E  
SEZNAMA
registriranih fitofarmacevtskih sredstev
v Republiki Sloveniji
I.
Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 38/07; v nadaljnjem besedilu:
seznam) se dopolni z naslednjimi fitofarmacevtskimi sredstvi,
za katera je bila v času od 30. marca 2007 do 28. avgusta
2007 izdana odločba o registraciji ali odločba o uvrstitvi fitofarmacevtskega sredstva na seznam nujno potrebnih fitofarmacevtskih sredstev za zagotavljanje zdravstvenega varstva
kmetijskih rastlin v Republiki Sloveniji:

38083017 prosulfokarb (80,00%)

38081090 acetamiprid (0,500%)

38081090 acetamiprid (0,0005%)

38081090 acetamiprid (0,0005%)

38082080 metalaksil-M (49,49%)

38081010 teflutrin (0,150%)

BOXER

CELAFLOR CAREO
KONCENTRAT

CELAFLOR CAREO
RAZPRŠILO PROTI
ŠKODLJIVCEM

CELAFLOR CAREO SPRAY
PROTI ŠKODLJIVCEM

CENTIUM 36 CS

DIRAGER

ECODIAN CF

ECODIAN CM

FLORA VERDE

FONGANIL GOLD

FORCE 1,5 G

GEREPHON LG

MAXCEL

MAXIM EXTRA 050 FS

PROGERBALIN LG

47a

62a

62b

62c

62č

92a

101a

101b

113a

116a

116b

125a

162a

163a

220a

/

38089090 Z8-dodecil acetat
(93,00%)
38089090 E8-dodecil acetat (6,00%)
38089090 Z8-dodecenol (1,000%)

/
/
/

38082050 difenokonazol (2,50%)
38082080 fludioksonil (2,50%)

38089090 6-benziladenin (1,88%)
38089090 giberelini (1,88%)

C

38089090 6-benziladenin (2,00%)

38083090 etefon (3,95%)

N, Xn

Xn

N

/

38089090 Z8-dodecil acetat
(10,10%)
38089090 E8-dodecil acetat
(10,10%)

KARSIA Dutovlje d. o. o.

FMC Chemical sprl,
Belgija

L. Gobbi S.r.l.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SYNGENTA AGRO d.
o. o.

reg.nuj.

reg.

reg.nuj.

3433-243/07/2

327-02-501/05/6

3433-124/07/5

3433-263/07/2

3433-19/06/6

3433-516/06/2

327-02-445/05/12

3433-146/07/3

3433-408/07/3

3433-211/07/2

3433-422/07/2

3433-434/06/5

3433-435/06/3

3433-442/06/3

327-02-473/05/12

3433-421/07/3

327-02-584/05/10

3433-400/07/2

3433-409/07/2

Številka
odločbe

17. 4. 2007

24. 4. 2007

13. 4. 2007

26. 4. 2007

4. 6. 2007

6. 6. 2007

13. 7. 2007

16. 4. 2007

2. 7. 2007

17. 4. 2007

12. 7. 2007

13. 4. 2007

13. 4. 2007

13. 4. 2007

29. 5. 2007

13. 7. 2007

14. 5. 2007

21. 5. 2007

4. 7. 2007

Datum izdaje
odločbe

30. 8. 2010

24. 7. 2017

30. 8. 2010

15. 11. 2010

4. 6. 2017

6. 6. 2017

13. 7. 2017

30. 8. 2010

30. 10. 2010

30. 8. 2010

12. 7. 2010

13. 4. 2017

13. 4. 2017

13. 4. 2017

29. 5. 2017

13. 7. 2010

14. 5. 2017

15. 10. 2010

8. 12. 2010

Datum
prenehanja
veljavnosti
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SYNGENTA

PINUS d. d.

reg.nuj.

reg.

SYNGENTA AGRO d.
o. o.
KARSIA Dutovlje d. o. o.

reg.

SYNGENTA AGRO d.
o. o.

Valent BioSciences
Corporation

reg.

reg.nuj.

reg.nuj.

reg.nuj.

reg.nuj.

reg.

reg.

UNICHEM d.o.o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

L. Gobbi S.r.l.

SYNGENTA

SYNGENTA

COPYR

ISAGRO

ISAGRO

KARSIA Dutovlje d. o. o.

SILK d.o.o.

Scotts Celaflor
Handelgesellschaft
M.B.H.

L. Gobbi S.r.l.

SILK d.o.o.

Scotts Celaflor
Handelgesellschaft
M.B.H.

SILK d.o.o.

Scotts Celaflor
Handelgesellschaft
M.B.H.
reg.

reg.

SYNGENTA AGRO d.
o. o.

SYNGENTA

reg.

reg.nuj.

reg.

Vrsta
odločbe

reg.nuj.

SYNGENTA AGRO d.
o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

Zastopnik, distributer

BASF Slovenija d.o.o.
METROB d.o.o.

BASF

SYNGENTA

NIHON NOHYAKU

KOLLANT

Proizvajalec

Št.

38081010 piretrin (1,816%)

/

Xi

38089090 NAA (3,70%)

38083027 klomazon (36,00%)

/

/

/

N, Xn

N, Xn

38082080 boskalid (25,02%)
38082030 piraklostrobin (12,80%)

BELLIS

33a

N, Xn

38082050 ciprokonazol (16,00%)
38082050 propikonazol (25,00%)

ARTEA PLUS

19a

Xn
Xi

38089090 metaldehid (0,500%)

Skupina
nevarnosti

38081090 buprofezin (25,00%)

AGROSAN B – POLŽOMOR

APPLAUD 25 WP

Carinska oznaka*, aktivna snov
in vsebnost (%)

5a

Ime sredstva

14a

Zap.
št.
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STEWARD

TEPPEKI

TERIDOX 500 EC

TRICO

254a

266a

267a

278a

ACROBAT MZ WG

AFALON

BUTISAN – S

CALLISTO 480 SC

1

4

53

54

Ime sredstva

SMARTFRESH

249a

/

38089090 olje na osnovi ovčje
maščobe (6,45%)

Carinska oznaka*, aktivna snov
in vsebnost (%)

38083027 mezotrion (48,00%)

38083027 metazaklor (50,00%)

38083023 linuron (45,00%)

38082060 dimetomorf (9,00%)
38082030 mankozeb (60,00%)

Kwizda Agro GmbH

SYNGENTA

ISK BIOSCIENCE

DU PONT

ROHM AND HASS

N

4

N, T

Xn

Skupina
nevarnosti

SYNGENTA

BASF

AGAN CHEMICAL MAN.

BASF

Proizvajalec

pod.
reg.
raz.
pod.

BASF SLOVENIJA d.
o. o.
SYNGENTA AGRO d.
o. o.

327-02-397/04/8

SFS 8004
3433-405/07/3

327-02-406/04/12

327-02-256/00
327-02-217/03
327-02-250/01/7
KARSIA Dutovlje d. o. o.

BASF SLOVENIJA d. o.
o., METROB d. o. o.

Zastopnik, distributer

3433-373/06/05

reg.
spr.
spr.

reg.

AGROSAAT d.o.o.,
Družba za zastopanje in
trgovanje

327-02-461/05/9

Številka
odločbe

reg.

SYNGENTA AGRO d.
o. o.

327-02-377/04/16

3433-376/06/11

3433-427/07/2

3433-7/06/11

327-02-333/04/14

327-02-335/04/15

Številka
odločbe

Vrsta
odločbe

reg.

reg.

reg.nuj.

ISK BIOSCIENCE

PINUS d. d.

KARSIA Dutovlje d. o. o.

reg.

SYNGENTA AGRO d.
o. o.

II.
Pri fitofarmacevtskih sredstvih vpisanih v seznam pod
zaporednimi številkami 1, 4, 53, 54, 57, 69, 83, 85, 117, 140,
143, 147, 148, 154, 175, 188, 233, 247, 256, 261 in 264, za
katera je bila v času 30. marca 2007 do 28. avgusta 2007 izdana odločba o podaljšanju, spremembi, začasnem podaljšanju
registracije, uvrstitvi fitofarmacevtskega sredstva na seznam
nujno potrebnih fitofarmacevtskih sredstev za zagotavljanje
zdravstvenega varstva kmetijskih rastlin ali prenehanju registracije v Republiki Sloveniji, se besedilo nadomesti z novim
besedilom, ki se glasi:

N, Xi

/

N, Xn

/

38083015 dimetaklor (50,00%)

38081090 flonikamid (50,00%)

38081090 indoksakarb (30,00%)

38083090 1-metilciklopropen

SYNGENTA

reg.

AGROPROM d.o.o.

reg.

Vrsta
odločbe

30. 3. 2007

13. 1. 1998
4. 7. 2007

13. 4. 2007

20. 2. 2002
24. 7. 2003
4. 4. 2007

Datum izdaje
odločbe

7. 5. 2007

14. 5. 2007

4. 6. 2007

14. 5. 2007

8. 8. 2007

29. 5. 2007

25. 7. 2007

8. 8. 2007

Datum izdaje
odločbe

30. 3. 2017

13. 1. 2008

13. 4. 2017

22. 1. 2012

Datum
prenehanja
veljavnosti

7. 5. 2017

14. 5. 2017

4. 6. 2010

14. 5. 2017

31. 12. 2010

29. 5. 2017

25. 7. 2017

8. 8. 2017

Datum
prenehanja
veljavnosti
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Zap.
št.

RELDAN 22 EC

234a

NEUDORFF

AGROPROM d.o.o.

Zastopnik, distributer

Št.

N, Xn

/

38081010 piretrin (0,018%)
38081090 repično olje (0,825%)

RAPTOL SPRAY

228b

NEUDORFF

Proizvajalec

11890 /

38081040 klorpirifos-metil (22,50%)

Xn

38081010 piretrin (1,83%)
38081090 repično olje (82,53%)

RAPTOL KONCENTRAT

Skupina
nevarnosti

228a

Carinska oznaka*, aktivna snov
in vsebnost (%)

Ime sredstva

Zap.
št.

Stran
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DECIS 6,25 EG

DELAN 700 WG

83

85

KARATE ZEON 5 CS

KENYATOX VERDE

KOFUMIN 50-EC

KOFUMIN-7

LASER

MIKAL FLASH

140

143

147

148

154

175

FORUM STAR

COLLIS

69

117

CANTUS

Ime sredstva

57

Zap.
št.

3

N

Xn

38081090 spinosad (spinosin
A+spinosin D) (22,00%)

38082080 folpet (25,00%)
38082015 fosetil-Al (50,00%)

1

Xn

N, Xn

Xn

N, Xn

reg.
zač.

BASF SLOVENIJA d. o.
o., METROB d. o. o.

327-02-356/04/13
3433-131/07/4
327-02-160/01
327-02-217/03
327-02-160/01/4
327-02-315/02/36
327-02-187/04/9
327-02-181/00
327-02-232/03
327-02-181/00/4
3433-407/07/3

reg.
par.
reg.
spr.
zač.
pod.
raz.
reg.
spr.
spr.
reg.nuj.

BAYER CS d.o.o.

BASF SLOVENIJA d.
o. o.
BASF SLOVENIJA d.
o. o.
SYNGENTA AGRO d.
o. o.

327-02-155/02
327-02-7/04/2
327-02-155/02/6
327-02-155/02/7
327-02-304/01
327-02-374/04/3
3433-477/06/2

reg.
spr.
spr.
spr.
zač.
spr.
pren.
reg.
spr.
zač.
raz.
spr.
spr.
zač.

ROMMB Brigita Mohorko
s.p.

ROMMB Brigita Mohorko
s.p.

31. 3. 2003
26. 11. 2004
14. 5. 2007

27. 5. 2003
19. 1. 2004
16. 3. 2006
8. 6. 2007

23. 2. 2000
27. 2. 2002
6. 2. 2004
7. 5. 2004
7. 3. 2006
16. 5. 2006
16. 8. 2007

8. 1. 1996
27. 2. 2002
6. 2. 2004
7. 5. 2004
7. 3. 2006
16. 5. 2006
16. 8. 2007

13. 11. 2000
24. 7. 2003
26. 3. 2007
22. 6. 2007

30. 3. 2007
9. 7. 2007

17. 4. 2002
24. 7. 2003
9. 5. 2007

20. 6. 2006
15. 6. 2007

5. 6. 2002
10. 6. 2004
26. 11. 2004
13. 6. 2006
13. 7. 2007

1. 12. 2004
5. 6. 2007

17. 9. 2004
5. 6. 2007

Datum izdaje
odločbe

14. 5. 2009

16. 3. 2008

6. 12. 2007

6. 12. 2007

13. 11. 2010

30. 3. 2017

9. 5. 2009

20. 6. 2016

31. 10. 2007

5. 6. 2009

5. 6. 2009

Datum
prenehanja
veljavnosti

Stran

BAYER d.o.o., Bayer
CropScience

SYNGENTA AGRO d.
o. o.

327-02-30/00
327-02-80/02
327-02-74/04/2
327-02-30/00/2
327-02-30/00/6
3433-352/06/2
327-02-30/00/10

reg.
spr.
spr.
spr.
zač.
spr.
pren.

SFS 6005
327-02-80/02
327-02-74/04/2
327-02-199/04/1
327-02-6/04/3
3433-352/06/2
327-02-6/04/5

327-02-351/01
327-02-351/01/2
327-02-374/04/3
327-02-351/01/4
327-02-351/01/7

reg.
spr.
spr.
spr.
pren.

UNICHEM d. o. o.

327-02-351/02/13
327-02-351/02/19

327-02-352/02/9
327-02-352/02/14

Številka
odločbe

reg.
zač.

BASF SLOVENIJA d.
o. o.

Vrsta
odločbe

Zastopnik, distributer

88 / 28. 9. 2007 /

BAYER CS

DOW AGROSCIENCES

VETERINA

VETERINA

COPYR

SYNGENTA

BASF

BASF

BAYER CS

BASF

BASF

Proizvajalec

Št.

38081040 diklorvos (7,00%)

38081040 diklorvos (50,00%)

38081010 piretrin (16,00%)

38081010 lambda-cihalotrin (5,00%)

38082060 dimetomorf (11,30%)
38082080 folpet (60,00%)

38082080 ditianon (70,00%)

T

N, Xn

38082080 krezoksim – metil
(10,00%)
38082080 boskalid (20,00%)

38081010 deltametrin (6,25%)

N, Xn

Skupina
nevarnosti

38082080 boskalid (50,00%)

Carinska oznaka*, aktivna snov
in vsebnost (%)

Uradni list Republike Slovenije

11891

REGALIS

SENCOR WG 70

STROBY WG

SWITCH 62,5 WG

TAROT 25 WG

233

247

256

261

264

38083023 rimsulfuron (25,00%)

38082080 ciprodinil (37,50%)
38082080 fludioksonil (25,00%)

38082080 krezoksim – metil
(50,00%)

3

N

N, Xn

4

/

38089090 proheksadion-kalcij
(10,00%)

DU PONT

SYNGENTA

BASF

BAYER CS

BASF

TRIFOLIO-M

PINUS d. d.

SYNGENTA AGRO d.
o. o.

Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Št. 327-02-83/2005/15
Ljubljana, dne 28. avgusta 2007
EVA 2007-2311-0041

327-02-192/02
3433-299/07/2
327-02-2/00
327-02-70/03/4
327-01-369/05/2
327-02-2/00/3

reg.
spr.
spr.
zač.

327-02-44/01
327-02-44/01/5
327-02-44/01/7

pod.
spr.
raz.
pod.
reg.nuj.

SFS 7014
327-02-173/03
327-02-48/04/5
327-02-48/04/

reg.
spr.
zač.
sprem.

BAYER CS d.o.o., PINUS d. d.

BASF SLOVENIJA d.
o. o.

327-02-396/02/5
3433-132/07/2

327-02-293/02
327-02-293/02/5
327-02-293/02/9
327-02-293/02/11

reg.
spr.
spr.
spr.
reg.
par.

Številka
odločbe

Vrsta
odločbe

BASF SLOVENIJA d.
o. o.

METROB d. o. o.

Zastopnik, distributer

7. 2. 2009

7. 2. 1997
16. 6. 2003
7. 2. 2007
20. 7. 2007

23. 2. 2000
26. 3. 2003
4. 11. 2005
14. 5. 2007

25. 3. 2003
18. 4. 2007

14. 5. 2009

19. 12. 2012

31. 1. 2009

16. 5. 2015

16. 5. 2005
15. 6. 2007

25. 3. 2003
7. 5. 2004
8. 6. 2007

25. 11. 2012

Datum
prenehanja
veljavnosti

15. 4. 2003
16. 7. 2004
13. 6. 2006
2. 7. 2007

Datum izdaje
odločbe
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Ta seznam se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

III.

Proizvajalec

Št.

38083013 metribuzin (70,00%)

/

Skupina
nevarnosti

38081090 azadirahtin A (1,000%)

Carinska oznaka*, aktivna snov
in vsebnost (%)

11892 /

* Neobvezujoča carinska oznaka, ki se uporablja samo za statistične namene.
Pomen okrajšav v rubriki: Vrsta odločbe:
– reg. – registracija
– spr. – sprememba
– spr.+pod. – sprememba in podaljšanje
– pod. – podaljšanje
– zač. – začasna
– raz. – razširitev
– par. – uvoz identičnih sredstev
– pren. – prenehanje
– reg.nuj. – vključitev na seznam nujno potrebnih sredstev

NEEMAZAL – T/S

Ime sredstva

188

Zap.
št.

Stran
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Št.
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4354.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
avgust 2007

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, avgust 2007
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih na domačem trgu avgusta 2007 v primerjavi z
julijem 2007 je bil –0,001.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca avgusta
2007 je bil 0,040.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca avgusta 2007 je bil 0,005.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu avgusta 2007 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil 0,053.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgust 2007 v primerjavi z julijem 2007 je bil 0,003.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do avgusta 2007 je bil 0,032.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do avgusta 2007 je bil 0,004.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin avgusta 2007
v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,035.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do avgusta 2007 v primerjavi s povprečjem
leta 2006 je bil 0,025.
Št. 9621-51/2007/8
Ljubljana, dne 20. septembra 2007
mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije

Stran

11893

Stran

11894 /

Št.
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OBČINE

JESENICE
4355.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev (PUP)
za mesto Jesenice (planska celota J1, J2,
J3 in J4)

Na podlagi 61. člena Zakona prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 1/06) je Občinski svet Občine Jesenice na
9. seji dne 20. 9. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice
(planska celota J1, J2, J3 in J4)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana Občine Jesenice za obdobje 1986–1995/2000 (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88 in 22/90, 31/90, 30/96, 46/97,
51/98, 41/99 in 113/04) in v skladu z odločitvami družbenega
plana občine Jesenice za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 8/86, 15/89, 4/90 in Uradni list RS, št. 28/90,
31/90, 26/91, 1/93, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98, 41/99, 113/04)
ter Odloku o prostorskih ureditvenih pogojev za Mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4) (Uradni list RS, št. 131/04,
27/05) sprejema spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za Mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3
in J4).
Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev
za Mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4) je izdelal
Atelje PRIZMA, d.o.o., Jesenice pod št. 430-39/2007 in v nebistvenih določilih spreminja in dopolnjuje Odlok o prostorskih
ureditvenih pogojev za Mesto Jesenice (planska celota J1, J2,
J3 in J4) (Uradni list RS, št. 131/04, 27/05).
2. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za Mesto Jesenice iz 1. člena obsegajo:
1. Odlok z obrazložitvijo,
2. Soglasja pristojnih organov in organizacij k spremembi
in dopolnitvi PUP.
Spremembe in dopolnitve imajo značaj nebistvenih sprememb in se veljavne grafične priloge PUP ne spreminjajo. Zato
grafičnih prilog pri spremembah in dopolnitvah PUP ni.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
3. člen
V 6. členu desetega odstavka, ki določa dopustne dejavnosti v območjih za rekreacijo, se nadomesti izraz koristna
etažna površina z izrazom: »neto etažna površina«.
4. člen
V 9. členu v prvem odstavku, ki določa dopustne posege
v prostor, se pred prvo alinejo doda nova, ki se glasi:
»nadomestna gradnja, s katero se dopolnjuje dopustne
vrste posegov«.
Vse ostale alineje se ustrezno preštevilčijo.

V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V vseh območjih urejanja, ki so namenjena poselitvi, v
katerih so dopustna stanovanja, so dopustne tudi spremembe
namembnosti poslovnih prostorov v stanovanja«.
5. člen
V 10. členu, ki določa ostale dopustne vrste posegov
določene za posamezne tipe ureditvenih enot, se na koncu
dugega odstavka pri navedbi dopustnih posegov v ureditveni enoti e – enodružinska zazidava doda nov stavek, ki se
glasi:
»V enem objektu so lahko do največ 4 stanovanjske
enote, ob pogoju, da objekt izpolnjuje tudi ostale pogoje, kot
so: parkirišča in urejenost ostalih prometnih površin, zelene
površine, zbiranje in odvoz odpadkov, intervencijski dovozi, v
sklopu gradbene parcele objekta«.
V 10. členu, ki določa ostale dopustne vrste posegov določene za posamezne tipe ureditvenih enot, se v tretjem odstavku
pri navedbi dopustnih posegov v ureditveni enoti ve – vaška
enodružinska zazidava doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– za gospodarska poslopja dopustna:
– vzdrževalna dela, adaptacije,
– rekonstrukcije,
– dozidave in nadzidave,
– nove gradnje,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
za oskrbne in storitvene dejavnosti ter za obrtno dejavnost in
– odstranitve objektov.«
V šestem odstavku 10. člena se v drugi alineji, ki določa
dopustne posege za objekte terciarnih in kvartarnih dejavnosti
v ureditveni enoti stanovanjski bloki, stolpiči in stolpnice (sb),
prva podalinea dopolni z besedo »rekonstrukcije«, tako da se
ta podalinea glasi:
– »vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije«.
V 10. členu, ki določa ostale dopustne vrste posegov
določene za posamezne tipe ureditvenih enot, se osmemu
odstavku doda nova šesta podalinea, ki se glasi:
– »spremembe namembnosti«.
V 10. členu, ki določa ostale dopustne vrste posegov
določene za posamezne tipe ureditvenih enot, se devetemu
odstavku doda drugi alineji nova sedma podalinea, ki se
glasi:
– »v posameznih območjih (p) so dovoljene spremembe
namembnosti poslovnih prostorov delavnic, skladišč in garaž
za dejavnosti navedene v 6. členu Odloka, če so zagotovljene
tudi ostale prostorske zahteve«.
6. člen
V 11. členu, ki določa dopustne posege na površinah, ki
niso namenjene poselitvi, se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»Na zemljiščih ob avtocesti je dopustna postavitev reklamnih panojev ob upoštevanju veljavne zakonodaje ter ob
predhodnem pisnem soglasju pristojnega Zavoda za varstvo
kulturne dediščine in Zavoda za varstvo narave«.
7. člen
V 19. členu, ki določa gradnjo objektov na parcelni meji,
se besedilo v oklepaju (Murova) popravi tako, da se glasi: »(na
primer Murova, Koroška Bela …)«.
V 19. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Odmik od sosednje parcelne meje je lahko tudi manjši
od sicer predpisanega ob predhodnem pisnem soglasju soseda. Tako dogovorjeni odmik se v tem primeru določa oziroma
meri od najbolj izpostavljenega roba objekta«.
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8. člen
Na koncu prvega odstavka 23. člena, ki določa izrabo prostorov druge mansarde, se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Kadar se izvede kolenčni zid pri maksimalno dovoljeni
višini, je višina kolenčnega zidu višina, merjena od gotovega
tlaka zadnje etaže do točke loma vertikale v poševni del zaključnega sloja strešne konstrukcije. Če pa je objekt manjši od
dovoljenega se kolenčni zid ne upošteva«.
9. člen
V 24. členu, ki določa oblikovanje streh, se doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
»Pri obstoječih objektih terciarnih in kvartarnih dejavnosti,
ki imajo dvokapne strehe in ni možno izvesti trikotnih frčad, so
dovoljene tudi druge rešitve«.
Ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.
10. člen
V 31. členu, ki določa oblikovanje objektov v tipih ureditvenih enot, se tretji, sedmi in sedemnajsti odstavek, ki določajo
oblikovanje streh prizidkov, spremenijo tako, da se glasijo:
»Prizidki so lahko prekriti s podaljški obstoječih strešin ali
z enokapnicami«.
11. člen
V 31. členu, ki določa oblikovanje objektov v tipih ureditvenih enot, v osmem odstavku, ki določa oblikovanje v območju razpršene gradnje z, se določbi o oblikovanju objektov
spremenita tako, da se glasita:
»Za oblikovanje objektov v območju razpršene gradnje
velja:
– višina: največ P + IP, kolenčni zid ne sme biti višji od
100 cm, oziroma je lahko le enaka etažnosti obstoječih objektov
– streha: strešine v naklonu 0° do 45°.
Objekti za terciarne in kvartarne dejavnosti
– višina: do P+1, oziroma je lahko le enaka etažnosti
obstoječih objektov
– streha: ravna, dvokapnica ali sestavljena večkapnica z
naklonom strešin 0° do 45°
– kritina: temne neodsevne barve«.
12. člen
Na koncu 31. člena, ki določa oblikovanje objektov v
tipih ureditvenih enot, se doda nov triindvajseti odstavek, ki
se glasi:
»Za oblikovanje gospodarskih poslopij veljajo enake določbe kot veljajo za gospodarske poslopja v ureditveni enoti v
– vaško jedro«.
13. člen
V 36. členu, ki določa posege v ureditvenem območju M,
se črtajo celotni tretji, četrti in peti odstavek, ki se nanašajo na
navedbe za ureditveno celoto mešane rabe (M).
14. člen
Doda se nov 36 a. člen, ki se glasi:
»Vsi objekti v območju poselitve so lahko podkleteni,
ne izključuje se možnost izvedbe več etaž kleti, če to teren
omogoča«.
15. člen
V 37. členu, ki določa pogoje za določitev gradbenih parcel, se v drugem odstavku velikost gradbene parcele »največ
600 m2« nadomesti z besedilom »največ 800 m2«.
16. člen
V 42. členu, ki določa tudi urejanje parkirišč, se šesti odstavek dopolni, z novim drugim stavkom, ki se glasi:
»Za gradnjo novih stanovanj se mora zagotoviti 2 parkirni
mesti na stanovanje«.
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17. člen
V 49. členu, ki določa pogoje za varstvo in urejanje, se
četrti odstavek spremeni, tako, da se glasi:
»Za vse objekte, ki niso preko kolektorjev priključeni na
čistilno napravo oziroma na območjih, kjer ni kanalizacije, je
odpadne vode možno speljati v pretočno greznico po pogojih
pristojnega soglasodajalca v skladu z veljavno zakonodajo in
strokovnimi navodili za odvajanje odpadnih voda. Možna pa je
tudi rešitev z individualno čistilno napravo ustrezno dimenzionirano na količino odpadne vode«.
18. člen
V 68. členu se v prvi alineji črta drugi stavek, ki se glasi:
»Podrobna razporeditev dejavnosti po posameznih objektih je
prikazana v grafičnem prikazu«.
19. člen
V poglavju Posebni pogoji za posege v prostor se doda
nov 74.a člen, ki se glasi:
»V ureditvenih območjih J2/P1 in J2/P4 so dovoljene tudi
terciarne in kvartarne dejavnosti«.
20. člen
V poglavju Posebni pogoji za posege v prostor se doda
nov 74.b člen, ki se glasi:
»V ureditvenih območjih T1/1 in J2/T1 so dovoljene tudi
terciarne in kvartarne dejavnosti«.
III. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za Mesto
Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4), so stalno na vpogled
pri pristojnem organu za urejanje prostora Občine Jesenice in
Upravne enote Jesenice.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2007
Jesenice, dne 20. septembra 2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

4356.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
programu opremljanja zemljišč za gradnjo in
merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Občine Jesenice

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 13. člena Statuta Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 1/06) je Občinski svet Občine Jesenice na
9. redni seji dne 20. 9. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
programu opremljanja zemljišč za gradnjo in
merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje Občine Jesenice
1. člen
V Odloku o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine
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Jesenice (Uradni list RS, št. 75/06) (v nadaljevanju: Odlok) se
tabela v 10. členu Odloka nadomesti z novo, kot sledi:
»
Šifra

Faktor

Opredelitev, izjeme

11221
11222
11300

0,75

Tri- in večstanovanjske stavbe, Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji in Stanovanjske stavbe za posebne
namene, ki zagotovijo 50% več parkirnih
in/ali garažnih mest kot jih zahtevajo veljavni predpisi

12111
12120

0,5

Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev in Druge gostinske stavbe
za kratkotrajno nastanitev, v katerih se
pretežno opravlja naslednja dejavnost
po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list
RS, št. 2/02): H55.100, H55.21, H55.22,
H55.232, H55.233, H55.301, H55.305

123

1,5

Trgovske in druge stavbe za storitvene
dejavnosti

123

1,3

Vse trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, ki imajo v kletni etaži zagotovljena nadstandardno število (glede na
veljavne predpise) parkirnih in/ali garažnih
mest potrebnih za funkcioniranje objekta.

1242

0,5

Garažne stavbe

12410
24122

0,5

Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane
stavbe in Drugi gradbeni inženirski objekti
za šport, rekreacijo in prosti čas, v katerih
se pretežno opravlja naslednja dejavnost
po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 2/02): I60.213

125

0,5

Industrijske stavbe, v katerih se pretežno
opravlja naslednja dejavnost po Uredbi o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02): DB17,
DB18, DC19, DC20, DE21, DE22, DG24,
DH25, DI26, DJ27, DJ28, DK29, DL30,
DL31, DL32, DL33, DM35, DN36

12510

0,75

Industrijske stavbe

12630

0,5

Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, v katerih se pretežno
opravlja naslednja dejavnost po Uredbi o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02): K72,
K73

1271

0,50

Nestanovanjske kmetijske stavbe

0,75

Objekti, ki imajo v kletni etaži zagotovljeno
nadstandardno število (glede na veljavne
predpise) parkirnih in/ali garažnih mest
potrebnih za funkcioniranje objekta, razen objekti navedeni v tej tabeli ter enostanovanjske (11100) in dvostanovanjske
stavbe (11210)
«.

2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-23/2007
Jesenice, dne 20. septembra 2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

KRANJSKA GORA
4357.

Odlok o Ureditvenem načrtu za območje
urejanja: Kranjska Gora–sotočje Save in
Pišnice KG - R 7/1(del), KG - R 7/2 in KG - R 7/3

Na podlagi 37. in 38. člena Zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84 in nadaljnji) in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02) in 98. člena ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter
na podlagi 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 55/07) je Občinski svet Občine Kranjska
Gora na 9. seji dne 12. 9. 2007 sprejel

ODLOK
o Ureditvenem načrtu za območje urejanja:
Kranjska Gora–sotočje Save in Pišnice KG - R 7/1
(del), KG - R 7/2 in KG - R 7/3
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev iz Sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora (Uradni
list RS, št. 30/96, 46/96, 58/98, 61/99, 49/00, 58/01, 99/01,
98/02) sprejme Ureditveni načrt za območje urejanja: Kranjska
Gora–sotočje Save in Pišnice KG - R 7/1 (del), KG - R 7/2 in KG
- R 7/3 (v nadaljnjem besedilu: UN), ki ga je izdelal URBI d.o.o.
Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, Ljubljana, številka
projekta URBI-3015.
2. člen
UN je prostorski izvedbeni akt, s katerim se podrobneje
določajo funkcionalna, oblikovalska, infrastrukturna in varstvena merila in pogoji za urejanje ter opremljanje obravnavanega
območja. Ureditveni načrt je podlaga za gradbeno dovoljenje
ter za parcelacijo zemljišč.
3. člen
UN vsebuje:
– besedilo odloka o ureditvenem načrtu,
– grafične prikaze:
– izrez iz prostorskega plana občine v merilu 1:5000,
– območje urejanja in obstoječe stanje v merilu
1:1000,
– območje urejanja v merilu 1:1000,
– ureditvena situacija v merilu 1:1000,
– prometna ureditev v merilu 1:1000,
– zbirnik infrastrukturnega omrežja v merilu 1:1000,
– merila in pogoji – prostorska regulacija v merilu
1:1000,
– načrt parcel z elementi za zakoličenje v merilu
1:1000,
– povzetek usmeritev in opredelitev iz planskih aktov,

Uradni list Republike Slovenije
– obrazložitev ureditvenega načrta,
– zaporednost urejanja,
– soglasja pristojnih organov in organizacij.
Grafični prikazi so sestavni del odloka. Izdelani so v
digitalni obliki, kot geodetska podloga je uporabljen digitalni
geodetski topografsko katastrski posnetek, arhivirani so v analogni in digitalni obliki.
4. člen
UN določa:
– mejo območja urejanja z ureditvenim načrtom,
– funkcijo območja s pogoji za izrabo prostora in kvaliteto
graditve ali drugega posega v prostor,
– pogoje glede namembnosti območij in površin,
– merila in pogoje za ureditvene enote,
– funkcionalna zemljišča,
– pogoje za infrastrukturno opremljanje,
– pogoje glede zaporednosti urejanja,
– obveznosti investitorjev in izvajalcev.
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA Z UREDITVENIM
NAČRTOM
5. člen
UN ureja območja urejanja: Kranjska Gora–sotočje Save
in Pišnice KG - R 7/1 (del), KG - R 7/2 in KG - R 7/3, ki so določena v prostorskem planu občine. Območje, ki se ureja s tem
UN je določeno v grafičnem prikazu na digitalnem katastrskem
načrtu v merilu 1:1000.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
PROSTORA IN KVALITETO GRADITVE ALI DRUGEGA
POSEGA V PROSTOR
6. člen
(1) Za območji KG - R 7/1 (del) in KG - R 7/2 je v prostorskem planu določena osnovna raba za šport in rekreacijo.
Območje je namenjeno ureditvam površin za rekreacijo, ki
obsega poletne in zimske oblike rekreacije.
(2) Območje KG - R 7/3 je v naravi vodotok Pišnica in
Sava in je s prostorskim planom določena osnovna raba: vodne površine; kot prekrivajoča (sekundarna raba) pa je za to
območje določena raba za rekreacijo.
(3) V območju UN so potrebne ureditve vodotokov za
zavarovanje pred negativnimi vplivi in delovanjem voda. Z
ureditvami vodotoka in priobalnih zemljišč se zavarujejo in sanirajo površine z odlagališči raznih odpadkov, ki so bile nasute
v preteklih obdobjih in so še ne sanirana ter nezavarovana ter
zavarujejo nove ureditve športno rekreacijskih površin.
IV. MERILA IN POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI IN VRSTE
POSEGOV
7. člen
(1) Območja za rekreacijo (R):
(1a) Dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– šport in rekreacija,
– storitve za šport in rekreacijo,
– gostinstvo brez nastanitvenih kapacitet kot dopolnilna
ponudba osnovni namembnosti območja.
(1b) Dopustne so naslednje vrste posegov:
– ureditve rekreacijskih in športnih površin,
– postavitve športnih in rekreacijskih naprav in igral,
– postavitve pomožnih objektov za potrebe rekreacije,
– postavitve začasnih objektov za posamične prireditve ali
sezonske potrebe. Po zaključeni prireditvi ali sezoni začasne
objekte investitor odstrani,
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– ureditve infrastrukture (prometno, komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze),
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditve javnih površin,
– za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve objektov.
(2) Vodna zemljišča (V):
(2a) Dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti:
– vodnogospodarske dejavnosti, razen energetske izrabe
vodotokov,
– šport in rekreacija, lov in ribolov, če ne posegajo bistveno v naravne razmere.
(2b) Dopustne so naslednje vrste posegov:
– ureditve za varen pretok voda in plavin ter zagotavljanje
naravnega vodnega režima,
– ureditve za potrebe rekreacije,
– ureditve infrastrukture (prometno omrežje in naprave,
komunalno in energetsko omrežje in naprave, omrežja in naprave za zveze).
(3) Obstoječa MHE:
Za obstoječo MHE se s tem UN pridobljene pravice ne
poslabšajo, dovoljujejo se vsi posegi, ki to zagotavljajo.
V. MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE
8. člen
(1) UN določa ureditev devetih igralnih polj golf igrišča.
Igralna polja so razporejena vzdolž vodotokov Pišnice in Save.
Njihova razporeditev, velikost, oblikovanje in nivoji so določeni grafično. Dopustna so odstopanja od grafično določenih
igralnih polj, na podlagi dejanskih razmer na terenu ali glede
na prilagoditve posameznim sestojem vegetacije. Odstopanja
so dopustna izven priobalnih zemljišč vendar tako, da se ne
spreminjajo pogoji za pretok visokih vod.
(2) Za funkcionalno povezavo igralnih polj se izvedejo brvi
za pešce preko struge Pišnice in Save. Lokacije so določene
grafično. Dopustna so odstopanja od grafično določenih lokacij
glede na lokalno oblikovanost brežin in geološke razmere terena.
Brvi za pešce morajo biti dimenzionirane na obremenitve pešcev
in električnih vozil golf igrišča, širina brvi naj bo min. 2 m.
9. člen
Oblikovanje brežin in terena
Nove brežine naj se oblikujejo brez pravilnih, geometrijskih in izrazitih ostrih robov, prehodi brežin naj bodo zvezni
in zaobljeni. Dopustno je takšno oblikovanje novih brežin, ki
je značilno za obstoječe naravne stabilne rečne brežine in
terase. Oblikovanje terena mora biti čimbolj naravno, podobno
sedanjim značilnim oblikam terena obvodnega prostora gornjesavske doline.
10. člen
Ohranjanje obstoječe vegetacije
Z ureditvami naj se v čim večji meri ohranjajo kakovostni
sestoji obstoječe drevesne vegetacije, tako da se vključijo v zelene vegetacijske pasove med igralnimi polji. Ohranjeni sestoji
se lahko dopolnijo z novo vegetacijo, ki dopolnjuje ohranjene
sestoje in krepi njihovo obstojnost in pestrost.
11. člen
Nova vegetacija
(1) Z novo vegetacijo naj se ustvarjajo členitve med igralnimi polji in meje ob robovih igrišča. Nova vegetacija se oblikuje
v gruče/skupine, ki naj bodo sestavljene iz visoke, srednje in
nizke vegetacije. Nove zasaditve ne smejo imeti izrazite linearne oblike.
(2) Vegetacija ob brežinah vodotokov mora biti zasajena
prav tako v gručah, vegetacija naj ima različne višine, tako da
vmesni pasovi med gručami vegetacije omogočajo poglede na
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vodo. Na priobalnem pasu naj se zasadi vegetacija z globokimi
koreninami, ki utrjuje brežine in omejuje evtl. pronicanje vode
na vodotok.
(3) Ob južnem robu območja urejanja se za razmejitev
igrišča proti cesti zasadi živa meja, ki medsebojno povezuje
posamezne gruče vegetacije. Živa meja naj se kombinira z
gručasto zasaditvijo.
(4) Ob robu otroškega igrišča (v območju KG R7/2 - SZ
od območja KG M1) se vegetacija zasadi v gručah, razmejitev
med javnimi površinami in med golf igriščem se zasadi z živo
mejo. Obrobje igrišča se zasadi z gručami srednje in visoke
vegetacije.
(5) Z novo vegetacijo v območju na novo oblikovanih
nožic je možno dopolnjevati protierozijsko zaščito pretočnega
prereza.
12. člen
Zavarovanje pred negativnimi vplivi igrišča
(1) Na območju zelenice drugega igralnega polja se na
južni strani izvede zelena zaščitna ograja, da se preprečijo in
zmanjšajo evtl. negativni vplivi igre (op. nenatančni leti žogic).
Zaščitna ograja se izvede delno kot zelena stena z zemeljskim
polnilom in delno z mrežo.
(2) Dopustne so postavitve zaščitnih mrež ali drugih zaščitnih ureditev na robovih igralnih polj in na posameznih odsekih,
če se zaradi dejanskih vplivov ugotovijo negativni učinki igre.
Postavitve mrež naj se kombinirajo z zasaditvijo vegetacije.
13. člen
Pri odstranitvah objektov ali naprav je treba odstranjen
material, gradiva in dele konstrukcij odstraniti iz območja na
ustrezno deponijo. Spremenjen relief je treba sanirati, renaturirati, zavarovati pred erozijo in zasaditi z avtohtono vegetacijo.
VI. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE VODOTOKOV
14. člen
Ureditev Pišnice in Save obsega določitev končnega stanja vodnih zemljišč, priobalnih zemljišč in zavarovanja. UN
predvideva takšno strugo, ki omogoča varen pretok visokih
vod 20 letne pogostosti vključno z normalnim premeščanjem
prodnih nanosov. Poleg tega UN predvideva razširitev normalnega korita, to je ureditev prodišča na izlivnem odseku Pišnice
in naprej po Savi Dolinki dolvodno od sotočja. To omogoča pri
prekomernih dotokih plavin začasno zastajanje viškov prodov,
ki jih naslednje visoke vode pribirajo in premeščajo dolvodno.
Struge Pišnice in Save Dolinke so grafično prikazane na
podlagi idejne rešitve, narejene na osnovi predhodnih študij
in geodetskih izmer na terenu. V risbah so prikazane ureditve
geometrijsko pravolinijske, vendar se pri fizični izvedbi na terenu ureditve brežin prilagajajo naravnim obrisom v tlorisnem
in višinskem pogledu.
UN določa takšno ureditev površin na levem in desnem
bregu osnovnega korita (ki zagotavlja varen odtok visokih vod
Q20), da lahko višje vode od Q20 nekoncentrirano prelivajo
teren. Iz tega pogoja izhaja, da je nedopustno zvezno nasipavanje (nadvišanje) zemljišč na razlivnem območju visokih vod
višjih od Q20, razen na manjših lokalnih površinah, oblikovanih
kot otočki.
15. člen
Osnovno vodilo urejanja Pišnice in Save Dolinke je čim
bolj naravno usmerjanje tokov nizkih in visokih vod s čim bolj
naravnimi ukrepi. Z ureditvijo je potrebno omogočiti čim bolj
enakomeren padec struge in zagotavljati predvidene širine
korita. Glavni ukrepi za stabilizacijo struge so prečni objekti kot
so stabilizacijsko – usmerjevalne jezbice in koši. Pomemben
delež za protierozijsko zaščito predstavlja ustrezna vegetacija
(popleti, vrbovi tepihi, potaknjenci ...).
Ureditve vodotokov so določene v grafičnih prikazih.
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VII. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
16. člen
(1) Preko območja urejanja poteka rezervat za dolgoročno izvedbo povezovalne ceste med državno cesto v Logu in
Čičarami, ki vključuje tudi premostitev Pišnice. Na območju
rezervata (določen z regulacijsko linijo) niso dopustne ureditve,
ki bi onemogočale kasnejšo izvedbo ceste in mosta.
(2) Na območju urejanja so z UN določene trase poti za
vzdrževanje vodotokov in za vzdrževanje igrišča. Vzdolžna
vzdrževalna pot poteka po desnem bregu Pišnice in Save po
priobalnih zemljiščih in površinah igrišča. Vzdolžna vzdrževalna
pot lahko poteka po robu vodnega zemljišča oziroma je lahko
od njega odmaknjena. Prečni dostopi do vzdolžne vzdrževalne
poti in do vodotoka se zagotavljajo po obstoječih lokalnih cestah in kmetijskih poteh ter po trasah planiranih lokalnih cest.
Vzdrževalna pot mora biti utrjena tako da omogoča dostop
vzdrževalnim vozilom. Zgornji ustroj vzdrževalne poti je lahko
izveden v makadamu ali z utrjeno travo (rušniki ali drugimi
elementi za utrditev, ki omogoča zatravitev). Trase vzdrževalne
poti in lokalnih cest so določene v grafičnih prikazih. Na trasah
vzdrževalnih poti niso dopustni posegi, ki bi onemogočali vzdrževanje vodotoka in igrišča.
(3) V zimskem času so na vzdrževalni poti in drugih površinah igrišča dopustne ureditve stez za tek na smučeh.
(4) Preko območja urejanja se uredi dostop do gozdov na
levem bregu Save. Prehodi preko Pišnice in Save Dolinke se
uredijo s premostitvami, za katere je v naslednjih fazah projektiranja potrebno izdelati hidrotehnične osnove. Trasa prehodov
je določena v grafičnih prikazih.
VIII. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO OPREMLJANJE
17. člen
(1) Komunalno ter energetsko omrežje in naprave ter
omrežje zvez morajo biti vkopane v teren. Zemljišča tras podzemnih napeljav oziroma vodov je potrebno po izvedbi napeljave sanirati tako, da se odstrani odvečni material, teren pa
zatravi oziroma uredi skladno z ureditvijo predmetnih površin.
(2) Nadzemne komunalne in energetske objekte je potrebno postavljati v sklopu trajnih objektov. Komunalni ali energetski objekti so lahko postavljeni izven trajnih objektov le
izjemoma, kadar ni možna postavitev v trajnem objektu zaradi
negativnih vplivov na bivanje ali delo v objektu ali kadar prostorske možnosti ne dopuščajo ureditve v trajnem objektu.
V teh primerih je treba postavljati komunalne in energetske
objekte v sklop ograje igrišča, v gruče vegetacije, nevpadljivo,
predvsem ne na vidno izpostavljenih prostorih. Objekti morajo
biti arhitekturno oblikovani.
(3) Na območju se izvede drenažno zajetje ob strugi Save
Dolinke in potokom izpod Galerš za zajem vode za vzdrževanje
igralnih površin. Drenažno zajetje se izvede pred sotočjem s
Pišnico. Stopnja zajema vodnih količin se določi z izvedbenim
projektom, tako da se pri tem ohranja zahtevani biološki minimum vodotoka.
(4) V območju so dopustne gradnje podzemnih rezervoarjev za vodo za negovanje igralnih površin. Podzemni zbiralniki
vode morajo biti locirani izven vodnih in priobalnih zemljišč.
IX. ZAPOREDNOST UREJANJA
18. člen
(1) Ureditve v območju se lahko urejajo v več zaključenih
in med seboj neodvisnih fazah. Zaporedje posameznih faz ni
predpisano. Vsaka posamezna faza mora biti skladna s celovito in končno ureditvijo vodotoka in igrišča. Izvedbe posamezne
gradbene faze urejanja je potrebno izvesti tako, da kasnejše
ureditve ne bodo negativno vplivale na predhodno izvedena
dela.
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(2) Vodnogospodarske ureditve se lahko izvedejo pred ali
sočasno z ureditvijo golf igrišča. Osnovna stabilizacija korit je
predvidena s prečnimi objekti, ki se lahko gradijo postopno s
tem, da se v 1. fazi izvedejo ključne stabilizacijsko-usmerjevalne jezbice, ki se postopno dopolnjujejo z naslednjimi objekti.
(3) Izvajanje del, ki se ne zaključijo v eni časovno in
gradbeno zaključeni fazi ni dopustno. V primeru časovno in
gradbeno zahtevnejših del, je potrebno posamezne časovno
ločene faze dela izvesti tako, da se zavarujejo vse površine
pred erozijo ali drugimi negativnimi procesi.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN UPRAVLJALCA
19. člen
Vse posege je potrebno izvajati tako, da ne povzročijo
erozije ali drugih negativnih vplivov na javni gospodarski infrastrukturi, športnih objektih, ureditvah in naravnem okolju.
Vsi posegi v relief, vegetacijo in zemeljski pokrov morajo biti
izvedeni in zaključeni v celoti tako, da se prepreči negativne
procese, izvedba gradbenih del mora vključevati tudi celovito
sanacijo površin ob novogradnji.
20. člen
Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo
pred poškodbami ter po končani gradnji odstraniti provizorije in
odvečni gradbeni material ter urediti okolico.
XI. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Ureditveni načrt je občanom, organizacijam in skupnostim
stalno na vpogled na Občini Kranjska Gora in na Upravni enoti
Jesenice.
22. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
23. člen
Ta odlok začne veljati štirinajsti dan po objavi v uradnem
glasilu.
Št. 007/19-1/2007-BP
Kranjska Gora, dne 12. septembra 2007
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

4358.

Odlok o (tretjih) spremembah in dopolnitvah
Odloka o ureditvenem načrtu ŠPC Bezje

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07) je Občinski svet
Občine Kranjska Gora na 9. seji dne 12. 9. 2007 sprejel

ODLOK
o (tretjih) spremembah in dopolnitvah
Odloka o ureditvenem načrtu ŠPC Bezje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme (tretje) spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Športno prireditvenega centra
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(ŠPC) Bezje v Kranjski Gori (v nadaljevanju: UN ŠPC Bezje),
ki ga je izdelal APP, Atelje za prostorsko projektiranje Jesenice
d.o.o., št. KGI/3074-1/04/07.
II. MEJA OBMOČJA PO PARCELNIH MEJAH
2. člen
Meja območja UN ŠPC Bezje se ne spreminja.
V 4. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Območje UN ŠPC Bezje zajema območje urejanja Kranjska Gora–Porentov dom, z oznako KG/R4 in severozahodni
del območja urejanja Kranjska Gora–Sotočje Save in Pišnice,
z oznako KG/R7/1.«.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN
KVALITETO GRADITVE ALI DRUGIH POSEGOV V
PROSTOR
3. člen
V 5. členu se 5., 6., 7., 9. in 11. točka črtajo.
4. člen
V 5. členu se, glede na črtanje točk iz prejšnjega člena,
točke preštevilčijo in se le-ta spremeni tako, da si (na mestu
črtanih) točke sledijo na naslednji način:
5. gradnja doma za ostarele,
6. gradnja otroške igralne površine,
7. izvedba okrasnega vodnega motiva – bajerja,
8. rekonstrukcija in prizidava ali odstranitev in novogradnja na mestu odstranjenega Porentovega doma,
8.a gradnja dvigalne ploščadi Porentovega doma,
9. gradnja klubskega objekta golf – depandansa Porentovega doma,
10. gradnja vadbišča za golf,
11. gradnja vodohrana.
Ob tem se podatki k posamezni točki ne spreminjajo.
5. člen
V 5. členu se, glede na novo 5. točko, le-ta nadomesti s
sledečim besedilom:
5. gradnja doma za ostarele, ki bo namenjen domu »za
starejše« oziroma, ki bo stanovanjska stavba z oskrbovanimi
stanovanji oziroma stanovanjska stavba za posebne namene
s spremljajočimi storitvenimi dejavnostmi.
6. člen
V 5. členu se 8. točka (rekonstrukcija in prizidava ali odstranitev in novogradnja na mestu odstranjenega Porentovega
doma) dopolni s sledečim besedilom:
»V rekonstruiranem ali novo zgrajenem objektu ni dopustno graditi nastanitvenih enot (sob za nastanitev, hotelskih
apartmajev, ipd.), v katerih bi bilo mogoče pripravljati hrano.«.
IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA
TER ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
ALI NAPRAV OZIROMA DRUGIH POSEGOV
V PROSTOR S TOLERANCAMI PRI GABARITIH
IN NAMEMBNOSTI
7. člen
V 7. členu se prvi odstavek in stavek drugega odstavka v
celoti črtata in nadomestita z novimi, ki se glasijo: »Regulacijske elemente, mejo lociranja objektov ter podatke o zakoličbi
objektov v UN ŠPC Bezje predstavljajo:
– regulacijska linija (z oznako RL),
– gradbena meja (z oznako GM),
– izhodiščne in fiksne točke objektov (z oznako »X« in
»a«).
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Regulacijska linija je črta, ki omejuje površine, ki so potrebne izključno za izvedbo in/ali rabo prometnih površin ter
gospodarske javne infrastrukture.
Poleg tega je na njih dovoljena tudi izvedba priključkov k
posameznim ali skupini objektov.
Regulacijska linija je določena v grafičnem prikazu UN.
Gradbena meja je črta, ki določa skrajni zunanji rob, do
katerega lahko seže objekt oziroma njegovi skrajni izpostavljeni
deli. Določena je v grafičnem prikazu UN.
Izhodiščna točka je točka, ki predstavlja izhodišče od
katerega se meri lociranje posameznega objekta v območju
UN v fazi zakoličbe.
Fiksna točka je točka, ki predstavlja fiksni vogal oziroma
točko posameznega objekta v območju UN in se meri od izhodiščne točke v fazi zakoličbe.
Od fiksne točke se tlorisno locira posamezni objekt, glede na
dimenzije in tolerance, ki so določene v tem UN v fazi zakoličbe.
Izhodiščne in fiksne točke so določene v odloku in prikazane v grafičnem prikazu (zakoličbeni situaciji) UN.«.
8. člen
V 7. členu se peta, šesta, sedma, osma, deveta in deseta
alineja črtajo.
9. člen
V 7. členu se, glede na črtanje alinej iz prejšnjega člena,
le-te spremenijo in sledijo na naslednji način:
5. gradnja doma za ostarele,
6. gradnja otroške igralne površine,
7. izvedba okrasnega vodnega motiva – bajerja,
8. rekonstrukcija in prizidava ali odstranitev in novogradnja na mestu odstranjenega Porentovega doma,
8.a gradnja dvigalne ploščadi Porentovega doma,
9. gradnja klubskega objekta golf – depandansa Porentovega doma,
10. gradnja vadbišča za golf,
11. gradnja vodohrana.
10. člen
V 7. členu se spremenijo sledeči zakoličbeni podatki:
– v drugi alineji – Večnamensko igrišče, se nadomesti
četrti stavek s sledečim besedilom: »Oddaljenost fiksne točke
od izhodišča v smeri proti vzhodu je 27,85 m, v smeri proti jugu
pa 40,65 m.«
– v četrti alineji – Igrišče za mali nogomet se nadomestita
četrti in peti stavek s sledečim besedilom: »Oddaljenost fiksne
točke od izhodišča v smeri proti jugovzhodu je 13 m, v smeri
proti jugozahodu pa 4,60 m.
Kot med severozahodno stranico predmetnega objekta
in južno stranico predvidenega igrišča za odbojko na mivki je
16°.«.
11. člen
V 7. členu se, glede na novo 5. točko, podatki o zakoličbi
nadomestijo s sledečimi:
Elementi zakoličbe posameznih objektov so naslednji:
– Dom za ostarele
Izhodiščna točka je »X«.
To je jugozahodni vogal stanovanjskega objekta Čičare
št. 7 (parc. št. 397/4).
Fiksna točka je »a«, to pa je severozahodni vogal predvidenega objekta.
Oddaljenost fiksne točke od izhodišča v smeri proti vzhodu je 61.75 m, v smeri proti jugu pa 32.20 m.
Severna stranica predvidenega objekta je vzporedna s
severno mejo parcele št. 397/2.
Kota pritličja je 792.00 (+/- 0.50 m).
Višina slemena ne sme presegati 16.80 m nad koto pritličja.
Elementi zakoličbe objektov, ki ostajajo v programu UN
se ne spreminjajo.
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12. člen
V 10. členu se 5., 6., 7., 8., 9. in 11. točka črtajo.
13. člen
V 10. členu se, glede na črtanje točk iz prejšnjega člena,
le-te spremenijo in sledijo na naslednji način:
5. gradnja doma za ostarele,
6. gradnja otroške igralne površine,
7. izvedba okrasnega vodnega motiva – bajerja,
8. rekonstrukcija in prizidava ali odstranitev in novogradnja na mestu odstranjenega Porentovega doma,
8a. gradnja dvigalne ploščadi Porentovega doma,
9. gradnja klubskega objekta – depandansa Porentovega
doma,
10. gradnja vadbišča za golf,
11. gradnja vodohrana.
14. člen
V 10. členu se spremenijo sledeči podatki:
– v točki 1. Gostinsko-stanovanjski-gospodarski objekt se
prvi stavek nadomesti s sledečim besedilom: »Tlorisna velikost:
12.00 x 29.00 m + 2 x 2.00 x 9.00 m – členitev na vzhodni in
zahodni strani + 2.20 x 10.00 m – polkrožni podaljšek v pritličju
na južni strani, kot možnost (+/- 5%).
V primeru, da bo zasnova objekta upoštevala povečanje
tlorisne velikosti (v okviru dovoljenih toleranc) je širitev objekta
le proti vzhodu oziroma jugu.
15. člen
V 10. členu se spremenijo sledeči podatki:
– v novo nastali točki 6. Otroška igralna površina se
stavbna masa določi s sledečimi podatki: »Tlorisna velikost:
53.35 x 49.20 m (+/- 10%). Oblika območja igralne površine
je lahko poljubna (kvadratne, pravokotne, trapezne, ipd. oblike). Etažnost: v nivoju terena, ki lahko iz nivoja izhaja v višini
+/- 3.0 m – v skladu s funkcijo glede na vrsto igre. Izvedba:
pretežno zatravljena površina (več kot 50%) z možnostjo kombiniranja tlakovanja z naravnimi materiali. Otroška igrala so
lahko lesene, kovinske, PVC izvedbe iz preverjenih okolju
prijaznih materialov.
16. člen
V 10. členu se, glede na novo 5. točko, podatki o stavbni
masi nadomestijo s sledečimi:
5. dom za ostarele
Tlorisno zasnovo sestavljajo jedro, severni, južni in vzhodni trakt.
Tlorisne velikosti:
– jedro: 7.10 – 8.52 x 10.68 m + 3.41 x 9.30 – 12.86 m
(+/- 5%),
– severni trakt: 13.50 x 28.80 m + 2 x 2.15 x 9.00 m + 1.20
x 6.80 m (+/- 5%),
– južni trakt: 13.50 x 28.80 m + 2 x 2.15 x 9.00 m + 1.20
x 6.80 m (+/- 5%),
– vzhodni trakt: 32.10 x 12.45 m + 7.60 x 9.00 m + 6.55
x 9.00 m (+/- 5%).
Ob tem je dopustna izvedba nadstreškov nad vhodi oziroma uvozi v objekt, ki smejo biti izvedeni nad nivojem pritličja
(do nivoja oken v 1. nadstropju) in oblikovno skladni s celotnim
objektom.
Etažnost: (max. dovoljeno) klet (vkopana – lahko delno), pritličje (lahko visoko), 1. nadstropje, 2. nadstropje,
1. izrabljeno podstrešje, 2. izrabljeno podstrešje. Ob tem št. kleti ni omejeno, kolenčni zid v izrabljenem podstrešju pa ne sme
presegati viš. 1.00 m.
Izvedba: masivna z možnostjo montažne oziroma lesene
kombinacije.
Streha: nad jedrom je streha ravna oziroma v min. naklonu zaradi odvodnjavanja, nad trakti pa je simetrična dvokapnica
v naklonu 38°–45°, smeri slemena vzporedno z daljšo stranico.
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Nad členjenimi deli tlorisa se lahko streha tudi členi v enakem
naklonu kot osnovna.
Osvetlitev izrabljenih podstrešij se lahko izvaja s frčadami
ali strešnimi okni v nivoju strešine.
Kritina bo enotna in sicer sive barve z videzom drobne
strukture.
Nadstreški nad vhodi oziroma uvozi v objekt so lahko
ravni oziroma v min. naklonu zaradi odvodnjavanja.
Sestavni del UN so tudi strokovne podlage – idejna zasnova Doma za starejše Kranjska Gora št. 25/06/BD, izdelal
Arhitekturni atelje Dacar Bogdan, s.p., v novembru 2006.
17. člen
V 10. členu se na koncu doda odstavek s sledečim besedilom:
Tlorisna velikost vseh objektov je določena za tlorise
objektov v etažah na terenu (pritličje) z upoštevanjem oboda
nosilnih delov konstrukcije. Vkopane kleti in etaže nad pritličjem
lahko segajo izven določenih velikosti ob tem, da ne presegajo
dovoljenih toleranc. Izven teh velikosti lahko v okviru gradbenih
parcel segajo napušči in balkoni oziroma ganki, katerih max.
širina je 1.50 m.
Zunanje površine ob objektih (terase na terenu, zelenice,
poti …) se lahko oblikujejo poljubno, upoštevajoč potrebne
funkcionalne površine glede na namembnost in zmogljivost
posameznega objekta. Pri tem se ne sme spreminjati osnovna
zasnova UN glede dostopnih poti, ceste ipd.
18. člen
V 11. členu se zadnji odstavek črta.
19. člen
V 11. členu se doda odstavek s sledečim besedilom:
Osvetlitev podstrešij posameznih objektov se lahko izvaja
tudi s strešnimi okni v nivoju strešine.
20. člen
13. člen se na koncu dopolni s sledečim odstavkom:
Izvedba opornih zidov v sklopu zunanje ureditve posameznih objektov je dopustna ob uvoznih poteh do/v objekte v
kletne (vkopane) etaže. Le-ti se morajo na vidnih delih kamnito
oblagati ali arhitekturno oblikovati skladno z objektom, ki mu
pripadajo. Višina opornih zidov mora biti prilagojena višini terena na pritličnem nivoju objektov. Nad ta teren ne smejo segati
višje od 0.30 m.
V. GRADBENE PARCELE IN JAVNE POVRŠINE
21. člen
V 15. členu se spremenijo velikosti gradbenih parcel ter
skladno s spremembo predmetnega UN določijo nove, in sicer:
– gostinsko-stanovanjski-gospodarski objekt (1) 920 m2
Gradbena parcela zajema zahodni del parcele št. 407/6.
Izjema je pas v širini do 1.20 m ob vzhodni strani parcele v
velikosti 26 m2, ki je namenjen javni površini.
– sklop športnih objektov 11670 m2
(večnamensko igrišče (2), igrišče za odbojko na mivki
(3), igrišče za mali nogomet (4), otroška igralna površina (6),
okrasni vodni motiv – bajer (7)).
Gradbena parcela zajema vzhodni del parcele št. 407/1,
v velikosti 4721 m2, jugozahodni del parc. št. 397/2, v velikosti
1329 m2, centralni del parc. št. 860/1, v velikosti 525 m2, severovzhodni del parcele št. 401/1, v velikosti 2827 m2, severni del
parcele št. 401/10, v velikosti 26 m2, celotno parcelo št. 399,
v velikosti 1471 m2 ter severni del parcele št. 398, v velikosti
771 m2.
– dom za ostarele (5) 9160 m2.
Gradbena parcela zajema vzhodni del parcele št. 397/2,
v velikosti 1254 m2, severni del parcele št. 860/1, v velikosti
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147 m2 ter severozahodni del parcele št. 387/1, v velikosti
7759 m2.
– Porentov dom (8), dvigalna ploščad (8a) in klubski
objekt golf (9) 3144 m2.
Gradbena parcela zajema severozahodni del parcele
št. 401/1, v velikosti 753 m2, centralni severni del parcele
št. 401/1 (vzhodno od Porentovega doma), v velikosti 876 m2,
parcelo št. 401/7 v celoti, v velikosti 1032 m2, jugozahodni del
parcele št. 401/10, v velikosti 261 m2, jugozahodni del parcele
št. 860/1, v velikosti 193 m2 ter jugozahodni vogal parcele
št. 407/1, v velikosti 29 m2.
– vadbišče za golf 12944 m2.
Gradbena parcela zajema jugozahodni del parcele
št. 401/1, v velikosti 5473 m2 in jugozahodni vogal iste parcele,
v velikosti 2 m2, južni (pretežni) del parcele št. 400, v velikosti
3675 m2 ter parcelo št. 885/43 v celoti, v velikosti 3.794 m2.
VI. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA
OBMOČJA
22. člen
V 16. členu se prvi odstavek »Elektrika« v celoti črta in
nadomesti s sledečim besedilom:
»Vsi objekti ali sklop objektov, ki potrebujejo elektroenergetsko oskrbo bodo opremljeni iz javnega elektro omrežja.
Na severni strani, izven območja ŠPC Bezje, poteka nizko
in visokonapetostno elektro omrežje v vkopani (»kabelski«)
izvedbi. 20 kV omrežje tudi prečka območje ŠPC na vzhodnem
delu (kjer ni predvidenih objektov). Na zahodnem delu pa poteka nizkonapetostni priključek za Porentov dom.
Posegi, ki jih obravnava predmetni UN ne terjajo prestavitev obstoječega elektro omrežja.
Oprema objektov z oznako 1, 8, 8a in 9 se elektroenergetsko napaja iz nizkonapetostnega omrežja na zahodni strani
območja ŠPC, objekti z oznako 5, 2, 3, 4 in 7, pa iz novopredvidene TP »ŠPC Bezje«, ki se locira na centralnem delu
severnega roba ŠPC. Iz nje se vodita priključka za objekt št. 5
in sklop objektov št. 2, 3, 4 in 7.
Potek obstoječega elektro omrežja je razviden in načrta
komunalnih vodov tega UN.
Za opremo območja z elektro napravami, preko katerih se
bodo oskrbovali objekti ŠPC, so izdelane Strokovne podlage
– Elektrifikacija, ki so sestavni del UN.«.
23. člen
V 16. členu se besedilo drugega odstavka »Vodovod« v
celoti črta in nadomesti z novim, in sicer:
»Vsi objekti ali sklop objektov, ki potrebuje vodooskrbo,
bodo opremljeni iz javnega vodovodnega omrežja. Iz istega
omrežja bo zagotovljeno tudi požarno varstvo, ki izhaja iz
hidrantne opreme.
V ta namen je potrebno obnoviti in povečati vodohran
Železnica ter obnoviti in povečati transportni vod od vodohrana
do jaška št. 275 (pri objektu Koroška c. 14a; parc. št. 458/4)
ter od jaška št. 268 (pri objektu Bezje 1; parc. št. 405/2) do
območja ŠPC Bezje.
Obnova in povečava vodhrana ter transportna voda od
vodohrana do jaška št. 275 se izvede s strani upravljavca
javnega vodovodnega omrežja v letu 2007, v okviru načrtovane porabe sredstev iz postavke št. 063002 (Vodovodno
omrežje – investicije) proračunskih sredstev Občine Kranjska Gora.
Obnova in povečava transportnega voda od jaška št. 275
do območja ŠPC Bezje pa se izvede v okviru izvedbe komunalne opreme ŠPC Bezje. Le-ta se lahko izvede v okviru samostojnega postopka izvedbe komunalne opreme, ali v sklopu
postopka izvedbe posameznih objektov ŠPC Bezje.
Do takrat je možna gradnja objektov, ki bodo oskrbovani
iz obstoječih vodovodnih kapacitet, ki so v območju ŠPC že
izvedene oziroma zagotovljene.
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Trase obstoječih vodovodnih naprav oziroma omrežja so
vrisane v načrt komunalnih vodov, ki je sestavni del (tretjih)
sprememb in dopolnitev UN.
Dodaten možen vir za požarno varstvo oziroma zagotavljanje požarne vode sta, po izgradnji le-teh, tudi bajer in
vodohran, ki sta predvidena v ŠPC Bezje.«.
Za prej opisano opremo območja z vodovodnim (in hidrantnim) omrežjem so izdelane Strokovne podloge za izvedbo
vodovoda in fekalne kanalizacije, ki je sestavni del UN.
24. člen
V 16. členu se besedilo tretjega odstavka »Kanalizacija«
v celoti črta in nadomesti z novim, in sicer:
»Fekalne in odpadne vode se odvajajo v javno fekalno kanalizacijsko omrežje v kvaliteti, ki jo za iztok v kanalizacijo določa
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v
vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05). Priključek
mora biti zgrajen vodotesno v min. padcu 1% proti omrežju.
Fekalno kanalizacijsko omrežje poteka od Naselja Slavka Černeta mimo Porentovega doma do ceste Bezje Čičare.
Naprej gre po cesti (s parcelno številko 912 in 397/8, obe k.o.
Kranjska Gora) do črpališča ob koncu ceste (na vzhodu). Kanalizacija je v cestnem delu gravitacijske izvedbe. Glavna fekalna
kanalizacija dimenzije DN 350 poteka na globini od 4,2 m do
2,15 m, od zahoda proti vzhodu. Priklopi na fekalno kanalizacijo
so lahko gravitacijske ali tlačne izvedbe. V primeru gravitacijske
izvedbe je možnost povratnega udara, zato se priklop vrši preko nepovratne lopute in čistilnega jaška ali kosa. Vse priklope je
potrebno izvesti v PVC izvedbi dimenzije DN 150 (priporočljivo
20–30 cm) nad niveleto kanalizacijskih vodov.
O pogojih priklopa se investitor dogovori s predstavnikom
ČD-SHW g. Bizjakom tel. 041/721-561.
Trasa obstoječega kanalizacijskega omrežja je razvidna
iz načrta komunalnih vodov, ki je sestavni del UN.
Prestavitve omrežja, ki so potrebne zaradi izvedbe posegov, predvidenih v UN se izvedejo na površine območja ŠPC
Bezje, kjer niso predvideni objekti. Prestavitve se obdelajo v
fazi izvedbe komunalne opreme ŠPC Bezje ali v okviru PGD
objekta, zaradi katerega je potrebno posamezni odsek omrežja
prestaviti. Podatke za prestavitev posreduje upravljavec, ki
mora soglašati s prestavitvijo v fazi PGD.«.
Potek fekalnega kanalizacijskega omrežja in način priključevanja objekta ŠPC Bezje je obdelan tudi v Strokovnih
podlagah za izvedbo vodovoda in fekalne kanalizacije, ki so
sestavni del UN.
Strešne vode in meteorne vode iz utrjenih (tlakovanih)
dvoriščnih površin se preko peskolovov oziroma požiralnikov
ali linijskih rešetk odvedejo v ponikovalnice.
Vode z utrjenih parkirišč se preko lovilcev olj in peskolovov odvedejo v ponikovalnice. Kolikor je naklon uvoza usmerjen proti cesti, investitor z ustrezno linijsko rešetko prestreže
meteorne vode in jih preko peskolova spelje v ponikovalnico.
25. člen
V 16. členu se dopolni četrti odstavek »Ogrevanje« s
sledečim besedilom:
»Dopustno je tudi ogrevanje z elektro ogrevalnimi napravami. Priporočljiva pa je izvedba ogrevanja objektov prek vseh
vrst alternativnih virov energije.«.
26. člen
V 16. členu se dopolni peti odstavek »Telefon« tako, da
se poleg navedenega doda naslednje besedilo:
»Oprema območja ŠPC Bezje se izvede tudi upoštevajoč Strokovne podlage za TK in KKS omrežje in priključek na
javno telekomunikacijsko in kabelsko omrežje, ki so sestavni
del UN.«.
27. člen
V 16. členu se dopolni šesti odstavek »Odpadki« tako, da
se poleg navedenega doda naslednje besedilo:
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»Vsak objekt ali skupina objektov mora imeti zagotovljeno
prevzemno mesto za zbiranje oziroma odvoz odpadkov prek
ustreznih posod, ki mora biti urejeno skladno z Odlokom o
načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (UVG, št. 15/2002).
Lociran naj bo ob poti smetarskega vozila. Odpadke je potrebno na izvoru ločevati in zagotoviti ločen odvoz posameznih
frakcij (odvoz po naročilu oziroma pogodbi).
Vsak objekt ali skupina objektov mora imeti predviden tudi
kompostnik za zbiranje zelenega odpada.«.
28. člen
V 16. členu se osmi odstavek »Kabelsko omrežje« dopolni s sledečim besedilom:
»Oprema območja ŠPC Bezje se izvede tudi upoštevajoč Strokovne podlage za TK in KKS omrežje in priključek na
javno telekomunikacijsko in kabelsko omrežje, ki so sestavni
del UN.«.
29. člen
V 16. členu se zadnji odstavek črta.
VII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
30. člen
V 17. členu se v tretjem odstavku spremeni št. skupnih
parkirnih mest na urejenih tonamenskih površinah, in sicer se
številka 141 spremeni v 137.
31. člen
17. člen se na koncu dopolni s sledečim odstavkom:
»Pri načrtovanju posegov, ki se nanašajo na urejanje prometa v območju ŠPC Bezje je potrebno upoštevati tudi smernice in pogoje upravljavca občinskih cest št. 028/150-165/2007
P, z dne 3. 4. 2007, ki so sestavni del UN.
32. člen
17. člen se na koncu dopolni še s sledečimi odstavki:
Za vse posege, ki se izvajajo v 15 metrskem varovalnem
pasu državne ceste R1-201 (Kr. Gora–Rateče) je potrebno
pridobiti projektne pogoje in soglasje upravljavca, kot to predvideva 50. člena ZGO-1.
Investitor (Občina Kranjska Gora) je dolžan na zahtevo
upravljavca državne ceste R1-201 takoj in na lastne stroške
ustrezno (po navodilih upravljavca državne ceste in z njegovim
soglasjem) urediti križišče ceste R1-201 in priključek namenjen
dostopu na območje ureditvenega načrta (priključek lokalne
ceste parc. št. 912 k.o. Kranjska Gora) v primeru, da obstoječe
križišče zaradi povečanega obsega prometa ne bi več zadoščalo
potrebam oziroma bi to zahtevali prometnovarnostni interesi.
Če bi zaradi obravnavanih posegov (gradnje, obratovanja
ipd.) prišlo do onesnaženja državne ceste, mora investitor cesto in priključke takoj očistiti.
Za vso morebitno povzročeno škodo na napravah ali instalacijah, vgrajenih v cestni svet oziroma varovalni pas državne ceste na podlagi soglasja upravljavca, ki bi nastala zaradi
prometa ali izvajanja vzdrževalnih del na cesti, investitor ni
upravičen uveljaviti odškodnine.
Vsak investitor na območju ŠPC oziroma posegov, ki
se nanj nanašajo je dolžan takoj, oziroma najkasneje v roku
60 dni od dneva prejema obvestila Direkcije RS za ceste oziroma pooblaščenega podjetja, odstraniti morebitne vgrajene
naprave iz varovalnega pasu ceste oziroma cestnega telesa in
vzpostaviti prvotno stanje brez odškodnine, če je to potrebno iz
cestno–varnostnih interesov, zaradi varnosti prometa na cesti
oziroma, če to zahtevajo gradbeni ukrepi pri izvajanju del v
zvezi z izboljšanjem stanja ceste.
Investitor oziroma lastnik ali upravljalec je dolžan vgrajene
naprave oziroma instalacije redno vzdrževati in sicer na lastne
stroške.
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Investitor je dolžan poravnati stroške za morebitno škodo, ki bi nastala na cesti v območju vgrajenih naprav oziroma
instalacij v času eksploatacije le-teh.
Investitor je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvedbo vseh del pri gradnji ob upoštevanju pogojev Direkcije RS
za ceste in je materialno in kazensko odgovoren za vso škodo,
ki bi nastala na cesti ali bi bila povzročena uporabnikom ceste
zaradi tehnologije izvajanja del.
Zaradi oviranja prometa na območju državnih cest (zaradi tehnologije izvajanja del ipd.) si mora investitor v smislu
65. člena Zakona o javnih cestah pridobiti odločbo Direkcije RS
za ceste za delno zaporo ceste, na osnovi vloge in elaborata
začasne prometne ureditve za čas izvajanja del.
Investitor in izvajalec del morata zagotoviti izvajanje del
tako, da ne bo ogrožena varnost prometa na državni cesti.
Promet na cesti je dolžan izvajalec del v času izvedbe
zavarovati z ustrezno cestno–prometno signalizacijo v smislu
določil Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na
javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00) in Zakona o varnosti
cestnega prometa (ZVCP-1-UPB4, Uradni list RS, št. 133/06).
Cestno–prometno signalizacijo postavi in vzdržuje usposobljeno, registrirano in pooblaščeno podjetje na stroške izvajalca
del oziroma investitorja.
Izvajalec del je dolžan izvajati stalen nadzor nad postavljeno prometno signalizacijo in le-to odstraniti takoj po zaključku del, zaradi katerih je postavljena.
V primeru rekonstrukcije, modernizacije ali drugih del v
zvezi z izboljšanjem stanja ceste, investitor ni upravičen do
nikakršne odškodnine za nastalo škodo kot posledico izvajanja
del, hrupa, tresenja in podobnega.
Če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnikov cestnega
sveta, je le-te investitor dolžan na svoje stroške, po pooblaščeni
organizaciji za geodetske meritve, postaviti v prvotno stanje.
Začetek in zaključek del v varovalnem pasu državne ceste
je potrebno prijaviti Direkciji RS za ceste – območje Kranj.
Investitor in izvajalec sta dolžna zagotoviti pri usposobljenem, registriranem in pooblaščenem podjetju strokovni nadzor
nad izvajanjem del. Stroški nadzora bremenijo investitorja oziroma izvajalca del. Gradbena dela na območju državne ceste,
cestnih priključkov na državno cesto ipd. se morajo izvajati pod
nadzorom pooblaščenega vzdrževalca ceste.
33. člen
Napaka Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah
Odloka o UN ŠPC Bezje pri številčenju poglavja »VARSTVO
VODA« (in vseh ostalih zaporednih), ki navaja št. »VIII« se
popravi s pravilno zaporedno številko »IX«.
IX. VARSTVO OKOLJA
34. člen
18a. člen se v odstavku »VODE« dopolni s sledečim
besedilom:
»Rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in odpadnih
komunalnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o odvajanju
in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni
list RS, št. 105/02, 50/04 in št. 47/05). Za območje je potrebno
predvideti gradnjo kanalizacijskega sistema s priklopom na
javni kanalizacijski sistem in iztok na čistilno napravo. Ves kanalizacijski sistem mora biti zgrajen v vodotesni izvedbi.
Parkirne površine je potrebno ustrezno urediti tako, da
ne bo prihajalo do onesnaževanja in iztokov nevarnih snovi v
vode. Parkirne površine morajo biti urejene skladno z Uredbo
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz virov
onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96) in s Pravilnikom o
minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta za
motorna in priklopna vozila ter mesta za njihovo vzdrževanje
(Uradni list RS, št. 63/02).
Potrebno je preventivno preprečevati obremenitve obrežnih ekosistemov, onesnaženje vod in okolja.
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35. člen
Sestavni del UN je tudi Strokovna ocena obremenitve
okolja, izdelovalca Marbo, Bled, izdelane v avgustu 2007, ki jo
je potrebno smiselno upoštevati pri posegih na območju ŠPC
Bezje.
X. ETAPE IZVAJANJA
36. člen
V 19. členu se stavek 1. etapa črta in nadomesti s sledečim besedilom:
»1. etapa: komunalna oprema območja se izvaja skladno
s Strokovnimi podlagami posamezne opreme, ki so sestavni
deli UN in so sledeči:
– Strokovne podlage – ELEKTRIFIKACIJA, izdelal: Električne inštalacije Janez Janc, s.p., v juliju 2007;
– Strokovne podlage za izvedbo vodovoda in fekalne kanalizacije, izdelal: TIPROS, Andrej Starič, s.p., v juliju 2007;
– Strokovne podlage (IDZ, št. načrta: 1607777): TK in
KKS omrežje in priključek na javno telekomunikacijsko ter kabelsko omrežje, izdelal: Dekatel, d.o.o., v juliju 2007.«.
37. člen
V 19. členu se zadnji odstavek črta.
XIII. KONČNE DOLOČBE
38. člen
Odlok začne veljati osmi dan od objave v uradnem glasilu
Občine Kranjska Gora.
Št. 007/18-1/2007-BP
Kranjska Gora, dne 12. septembra 2007
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

LJUBLJANA
4359.

Odredba o določitvi območij za pešce

Na podlagi 99. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno prečiščeno besedilo),
25. člena Odloka o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS,
št. 33/01) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet
Mestne občine Ljubljana na 8. seji dne 24. 9. 2007 sprejel

ODREDBO
o določitvi območij za pešce
1. člen
S to odredbo se določijo območja za pešce na območju
Mestne občine Ljubljana.
Območja za pešce so označena s prometno signalizacijo.
2. člen
Območja za pešce so:
– Adamič Lundrovo nabrežje med Stritarjevo ulico in Pogačarjevim trgom,
– Barvarska steza,
– Cankarjeva cesta med Beethovnovo ulico in Slovensko
cesto,
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– Cankarjevo nabrežje od Stritarjeve ulice do Pod
Trančo,
– Čevljarska ulica,
– Čevljarski most,
– Čopova ulica,
– Dolničarjeva ulica,
– Dvorni trg,
– Gallusovo nabrežje od hišne številke 31. do Čevljarskega mosta,
– Gledališka stolba,
– Gerberjevo stopnišče,
– Gornji trg od Levstikovega trga do Rožne ulice,
– Gosposka ulica med Trgom francoske revolucije in Križevniško ulico,
– Gregorčičeva ulica med Vegovo ulico in Slovensko cesto,
– Hribarjevo nabrežje,
– Jurčičev trg,
– Kapiteljska ulica,
– Kastelčeva ulica,
– Kleparska steza,
– Ključavničarska ulica,
– Knafljev prehod,
– Kratka steza,
– Križevniška soteska,
– Križevniška ulica,
– Krojaška ulica,
– Mala ulica od Trubarjeve ulice do vhoda na Mali trg,
– Mestni trg od Stritarjeve ulice do Pod Trančo,
– Miklošičeva cesta od Prešernovega trga do Hotela Union,
– Muzejska ulica,
– Nazorjeva ulica,
– Obrežna steza,
– Park Ajdovščina med Puharjevo ulico in Štefanovo ulico,
– Petkovškovo nabrežje od Prešernovega trga do ulice
za Čreslom,
– Plečnikov trg,
– Pod Trančo,
– Prečna ulica med Malo ulico in Trubarjevo cesto,
– Prešernov trg,
– Prežihova ulica med Štefanovo ulico in Puharjevo ulico,
– Puharjeva ulica od Župančičeve ulice do Slovenske
ceste,
– Reber,
– Ribji trg,
– Salendrova ulica,
– Soteska,
– Stari trg,
– Stritarjeva ulica med Tromostovjem in Mačkovo ulico,
– Študentovska ulica,
– Trg francoske revolucije med Vegovo ulico in Gosposko
ulico,
– Tromostovje,
– Trubarjeva cesta od Prešernovega trga do Vidovdanske
ceste,
– Usnjarska ulica,
– Vodna steza,
– Wolfova ulica,
– Za Čreslom,
– Znamenjska ulica,
– Židovska steza,
– Židovska ulica.
3. člen
Z uveljavitvijo te odredbe prenehata veljati 2. in 3. člen
Odredbe o prometni ureditvi (Uradni list RS, št. 8/92, 27/92,
14/93, 28/93 in 76/94).
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4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-34/2007-3
Ljubljana, dne 24. septembra 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

4360.

Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe
o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se
plačuje parkirnina

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) in
16. člena Odloka o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS,
št. 33/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 8. seji dne
24. 9. 2007 sprejel

ODREDBO
o spremembi in dopolnitvi Odredbe o določitvi
javnih parkirnih površin, kjer se plačuje
parkirnina
1. člen
V Odredbi o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 46/01, 138/06 in 37/07) se
v 3. členu v prvi alineji prvega odstavka »Krekov trg – delovni
čas: 24 ur, nočna tarifa od 19. do 7. ure,« nadomesti z besedilom »Krekov trg – delovni čas: 24 ur, nočna tarifa od 19. do
6. ure, za čas od 6. do 9.30 ure se parkirnina ne plačuje,«.
Na koncu prve alineje prvega odstavka se pika nadomesti
z vejico in v novi vrsti doda besedilo, ki se glasi:
»Območje Adamič-Lundrovega nabrežja, Mačkove ulice,
Stritarjeve ulice, Ciril Metodovega trga – delovni čas 24 ur,
nočna tarifa od 19. do 6. ure, za čas od 6. do 9.30 ure se parkirnina ne plačuje.«.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2007-7
Ljubljana, dne 24. septembra 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

MISLINJA
4361.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Mislinja za leto 2006

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/94, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 44/96, 26/97, 10/98, 68/98 in 74/98), 98. členom
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in
79/01), 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 56/98) in 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list
RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00 in 60/02) je Občinski
svet Občine Mislinja na 11. seji dne 20. 9. 2007 sprejel
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Št.

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja
za leto 2006

2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za
leto 2006 so naslednji:
v SIT
898.613.834
420.487.668

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+404+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
4020 Pisarniški in splošni material in
storitve
4021 Posebni material in storitve
4022 Energija, voda komunalne storitve in
komunikacije
4023 Prevozni stroški in storitve
4024 Izdatki za službena potovanja
4025 Tekoče vzdrževanje
4026 Najemnine in zakupnine
4027 Kazni in odškodnine
4028 Davek na izplačane plače
4029 Drugi operativni stroški
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+412+414)
410 SUBVENCIJE
4100 Subvencije javnim podjetjem
4102 Subvencije privatnim podjetjem in
zasebnikom
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM
4110 Transferi nezaposlenim
4111 Družinski prejemki in starševska
nadomestila
4112 Transferi za zagotavljanje socialne
varnosti
4113 Transferi vojnim invalidom, vojnim
veteranom in žrtvam nasilja
4117 Štipendije
4119 Drugi transferi posameznikom
412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
4120 Tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam:
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI (4130+4131+4132+4133)
4130 Tekoči transferi drugim ravnem
države, lokalnih skupn.
4131 Tekoči transferi v sklade
socialnega zavarovanja
4132 Tekoči transferi v druge javne
sklade in agencije

351.141.135
289.787.859
289.787.859
29.568.837
17.222.837
833.525
11.512.475
31.784.439
135.426
31.649.013
69.346.533
56.956.759
1.707.609
7.060.093
48.189.057
1.616.741
1.616.741
343.674
343.674
150.000
150.000
10.279.359
10.279.359
18.482.217
828.309
828.309
0
0
17.653.908
696.510
16.957.398
459.643.949
377.259.864

Stran

7400 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna
7401 Prejete sredstva iz proračunov
lokalnih skupnosti
741 PREJETA SREDSTVA IZ
DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ
SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE
UNIJE
7413 Prejete sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije za kohezijsko politiko

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mislinja za
leto 2006.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
(700+701+702+703+704+705+706)
700 DAVEK NA DOHODEK
IN DOBIČEK
7000 Dohodnina
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
7030 Davki na nepremičnine
7032 Davki na dediščine in darila
7033 Davek od promet nepremičnin
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITVE
7044 Davki na posebne storitve
7047 Drugi davki na uporabo blaga in
storitev
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+712+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
DOHODKI OD PREMOŽENJA
7101 Prihodki od udeležbe na dobičku in
dividend podjetji in finan. ustanov
7102 Prihodki od obresti
7103 Prihodki od premoženja
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
7111 Upravne takse
712 DENARNE KAZNI
7120 Denarne kazni
713 PRIHODKI PRODAJE BLAGA IN
STORITEV
7130 Prihodki prodaje blaga in storitev
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
7141 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV
7200 Prihodki od prodaje stanovanjskih
objektov in stanovanj-kupnine
7201 Prihodki od prodaje prevoznih
sredstev
7202 Prihodki od prodaje opreme
722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih
zemljišč
7221 Prihodki od prodaje stavbnih
zemljišč
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ
DRUGIH JAVNOFINANČNI INSTITUCIJ
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374.939.413
2.320.451

82.384.085
82.384.085
937.392.264
210.820.530
1.896.687
5.067.147
172.394.128
20.138.325
266.083
12.489.497
1.813.637
514.181
106.636.660
1.122.068
0
1.274.268
28.139.409
413.368
1.049.200
246.272.805
11.737.792
6.493.835
5.243.957
108.830.564
0
0
2.093.499

106.737.065
31.403.043
31.403.043
94.301.406
0
7.804.160
3.785.477
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4133 Tekoči transferi v javne zavode in
druge izvajalce javnih služb
4135 Tekoča pl. storit. drug. izvaj. jav.
služb niso posr. pror. upor.
4136 Tekoči transferi v javne agencije
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
4200 Nakup zgradb in prostorov
4201 Nakup prevoznih sredstev
4202 Nakup opreme
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in
adaptacije
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
4206 Nakup zemljišč in naravnih
bogastev
4207 Nakup nematerialnega premoženja
4208 Študije o izvedljivosti projektov in
proj. dokumentacija
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 INVEST. TRANSF. PRAVN. IN
FIZIČN. OSEB., KI NISO PRORAČ.
UPORABNIKI
4310 Investicijski transferi neprofitnim
organizacijam
4311 Investicijski transfer javnim
podjetjem
4320 Investicijski transferi drugim
ravnem države
4314 Investicijski transfer posameznikom
in zasebnikom
4323 Investicijski transferi javnim
zavodom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ
PRIHODKI MINUS ODHODKI)

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Konto
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
7500 Prejeta vračila danih posojil od
posameznikov
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440 DANA POSOJILA
4400 Dana posojila posameznikom
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in
finančnih naložb
4412 Povečanje kapitalskih deležev in
finančnih naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V)
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82.711.769
0
0
460.260.525
460.260.525
4.536.067
0
27.504.357
0
379.978.134
29.658.508
1.762.826
0
16.820.633
20.038.404

17.052.355
8.650.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
Konto
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
0
50
ZADOLŽEVANJE
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)
1.018.024
55
ODPLAČILA DOLGA
1.018.024
550 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA
1.018.024
5501 Odplačilo kreditov poslovnim
bankam
471.132
5503 Odplačilo kreditov drugim domačim
kreditodajalcem
546.892
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VII)
–39.925.166
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–1.018.024
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)
38.778.430
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja terjatev
in naložb ter račun financiranja proračuna Občine Mislinja za
leto 2006 so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-02/2007
Mislinja, dne 30. marca 2007

8.402.355

Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.

0
0

NAKLO

2.986

4362.
–38.778.430

0

Statut Občine Naklo

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 21/06
– Odl. US, 14/07 in 60/07) je Občinski svet Občine Naklo na
8. redni seji dne 19. 9. 2007 sprejel

STATUT
Občine Naklo
I. SPLOŠNE DOLOČBE

0
128.712

128.712
128.712
128.712

–128.712

1. člen
Občina Naklo (v nadaljevanju: občina) je samoupravna
lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij:
– Bistrica,
– Cegelnica,
– Gobovce,
– Malo Naklo,
– Naklo,
– Okroglo,
– Podbrezje,
– Polica,
– Spodnje Duplje,
– Strahinj,
– Zadraga,
– Zgornje Duplje,
– Žeje.
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Sedež občine je v Naklem, Glavna cesta 24.
Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.
Občino predstavlja in zastopa župan.
Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa zakon.
Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom
spremenijo z občinskim odlokom.
Upoštevajoč prostorske, upravno-gospodarske razloge in
interese prebivalcev posameznega dela občine se naselja lahko povezujejo v skupnosti naselij, oziroma krajevne skupnosti
ali vaške skupnosti.
Občina ima svoj grb, pečat, zastavo in praznik, katerih
oblika, vsebina in uporaba je določena z odlokom, ki se ga
sprejema in spreminja na enak način kot ta statut.
2. člen
Občina Naklo v okviru ustave in zakona samostojno ureja
in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so po njenem
predhodnem soglasju nanjo prenesene z zakonom.
3. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče,
so občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih
občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice
na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih organih
v skladu s tem statutom.
Na podlagi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini
začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih
nepremičnin na območju občine.
4. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in
državo.
Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokalne
samoupravne skupnosti, na način in po postopku predpisanem
v zakonu.
Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih
držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje
sredstva, oblikuje skupne organe in organizacije ter službe za
opravljanje skupnih zadev.
II. NALOGE OBČINE
5. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni,
zlasti pa:
1. normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako,
da:
– sprejema statut in druge splošne akte občine,
– sprejema proračun in zaključni račun občine,
– načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
– predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti,
2. organizira občinsko upravo,
3. upravlja občinsko premoženje,
4. omogoča pogoje in pospešuje gospodarski razvoj občine,
5. ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj,
6. v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za
lokalne javne službe tako, da:
– ustanavlja lokalne javne službe,
– sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in
delovanje lokalnih javnih služb,
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– zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb,
– nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
– zagotavlja gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
7. skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge
dejavnosti varstva okolja,
8. skrbi za ohranitev kmetijskih in gozdnih površin,
9. ureja, vzdržuje in gradi vodovodne in energetske komunalne objekte in naprave,
10. gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti,
rekreacijske in druge javne površine,
11. zagotavlja in pospešuje vzgojno in izobraževalno dejavnost na svojem območju,
12. zagotavlja in pospešuje zdravstveno dejavnost na
svojem območju,
13. zagotavlja in pospešuje kulturno, društveno in raziskovalno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije,
14. pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele,
15. ureja javni red v občini, tako da:
– opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
– organizira komunalno-redarsko službo in skrbi za red
v občini,
– določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi
se kršijo predpisi občine,
– skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč, organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih
in drugih nesreč,
– organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe.
6. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja
tudi naloge, ki se nanašajo na:
– inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
– ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za
potrebe občine,
– določanje namembnosti urbanega prostora,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– ohranjanje naravne in kulturne dediščine v sodelovanju
s pristojnimi institucijami,
– druge lokalne zadeve javnega pomena ter naloge določene z zakonom.
7. člen
Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje
nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično,
evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu,
obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu
z zakoni, ki urejajo to področje.
Za potrebe iz prejšnjega odstavka, občina na podlagi pisne zahteve pridobiva od upravljalcev zbirk podatke o fizičnih
osebah, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče in o
fizičnih osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o
pravnih osebah, ki imajo sedež ali premoženje oziroma del
premoženja v občini.
III. ORGANI OBČINE
1. Skupne določbe
8. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan,
– nadzorni odbor občine.
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Organi občine se volijo za štiri leta.
Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ,
ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter
splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov
ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.
Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in
naloge določa zakon.
Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom, statutom in poslovnikom občinskega sveta.
9. člen
Če ni v zakonu ali v tem statutu drugače določeno, lahko
organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je na
seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je sprejeta, če za njo glasuje večina opredeljenih članov.
10. člen
Delo organov občine je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem
splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih
organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga
za odločanje občinskih organov.
Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine,
pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma
druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma
državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut
in poslovnik občinskega sveta.
Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda
v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o
njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo
pravni interes.
2. Občinski svet
11. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah
v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje 15 članov.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih
članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvoljenega
občinskega sveta.
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.
Prvo sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20 dneh
po izvolitvi. Ko članom občinskega sveta preneha mandat,
jim preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih in organih
javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki
občinskega sveta.
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splošne
in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem
v skladu z zakonom.
Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu.
12. člen
Občinski svet ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut občine, odloke in druge občinske akte
ter poslovnik občinskega sveta,
– sprejema občinski proračun in zaključni račun,
– odloča o zadolžitvah občine v skladu z zakonom,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane
komisij in odborov občinskega sveta,
– nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave
glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
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čine,

– sprejema prostorske plane in druge plane razvoja ob-

– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja
skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na
občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne
pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
– potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja
predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
– določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha
mandat, župan pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal
njegovo funkcijo, ali če je razrešen,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja,
kolikor z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno
drugače,
– odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
– razpisuje referendum,
– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje,
– določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja
lokalnih javnih služb,
– ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
– imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu in člane drugih organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona,
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sprejme program varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
– imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu
načelnika upravne enote,
– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut.
Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da
o teh zadevah odloča drug občinski organ.
13. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo
župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa
zakon.
Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana,
opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana
hkrati.
Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja
funkcije člana občinskega sveta.
Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski
funkcionarji.
Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske
enote v upravni enoti, na območju katere je občina, kot tudi ne
z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci
izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.
14. člen
Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje
župan, ki pa nima pravice glasovanja.
Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta pooblasti
podžupana ali drugega člana občinskega sveta.
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni
podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi že
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sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo vodi
najstarejši član občinskega sveta.
Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede
na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati
najmanj štirikrat letno. Župan, pooblaščeni podžupan oziroma
član občinskega sveta mora sklicati sejo občinskega sveta,
če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja
pa mora biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna
zahteva za sklic seje. Če seja občinskega sveta ni sklicana v
roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo
člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic
seje občinskega sveta mora biti priložen dnevni red. Župan,
pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta mora
dati na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevni red pa
lahko dopolni še z novimi točkami.

na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje
mandata.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega
člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

15. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.
Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da
jih sprejme občinski svet na predlog župana.
Župan mora predloge komisij in odborov občinskega sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka
dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v
poslovniku občinskega sveta.
O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje.
Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu,
članom občinskega sveta, predsedniku nadzornega odbora
občine in direktorju občinske uprave. O sklicu seje občinskega
sveta se obvesti javna občila.

19. člen
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
Organizacijo, število članov in delovno področje stalnih
delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega
sveta.
S sklepom o ustanovitvi občasnega delovnega telesa in
imenovanju članov določi občinski svet tudi njegove naloge.

16. člen
Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino
opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon ali ta
statut določa drugačno večino. Svet lahko veljavno sklepa, če
je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.
Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem.
Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali
če tako sklene občinski svet.
Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih
organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko
večino navzočih članov. Odločitve občinskega sveta izvršujeta
župan in občinska uprava. Župan in direktor občinske uprave
o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata občinskemu
svetu najmanj enkrat letno.
17. člen
Članu občinskega sveta predčasno preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno
kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha
opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega
sveta,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če
v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati
funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi zakona ni združljiva, oziroma ni združljiva s funkcijo člana
občinskega sveta, župana in podžupana,
– če odstopi.
Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali
pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta. Članu
občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet

Odbori in komisije občinskega sveta
18. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ima tri člane in ki jih imenuje izmed članov
občinskega sveta.
Način in postopek imenovanja članov komisije ter pristojnosti ureja poslovnik občinskega sveta.

20. člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za komunalno infrastrukturo,
– odbor za splošne zadeve,
– odbor za družbene dejavnosti,
– statutarno pravna komisija.
Občinski svet za posamezne zadeve iz svoje pristojnosti
po potrebi lahko imenuje tudi druge stalne ali občasne odbore
in komisije.
21. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet.
Predlog kandidatov za člane pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Konstitutivno sejo delovnega telesa skliče župan, na kateri člani odbora izvolijo predsednika odbora.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.
22. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega
delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta
obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo
občinskemu svetu mnenja in predloge.
Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njihove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna
in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
23. člen
Občinski svet lahko razreši člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti na predlog najmanj četrtine
članov občinskega sveta ali predsednika delovnega telesa. O
razrešitvi občinski svet odloča na prvi naslednji seji. Predlog
novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta
pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
do prve naslednje seje občinskega sveta.
24. člen
Občinski svet lahko kot svoja posvetovalna telesa z odlokom ustanovi tudi vaške odbore. Člane teh odborov imenuje in
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razrešuje občinski svet. Imenuje jih izmed prebivalcev posameznih območij občine, določenih z odlokom. Z odlokom se določi
organizacija in način dela vaških odborov.
3. Župan
25. člen
Občina ima župana in najmanj enega podžupana.
Župana volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče,
na neposrednih in tajnih volitvah.
Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.
Mandatna doba župana traja štiri leta.
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet
na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na
podlagi potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana
odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih
pritožb ni bilo.
Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je župan
dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
Župan predstavlja in zastopa občino.
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje
občinskega sveta.
Poleg tega župan predvsem:
– predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine
in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti
občinskega sveta,
– izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe
za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
– skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja
ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine,
– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov
občine,
– predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,
določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o
imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih
v občinski upravi ter pooblašča direktorja občinske uprave za
te naloge,
– imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske
uprave,
– usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov
skupne občinske uprave,
– na seji lahko izjemoma predlaga obravnavo nujnih zadev,
– obravnava pritožbe občanov, ki se nanašajo na pristojnost dela občine,
– opravlja z zakonom predpisane naloge na področju
zaščite in reševanja,
– opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut.
Občinski svet lahko določi, da bo določene naloge iz
pristojnosti občinskega sveta opravljal župan.
Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.
26. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če
meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu
svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt
objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za
oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če
meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim
splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o
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njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan
opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če
občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan
začne postopek pri upravnem sodišču. Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenesena
v opravljanje občini, župan opozori pristojno ministrstvo na
nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.
27. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu
ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet
ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne
nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu
takoj, ko se ta lahko sestane.
28. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina podžupana.
Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in
razrešuje župan.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan
pooblasti.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere
ga župan pooblasti.
Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki
opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve
občinskega sveta.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da
bo funkcijo opravljal poklicno. O tem pisno obvesti občinski
svet.
29. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot tudi podžupan
ne more opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član
občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta.
V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta
tekoče naloge iz pristojnosti župana.
30. člen
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, lahko
tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe občine.
Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot
strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih
zadev iz svoje pristojnosti.
31. člen
Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z
zakonom.
Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na
podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi
za prenehanje mandata.
Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri
je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po nastanku
razlogov iz prvega odstavka tega člena.
Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku
občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot
šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska
volilna komisija nadomestne volitve.
Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata
člana občinskega sveta.
Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan
razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu pred-
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časno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov
mandat člana občinskega sveta.

36. člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni
odbor s poslovnikom.

4. Nadzorni odbor

5. Občinska uprava

32. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne
porabe v občini.
Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem
občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev
občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske
uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov
ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim
premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe
občinskih javnih sredstev.

37. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.

33. člen
Nadzorni odbor ima 5 članov.
Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed
občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.
Vsaj en član nadzornega odbora mora imeti najmanj
VI. stopnjo strokovne izobrazbe in vsaj 2 leti izkušenj s finančno-računovodskega področja ali pravnega področja, ostali
člani pa morajo imeti najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe.
Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega
sveta, župan, podžupan, direktor občinske uprave, delavci
občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih
podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.
Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve
oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta,
ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana
nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. Razrešitev
opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

39. člen
Posamične upravne akte iz pristojnosti občinske uprave
podpisuje direktor občinske uprave po pooblastilu župana, ki
lahko vsebuje pooblastilo za pooblaščanje drugih uradnih oseb
občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih zadevah, za opravljanje posameznih dejanj v
postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v
upravnih zadevah.
Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih
zadevah iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom
drugače določeno.

34. člen
Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki
vsebuje letni program nadzora in predlog finančnega načrta.
Nadzorni odbor pri določanju nadzornih nalog upošteva
predloge drugih organov občine oziroma drugih pravnih in
fizičnih oseb.
Nadzorni odbor mora predložiti pisno letno poročilo o
svojem delu županu in občinskemu svetu do konca meseca
januarja koledarskega leta za preteklo leto in najmanj enkrat
na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi
ugotovitvami s področja svojega dela in predlagati rešitve za
izboljševanje poslovanja.
35. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o svojih
ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo dokončno.
Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice strank.
Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora
dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom
ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in
osebnostno integriteto fizičnih in pravnih oseb.

38. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih
zadevah v upravnem postopku.
Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah iz
lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na
prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za
posamezne primere z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva
spada, če zakon ne določa drugače.

40. člen
O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko
odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje
teh zadev in izpolnjuje predpisane pogoje.
41. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti
občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je
dopusten upravni spor.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča
državni organ, določen z zakonom.
42. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki
jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o
ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.
IV. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV
PRI ODLOČANJU V OBČINI
43. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju
v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.
1. Zbor občanov
44. člen
Občani na zboru v skladu z zakonom ali statutom občine
obravnavajo posamezne zadeve, oblikujejo stališča, dajejo
predloge, pobude in mnenja ali odločajo.
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45. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali za njen
posamezen del.
Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta.
Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev v občini oziroma v njenem
posameznem delu.
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati
pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava.
Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli
ter njihove overjene podpise. Seznam mora vsebovati ime in
priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča
ter njegov podpis. Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne,
če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število volivcev.
Sklep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu
podpisanemu volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene
zahteve.
46. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.
Sklic zbora občanov je treba objaviti na krajevno običajen
način.
47. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan.
Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj
deset odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor
sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje
najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.
2. Referendum o splošnem aktu občine
48. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so
vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet,
razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski
davki in druge dajatve.
Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega
sveta.
Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon
ali statut občine.
49. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član
občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu
splošnega akta občine.
Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta
občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcev
za vložitev zahteve za razpis referenduma.
Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.
50. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali
njegove posamezne določbe.
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe
na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo
izida referenduma.

Uradni list Republike Slovenije
Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe
zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju
volje volivcev ne spremeni.
Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni
akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne
določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem
je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.
51. člen
Pobuda volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih določbah
mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma.
Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo
predmet referenduma, in obrazložitev.
Pobudo volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet
ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj
pet odstotkov volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci
na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in
priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.
Pobudnik o pobudi volivcev za vložitev zahteve za razpis
referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži
županu.
Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom
in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude
obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost
odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje,
da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti
pobudnika in občinski svet.
Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi
upravno sodišče.
52. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z
osebnim podpisovanjem.
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov.
Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom,
pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.
Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno
število volivcev.
53. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po
sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika
za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve
zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim
odstavkom prejšnjega člena, razen če v skladu z zakonom
zahteva ustavno sodno presojo take zahteve.
Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost
dan.
Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vrsto
referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo oziroma
njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu tako, da se bo obkrožilo “ZA” oziroma “PROTI”, dan razpisa
in dan glasovanja.
Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem
statutom določen za objavo splošnih aktov občine.
Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna
komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.
54. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki
imajo pravico voliti člane občinskega sveta.

Uradni list Republike Slovenije
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje
večina volivcev, ki so glasovali.
55. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo
lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.
Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, v kolikor ni s tem
statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno
vprašanje drugače urejeno.
Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki
je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.
3. Svetovalni referendum
56. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.
Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za
njen del.
Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.
Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.
4. Ljudska iniciativa
57. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva
izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.
Glede pobude volivcev za vložitev zahteve iz prejšnjega
odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen postopek s pobudo volivcev za razpis referenduma o splošnem aktu občine.
Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski svet
obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene zahteve.
Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od
dne pravilno vložene zahteve.
V. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE
58. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama
določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.
Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
– neposredno v okviru občinske uprave,
– z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
– z dajanjem koncesij,
– z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
59. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina javne
službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– osnovnošolsko izobraževanje,
– predšolska vzgoja in varstvo otrok,
– osnovno zdravstvo in lekarna,
– osebna pomoč družini in
– knjižničarstvo.
Občina lahko zagotavlja javne službe tudi na drugih področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, srednje- in višješolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih, kulture, športa in
drugih dejavnosti s katerimi se zagotavljajo javne potrebe.

Št.

88 / 28. 9. 2007 /

Stran

11913

60. člen
Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospodarnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje javne
službe.

vlja:

61. člen
Na področju gospodarskih javnih služb občina zagota-

– oskrbo s pitno vodo,
– ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov
komunalnih odpadkov,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– urejanje in vzdrževanje občinskih javnih cest in na drugih področjih, če tako določa zakon.
62. člen
Občina skrbi tudi za:
– javno razsvetljavo,
– plakatiranje in okraševanje naselij,
– urejanje pokopališč ter pokopališko in pogrebno dejavnost,
– deratizacijo in dezinfekcijo.
63. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi
druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene
pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine.
VI. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
64. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične
stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja občine je
pristojen občinski svet.
Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v lasti
občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa zakon
in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega
premoženja.
Za neodplačno pridobitev premoženja je treba predhodno
pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi takšno premoženje
povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana s pogoji,
ki pomenijo obveznost občine.
65. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks,
pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
Občina je pod pogoji, določenimi z zakonom upravičena
do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.
66. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet po
postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.
Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki
omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega
se sprejema.
Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu
svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.
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67. člen
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in
načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki
so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.
68. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila,
določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona,
odlokom o proračunu občine ali drugimi splošnimi akti občine.
Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana in
posamezne javne uslužbence občinske uprave.
Občinskemu svetu poroča o izvrševanju proračuna župan. Poročilo mora vsebovati podatke in informacije, določene
z zakonom.
69. člen
Proračun občine se sprejme z odlokom o proračunu občine, rebalans proračuna pa z odlokom o spremembi proračuna.
Odlok o proračunu občine določa tudi ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno
zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila
za izvrševanje proračuna.
V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki jih
določa zakon.
Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izvajanjem ne more uravnovesiti proračuna občine.
70. člen
Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na
katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje
na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot
v preteklem letu.
Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu
z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za tri
mesece.
71. člen
Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so
izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom določeni pogoji, le
za namene in v višini, določeni s proračunom.
72. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih
sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.
73. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko
za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine,
ali najame posojilo v višini največ 5% sprejetega proračuna, ki
mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O uporabi
sredstev rezerve in o najetju posojila odloča župan, ki mora o
tem obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
74. člen
Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del skupno
doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki se
določi vsako leto s proračunom v višini 0,5% prihodka.
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Izločanje v rezervo se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta.
Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve občine 2% letnih doseženih prihodkov iz bilance prihodkov
in odhodkov za zadnje leto.
75. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je
občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo samo, če je to
dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski svet.
Soglasje izda župan.
O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na predlog
župana občinski svet.
76. člen
Rezerva se uporablja:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer, kot
so zlasti suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma
ekološke nesreče, epidemije oziroma preprečevanje epidemij,
živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci,
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno,
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz
2. točke morajo biti vrnjena v rezerve do konca tekočega leta.
O uporabi sredstev iz 1. in 2. točke prvega odstavka odloča župan, o 3. točki pa občinski svet.
77. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi
župan predlog zaključnega računa proračuna in ga predloži
občinskemu svetu v sprejem.
V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni in
doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter predvidena
in dosežena izvršitev računa financiranja ter sredstev rezerv.
Zaključni račun za preteklo leto se predloži občinskemu
svetu najkasneje do konca marca v tekočem letu.
Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim računom proračuna tudi premoženjsko bilanco občine na dan 31. decembra
leta, za katerega se sprejema zaključni račun.
O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan
ministrstvo, pristojno za finance v 30 dneh po sprejemu.
VII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
1. Splošni akti občine
78. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta,
odloki in pravilniki.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske
in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni
račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov. Kadar ne odloči z
drugim aktom, sprejme občinski svet sklep, ki je lahko splošni
ali posamični akt.
Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.
79. člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega
sveta.
80. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko
večino glasov navzočih članov, se uredi organizacija in način
dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti
članov občinskega sveta.
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81. člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje
pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način
njihovega dela ter ustanavlja javne službe.
Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.
82. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali
odloka v procesu njihovega izvrševanja.
Z odredbo občina uredi določene razmere, ki imajo splošen pomen, ali odreja način ravnanja v takih razmerah.
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali odloka.
83. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije ali drugem uradnem
glasilu in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih
drugače določeno.
V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.
2. Posamični akti občine
84. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.
S posamičnimi akti – sklepom ali odločbo – odloča občina
o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, iz prenesene državne
pristojnosti ter na podlagi javnih pooblastil.
85. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi
občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače
določeno. O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti odloča državni
organ, ki ga določi zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.
VIII. VARSTVO OBČINE IN PRAVIC POSAMEZNIKOV
IN ORGANIZACIJ
86. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo
ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine.
87. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim
sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s svojimi
predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina
posega v njeno pristojnost.
88. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija
konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi
izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi če
osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti
uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.
Župan mora od pristojnih državnih organov zahtevati, da
je občina obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem
pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine.
Ta organ mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega
postopka v osmih dneh.
89. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih
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oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi
občine, določene z ustavo in zakoni.
90. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta
oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo koristi občine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje
mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.
IX. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA
91. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci
občinske uprave.
Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občine zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom
občine.
V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in
strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko
pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na
teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje
nalog iz državne pristojnosti.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
92. člen
Do sprejema novih predpisov se v občini uporabljajo predpisi, ki so jih sprejeli organi Občine Naklo, če niso v nasprotju
z zakonom.
93. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut
Občine Naklo, Uradni vestnik Gorenjske št. 29/03 z dne 19. 3.
2003.
94. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2007-1
Naklo, dne 19. septembra 2007
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.

4363.

Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine
v splošni rabi

Na podlagi 11. člena Statuta Občine Naklo je Občinski
svet Občine Naklo (Uradni vestnik Gorenjske št. 29/03) na
8. redni seji dne 19. 9. 2007 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni
rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine status družbene lastnine v splošni rabi na zemljišču parc. št. 1667/3, funkcionalni objekt v
izmeri 36 m2, vl. št. 517, k.o. Podbrezje.
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2. člen
Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se vknjiži lastninska
pravica v korist Občine Naklo.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 711-0027/2007-3
Naklo, dne 19. septembra 2007
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.

4364.

»Poleg navedenih območij se območje predkupne pravice po tem odloku uveljavlja še za območje parcel št. 3799/1,
3799/2, 3799/4, 3810, vse k.o. Radohova vas, parcel
št. 3112/22, 3112/3, 3682/3, vse k.o. Kal in parcele št. 598/1,
k.o. Parje, v obsegu kot jih določa zemljiški kataster na dan
sprejema tega odloka.«.
2.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3201-7/2007
Pivka, dne 19. septembra 2007
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 11. člena Statuta Občine Naklo je Občinski
svet Občine Naklo (Uradni vestnik Gorenjske št. 29/03) na 8.
redni seji dne 19. 9. 2007 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na naslednjih zemljiščih:
– parc. št. 1584/9, cesta v izmeri 434 m2, vl. št. 857, k.o.
Podbrezje;
– parc. št. 1584/12, cesta v izmeri 13 m2, vl. št. 857, k.o.
Podbrezje;
– parc. št. 1582/9, pot v izmeri 3 m2, vl. št. 857, k.o.
Podbrezje.
2. člen
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se vknjiži lastninska
pravica v korist Občine Naklo.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 711-0027/2007-2
Naklo, dne 19. septembra 2007
Župan
Občine Naklo
Janez Štular l.r.

PIVKA
4365.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
predkupni pravici Občine Pivka

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 in 8/03), 21. in 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07) ter 16. člena
Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01,
110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 7. seji dne
19. 9. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
predkupni pravici Občine Pivka
1.
V 3. členu Odloka o predkupni pravici Občine Pivka (Uradni list RS, št. 6/05, 108/06, 15/07, 63/07) se na koncu besedila
doda:

4366.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov

Na podlagi Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99,
77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi – UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05)
in ter sprejetega Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list
RS, št. 37/99, 86/05) je Občinski svet Občine Pivka na 7. seji
dne 19. 9. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov
1. člen
Spremeni se 4. člen Pravilnika o plačah funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list
RS, št. 37/99) tako, da se glasi:
»Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
lahko znaša največ 15% plače župana.
Član občinskega sveta ima pravico do plačila za udeležbo
na seji, in sicer za redne, izredne seje ter seje skupščine JP
Kovod, Postojna d.o.o., v višini 1,5 osnovnega koeficienta za
plače v negospodarstvu. Sejnina vključuje tudi stroške prihoda
na sejo. Sejnina se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti,
in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji.. V primeru,
da nadaljevanje prekinjene seje, ni na dan sklica prvotne seje
sveta, se za nadaljevanje seje izplača 0,75 osnovnega koeficienta za plače v negospodarstvu.
Za dopisno sejo znaša sejnina 0,75 osnovnega koeficienta za plače v negospodarstvu, za slavnostno sejo se sejnina
ne izplačuje.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-7/2007
Pivka, dne 19. septembra 2007
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

RAVNE NA KOROŠKEM
4367.

70

Obvezna razlaga 88. člena Odloka o
Prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno
območje Kotlje, dolinskega območja naselja
Brdinje do ureditvenega območja naselja
Kotlje, območja ob cesti Kotlje–Slovenj Gradec
do občinske meje, športno-rekreacijskega
območja Ivarčko-Ošven

Na podlagi 88. člena Poslovnika Občine Ravne na Koroškem je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 9. seji
dne 25. 9. 2007 sprejel

O B V E Z N O    R A Z L A G O
88. člena Odloka o Prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditveno območje Kotlje,
dolinskega območja naselja Brdinje do
ureditvenega območja naselja Kotlje, območja
ob cesti Kotlje–Slovenj Gradec do občinske
meje, športno-rekreacijskega območja
Ivarčko-Ošven (MUV št. 17/1989, 9/1993)
V NASLEDNJEM BESEDILU:
Prvi odstavek 88. člena Odloka o Prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kotlje, dolinskega območja
naselja Brdinje do ureditvenega območja naselja Kotlje, območja ob cesti Kotlje–Slovenj Gradec do občinske meje, šport
no-rekreacijskega območja Ivarčko-Ošven (MUV št. 17/1989,
9/1993) se razlaga tako, da se besedilo nanaša na stanovanjske objekte.

71

Odlok o rebalansu B proračuna Občine
Sevnica za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB1 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in
16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05
– uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica
na 8. redni seji dne 19. 9. 2007 sprejel

»Proračun Občine Sevnica za leto 2007 je določen
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
skupina/podskupine kontov
I.

(v evrih)
proračun leta
2007

703 Davki na premoženje

487.038

704 Domači davki na blago in storitve

111.050

NEDAVČNI PRIHODKI

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

435.000
14.000
9.807
214.323

KAPITALSKI PRIHODKI

1.601.472

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev

41.812
0
1.559.660

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

3.214.514

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

2.958.493

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

256.021
17.916.312
3.857.996

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

727.981

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

102.209

402 Izdatki za blago in storitve

41

1.680.115

1.006.985

721 Prihodki od prodaje zalog

74

0

714 Drugi nedavčni prihodki

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

ODLOK
o rebalansu B proračuna Občine Sevnica
za leto 2007
1. člen
V Odloku o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za
leto 2007 (Uradni list RS, št. 69/07) se spremeni 2. člen tako,
da se glasi:

9.137.810

712 Denarne kazni

SEVNICA
4368.

700 Davki na dohodek in dobiček

711 Takse in pristojbine

73
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9.735.898

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

72

Stran

DAVČNI PRIHODKI

706 Drugi davki

Št. 350-5-0004/2007-401
Ravne na Koroškem, dne 25. septembra 2007
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.
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2.621.779

403 Plačila domačih obresti

100.568

409 Rezerve

305.459

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

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

16.231.999

413 Drugi tekoči domači transferi

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

11.416.013

414 Tekoči transferi v tujino

5.322.121
377.664
2.704.718
253.139
1.986.600
0

Stran
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INVESTICIJSKI ODHODKI

7.535.045

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

7.535.045

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.201.150

430 Investicijski transferi proračunskim
upor.

III.

Uradni list Republike Slovenije

8.346

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

944.840

432 Investicijski transferi proračunskim
upor.

247.964

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

–1.684.313

IV.

proračun leta
2007

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.)

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

0

44.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

75

VI.

proračun leta
2007

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

1.251.878

50

ZADOLŽEVANJE

1.251.878

500 Domače zadolževanje

1.251.878

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

231.003

55

ODPLAČILA DOLGA

231.003

550 Odplačila domačega dolga

231.003

IX.

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

–663.438

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

1.020.875

XI.

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

1.684.313

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. 2006
9009 splošni sklad za drugo

Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

4369.

Odlok o programu opremljanja zemljišč
na območju OLN za gradnjo individualnih
stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti
Drožanjska cesta v Sevnici

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 19. člena
Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo
(Uradni list RS, št. 117/04, 74/05), Pravilnika o merilih za
odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04,
75/05) in 9. ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Sevnica na 8. redni seji dne 19. 9. 2007 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja zemljišč na območju
OLN za gradnjo individualnih stanovanjskih
hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v
Sevnici
I. SPLOŠNE DOLOČBE

C. RAČUN FINANCIRANJA
skupina/podskupine kontov

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0051/2007
Sevnica, dne 19. septembra 2007

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
skupina/podskupine kontov

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«.

663.438

1. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja zemljišč za gradnjo komunalne infrastrukture na območju OLN za
gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti
Drožanjska cesta v Sevnici.
Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
a) izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
c) prikaz investicije v gradnjo nove komunalne infrastrukture,
d) podlage za odmero komunalnega prispevka,
e) grafične priloge.
(2) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za
odmero komunalnega prispevka na območju OLN za gradnjo
individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici, ki ga plačujejo zavezanci za plačilo
komunalnega prispevka.
(3) Stroški opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo se določajo na podlagi tega odloka.
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II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA

Program opremljanja zemljišč za gradnjo iz 1. člena tega
odloka je izdelan za območje, ki se ureja z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih
hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (Uradni
list RS, št. 84/06) (v tekstu OLN). Za izgradnjo potrebne komunalne infrastrukture po OLN je izdelan projekt komunalne
infrastrukture Drožanjska (št. 2488/N-07/K, feb. 2007).
III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
3. člen
(infrastruktura)
Za izračun komunalnega prispevka je evidentirana infrastruktura, ki je predvidena za izgradnjo. Upoštevana je naslednja infrastruktura: ceste, vodovod, kanalizacija, električna
napeljava, javna razsvetljava ter javne površine. Površine obračunskega območja in dolžine posameznih vrst infrastrukture
so naslednje:
Infrastruktura

Količina

Celotna površina območja (m2)

30.070,80

Stavbna zemljišča (m2)

23.061,11

Javne površine (m2)

7.009,69

Neto stanovanjska površina (m2)

5.033,79

Vodovod (m)

420,00

Kanalizacija fekalna in meteorna (m)

930,00

Ceste (m)

715,00

Nizkonapetostno električno omrežje in TP
(m)

820,00

Javna razsvetljava – trasiranje in kabli (m)

820,00

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(vrednost infrastrukture in projektne dokumentacije)
Vrednost infrastrukture za izračun komunalnega prispevka
je vsota stroškov izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter predvidenih stroškov izgradnje komunalne infrastrukture
iz projekta za gradbeno dovoljenje. Stroški priprave dokumentacije in gradnje posameznih vrst infrastrukture z upoštevanjem
sofinanciranja so naslednji:
Infrastruktura, projekti
Vodovod
Kanalizacija fekalna in meteorna
Projektna dokumentacija kom. infrastrukture
Ceste

Znesek
(EUR)
44.140,1
297.242,9
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Geološke raziskave

3.303,0

Program opremljanja

1.497,0

Regionalne spodbude

0,0

SKUPAJ brez sofinanciranja

800.896,7

Zmanjšanje – sofinanciranje SVLR

–158.836,0

SKUPAJ

642.060,7
5. člen

(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma na
neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka se zavezancem
obračunske stroške preračuna na merske enote in sicer na
površino stavbnega zemljišča (gradbene parcele) in na neto
tlorisno površino objektov.
(2) Za vse stavbe na območju se komunalni prispevek
obračuna v celoti.
(3) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča (Cpi) in neto stanovanjske površine (Cti) je naslednja:
Ime
Komunalni prispevek
zemljišča – Cpi

EUR/m2

na

enoto

stavbnega

Komunalni prispevek na enoto neto stanovanjske
površine – Cti

27,84
127,55

(4) Za obračun komunalnega prispevka v skladu z Odlokom o komunalnem prispevku se uporabijo faktorji Cpi in Cti iz
tabele, faktorja Dpi in Dti pa sta enaka 0,5.
6. člen
(osnova za indeksacijo komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob
uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto,
ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka
gradnja«.
(2) Obračunski stroški za infrastrukturo so upoštevani na
dan veljavnosti tega odloka in se indeksirajo za posamezno
leto.
7. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
(1) Program opremljanja obravnava določeno komunalno
infrastrukturo, na katero se bodo po izgradnji s pričetkom v
letu sprejema tega odloka, predvideni po terminskem planu,
investitorji lahko priključili.
(2) Za vso nepredvideno novo infrastrukturo se izdela nov
program opremljanja z ovrednotenjem stroškov izgradnje nove
infrastrukture.

34.635,0
348.749,2

Projektna dokumentacija OLN Drožanjska

15.064,0

Nizkonapetostno električno omrežje in TP

20.328,9

Javna razsvetljava – trasiranje in kabli

35.936,5

V. ZAVEZANCI ZA PLAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(zavezanci za plačilo komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je:
– Investitor, ki namerava zgraditi nov objekt, za katerega
je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje;
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– investitor oziroma lastnik objekta, ki namerava prizidati,
nadzidati, rekonstruirati, zgraditi nadomestni objekt ali spremeniti namembnost obstoječega objekta, če povečuje neto tlorisno
površino objekta;
– lastnik obstoječega objekta na opremljenem ali delno
opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče komunalno opremlja tako, da se komunalna oskrba izboljša ali na
novo uredi. Kadar se na določenem območju urejanja na novo
ureja komunalna infrastruktura v skladu z zahtevami veljavnih
predpisov, so zavezanci za plačilo tudi vsi lastniki že zgrajenih
objektov, ki za namen izgradnje te infrastrukture še niso plačali
komunalnega prispevka.
(2) Investitorju, ki je zemljišče kupil od lastnika, ki je že
plačal komunalni prispevek oziroma je ta prispevek poravnal
na način, določen v pogodbi o komunalnem opremljanju, ki jo je
pred tem sklenil z Občino Sevnica, se izda odločba o oprostitvi
plačila komunalnega prispevka.
VI. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
9. člen
(opredelitev komunalne opremljenosti)
Za komunalno opremljeno se šteje vsako stavbno zemljišče znotraj obravnavanega obračunskega območja.
VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun in odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna in odmeri:
– za vsako novo gradnjo na območju OLN za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska
cesta v Sevnici;
– za vsako rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo ali gradnjo nadomestnega objekta v obračunskem območju, če se
povečuje moč priključka na komunalno infrastrukturo, za kar se
šteje sprememba neto tlorisne površine oziroma sprememba
njene namembnosti;
– vsem lastnikom objektov na območju, ki se opremlja z
novo infrastrukturo oziroma se obstoječa infrastruktura izboljšuje in niso plačali komunalnega prispevka za to infrastrukturo.
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(4) Faktorji Cpi, Cti, Dpi in Dti so določeni v tem odloku o
programu opremljanja zemljišč za gradnjo, ki velja za obravnavano zemljišče in stavbo.
(5) V primeru nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni neto
tlorisna površina stavbe, se za izračun komunalnega prispevka
uporabi formula:
KP = (Dti * Cti * (neto tlorisna površina objekta po rekonstrukciji – neto tlorisna površina pred rekonstrukcijo)
* Kdej * i) * Kolaj
(6) Neto tlorisna površina objekta pred rekonstrukcijo
mora biti razvidna iz načrta v skladu z drugim odstavkom
11. člena tega odloka, ne sme se uporabiti ocena iz tretjega odstavka. Ker se površina stavbnega zemljišča ob rekonstrukciji
ne spremeni, se ta ne upošteva pri obračunu prispevka.
(7) Če je neto tlorisna površina nadomestne gradnje oziroma stavbe po rekonstrukciji manjša od neto tlorisne površine
obstoječe stavbe, se razlika investitorju ne vrne. Pri morebitni
novi rekonstrukciji ali nadomestni gradnji pa se upošteva neto
tlorisna površina največje stavbe za katero je bil plačan komunalni prispevek.
(8) Faktor dejavnosti se določa za posamezne vrste
objektov glede na pretežno dejavnost. Pri izračunu površin
objekta se uporabljajo naslednji faktorji udeležbe pri izračunanem komunalnem prispevku:
Vrsta
objekta

Dejavnost

111, 112

Stanovanjske stavbe

1,0

122

Upravne in pisarniške stavbe

1,0

123

Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti

1,5

124

Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij

1,0

126

Stavbe splošnega
pomena

0,9

1274

Druge nestanovanjske stavbe

Faktor (Kdej)

družbenega

1,0

11. člen
(način odmere komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na
dva kriterija:
– površino gradbene parcele zavezanca in
– neto tlorisno površino stavbe.
(2) Neto tlorisna površina stavbe se za novogradnje in
druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbene konstrukcije oziroma načrta
arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji
formuli:
KP = ((Dpi * Cpi * površina parcele + Dti * Cti * neto tlorisna površina * Kdej) * i) *Kolaj
pri čemer je:
KP
i
Cpi
Cti
Dpi
Dti
Kdej
Kolaj

– komunalni prispevek
– letni povprečni indeks v skladu z Uredbo o vsebini
programa opremljanja zemljišč za gradnjo
– cena opremljanja glede na površino gradbene
parcele
– cena opremljanja glede na neto tlorisno površino
stavbe
– delež površine parcele pri izračunu
– delež neto tlorisne površine pri izračunu
– faktor dejavnosti
– faktor olajšav

VIII. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
12. člen
(olajšave)
Mladim družinam, za kar se šteje življenjska skupnost
obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki oziroma
posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen pred izdajo odločbe o komunalnem prispevku, in mladim investitorjem
(starost prosilca do 35 let) se višina komunalnega prispevka
zmanjša tako, da se izračunani prispevek iz 11. člena tega
odloka pomnoži s faktorjem olajšave (Kolaj) 0,5. Pojem mlade
družine določa Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni
shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (Uradni list RS, št. 44/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 60/07 – sprem. in dop.).
13. člen
(oprostitev komunalnega prispevka)
te:

Komunalni prispevek se ne plačuje za naslednje objek-

– javna gospodarska infrastruktura,
– gasilski domovi,
– za lastne potrebe Občine Sevnica in se financirajo iz
občinskega proračuna.
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IX. POSTOPEK ODMERE
14. člen
(izdaja odločbe)
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
(2) Za zavezance v primeru iz tretje alineje prvega odstavka 8. člena tega odloka postopek za odmero komunalnega prispevka uvede občinska uprava po uradni dolžnosti. Če
lastnik zemljišča, ki se komunalno opremlja, dokaže, da je za
to infrastrukturo že plačal komunalni prispevek, se to upošteva
pri obračunu komunalnega prispevka.
(3) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v
30 dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila. Potrdilo o plačanem komunalnem
prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega prispevka.
Če komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri
preneha veljati in se na ponovno vlogo investitorja odmeri na
novo.
(4) Občina lahko izda odločbo o odmeri komunalnega
prispevka tudi po uradni dolžnosti ob prodaji zemljišč, pri čemer kot osnovo za odmero komunalnega prispevka uporabi
podatke o velikosti objektov iz OLN. Končni obračun višine
komunalnega prispevka se izvede po postopku iz prvega
odstavka tega člena, v katerem se upošteva že plačan komunalni prispevek.
15. člen
(priključitev na komunalno infrastrukturo)
Odmerjeni komunalni prispevek zagotavlja investitorju
priključek na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi
pogoji upravljavca posamezne javne infrastrukture, ne zajema
pa stroškov izvedbe samih individualnih priključkov.
16. člen
(zbrana sredstva)
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva občinskega
proračuna namenjena za gradnjo komunalne infrastrukture.

X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
(1) Strokovne podlage za program opremljanja iz 1. člena
tega odloka so na vpogled na Občini Sevnica.
(2) Postopki, ki so bili pričeti pred uveljavitvijo tega odloka,
se končajo v skladu z dosedanjo ureditvijo.
18. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-0005/2007
Sevnica, dne 19. septembra 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.
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Odlok o določitvi plovbnega režima na reki
Savi na območju akumulacijskega bazena
HE Boštanj

Na podlagi 4. in 13. člena Zakona o plovbi po celinskih
vodah (Uradni list RS, št. 30/02 in 110/02 – ZGO-1), 3. in
17. člena Zakona o prekrških – ZP-1-UPB4 (Uradni list RS,
št. 3/07) in 8. in 53. člena Statuta Občine Sevnica – uradno
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 78/05) je Občinski svet
Občine Sevnica na 8. redni seji dne 19. 9. 2007 sprejel

ODLOK
o določitvi plovbnega režima na reki Savi na
območju akumulacijskega bazena HE Boštanj
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se na območju Občine Sevnica določi
plovbni režim na reki Savi na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj zaradi varnosti plovbe ob izvajanju turističnih,
športnih in rekreacijskih aktivnosti oziroma dejavnosti ter pospeševanja njihovega razvoja.
Plovbni režim iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
– določitev plovbnega območja in orisni prikaz območja,
kjer je dovoljena plovba za gospodarske, turistične, športne in
rekreacijske namene, z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda
in drugih izjemnih razmer,
– določitev skrbnika plovbnega območja,
– določitev vrste plovil in njihovega pogona,
– določitev in označitev pristanišča ter vstopno izstopnih
mest glede na vrsto plovbe,
– določitev upravljavca pristanišča oziroma vstopno izstopnega mesta,
– določitev časa, v katerem je dovoljena plovba,
– prepoved plovbe zaradi specifičnosti območja, neprimernega časa ali nevarnih razmer,
– druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človekovega življenja in okolja.
2. člen
Pojmi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
– plovbno območje je del celinske vode, ki je dovolj globok in širok za varno plovbo glede na vrsto plovila;
– plovilo je stvar, ki je namenjena za plovbo po celinskih
vodah;
– čoln je plovilo, ki meri v dolžino manj kot 24 metrov (kot
čoln se šteje tudi splav in drugo podobno plovilo);
– športni veslaški čoln je plovilo, ki je namenjeno za športne in rekreacijske aktivnosti;
– raft je gumijasti športni veslaški čoln;
– plavajoča naprava je stvar, ki je stalno privezana oziroma usidrana ali položena na dno celinskih voda in ni usposobljena oziroma namenjena za plovbo (bivališča, plavajoči
hoteli, restavracije, delavnice, skladišča, pontonski mostovi,
kopališčne ploščadi in podobno);
– pristanišče je vodni in priobalni prostor, namenjen za
vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in tovora,
skladiščenje, privez in podobno;
– vstopno izstopno mesto je vodni in priobalni prostor, ki
omogoča dostop do vodnega območja za vplutje in izplutje plovil,
vkrcanje in izkrcanje oseb ter ni namenjeno za stalni privez.
II. PLOVBNO OBMOČJE
3. člen
Plovbno območje celinskih voda po tem odloku je reka
Sava na območju akumulacijskega bazena HE Boštanj. Plovbno območje se deli na štiri cone:
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1. CONA A zajema del akumulacijskega jezera HE Boštanj od pristana na Orehovem dolvodno do izliva Apneniškega
potoka v reko Savo.
2. CONA B zajema del akumulacijskega jezera HE Boštanj od brvi čez reko Savo na Šmarčni dolvodno do pristana
na Orehovem.
3. CONA C zajema območje od HE Vrhovo dolvodno do
brvi čez reko Savo na Šmarčni.
4. CONA D zajema območje od izliva Apneniškega potoka
v reko Savo dolvodno do HE Boštanj.
Plovbno območje je prikazano na karti, ki je sestavni del
tega odloka.
4. člen
CONA A in CONA B: v njej je dovoljena plovba čolnov,
športnih veslaških čolnov, raftov in jadralnih desk. V CONI B se
plovba na območju izliva Podvinskega potoka in nadomestnega
otoka izvaja 20 m od brežine nadomestnega otoka, bliže desni
brežini reke Save.
CONA C in CONA D: v njej je plovba prepovedana
za vsa plovila, razen za plovila za potrebe izvajanja javnih
služb, varstva voda, vzdrževanja in upravljanja vodotoka,
izvrševanja vodnih pravic, reševanja ljudi, živali in premoženja, izvajanja nalog policije, zaradi obrambe države plovila
za zaščito, reševanje in pomoč ter za intervencijska plovila
upravljavca in vzdrževalca akumulacijskega bazena in HE
Boštanj.
Plovba na plovbnem območju je dovoljena, če so na
plovbnem območju zagotovljene ustrezne globine in širine,
ki dovoljujejo varno plovbo, z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda in drugih izjemnih razmer, za katere se uporabniki
plovbnega območja morajo pozanimati pri pristojnih službah
iz tega odloka, upravljalcu akumulacijskega bazena in drugih
službah, ki skladno z zakonodajo skrbijo za vzdrževanje vodnih
in priobalnih zemljišč.
Plovba se izvaja 20 metrov stran od brežin, razen na območju pristanov in 50 metrov gorvodno in dolvodno od pristana,
kjer je plovba možna do brežine.
III. SKRBNIK PLOVBNEGA OBMOČJA
5. člen
Skrbnik plovbnega območja je pristojni organ uprave Občine Sevnica, (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ), ki vzdržuje plovbno območje skladno z zakonom, ki ureja plovbo po
celinskih vodah (v nadaljevanju: zakon).
IV. VRSTE PLOVIL IN NJIHOV POGON
6. člen
Na plovbnem območju lahko plujejo:
– čolni,
– športni veslaški čolni,
– rafti,
– jadralne deske.
Motorni čolni lahko plujejo na plovbnem območju pod
pogoji iz uredbe Vlade Republike Slovenije, ki ureja uporabo
plovil na tem območju reke Save.
Plovba se izvaja na lastno odgovornost.
V. PRISTANIŠČA TER VSTOPNO IZSTOPNA MESTA
7. člen
Na plovbnem območju reke Save po tem odloku je pristanišče na lokaciji pristana na Orehovem.
Druge lokacije za pristanišča in vstopno izstopna mesta
ter natančnejše pogoje za njihovo ureditev določi Občinski
svet Občine Sevnica upoštevajoč državni lokacijski načrt za
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HE Boštanj in naravovarstvene smernice Zavoda RS za varstvo narave k tem odloku.
Pristanišča in vstopno izstopna mesta se uredi v pretežno
leseni izvedbi, v smislu pontona. Na območju pristanov se
predvidijo krajinske ureditve z zasaditvijo avtohtonih drevesnih
in grmovnih vrst.
8. člen
Za uporabo priveza v pristanišču je potrebno pridobiti
dovoljenje, ki ga izda pristojni organ plovilu za prevoz oseb
in blaga, ki ima dovoljenje za plovbo. Izda se lahko le toliko
dovoljenj, kot je privezov v pristanišču.
Za dovoljenje se plača uporabnina, ki jo določi Občinski
svet Občine Sevnica s sklepom.
Uporabnik priveznega mesta uporablja privezno mesto
na lastno odgovornost.
9. člen
Ribiške organizacije ne plačujejo uporabnine za en privez
za plovilo, s katerim se opravlja gojitev in varstvo rib ter ribiška
čuvajska služba.
Javna gasilska služba PGD Sevnica ne plačuje uporabnine za en privez za plovilo, s katerim se opravlja naloga
reševanja na vodi in iz nje.
Vseh pristojbin je prost upravljalec vodotoka po zakonu
o vodah.
10. člen
Za športne veslaške čolne ni privezov in se morajo po
končani plovbi umakniti na obalo.
Za potopljena in nasedla plovila ali plovila, ki so kako
drugače nesposobna za plovbo, uporaba priveznih mest v
pristanišču ni dovoljena.
VI. UPRAVLJALEC PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH
MEST
11. člen
Upravljalec pristanišča oziroma vstopno izstopnih mest je
Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
Sevnica (v nadaljevanju: upravljalec), ki izvaja izbirno gospodarsko javno službo upravljanja s pristanišči oziroma vstopno
izstopnimi mesti skladno z zakonom.
Upravljalec mora zagotoviti pogoje, ki omogočajo varno
vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in blaga ter
varen privez plovil.
Upravljalec podrobneje določi red v pristaniščih in vstopno
izstopnih mestih in pogoje ter način koriščenja pristaniških storitev. Upravljalec je dolžan pred uveljavitvijo akta in sprememb
akta pridobiti soglasje Občinskega sveta Občine Sevnica.
Dolžnost upravljalca je, da na območju pristanišča odstrani vse odpadke oziroma predmete, ki ogrožajo ali lahko ogrozijo
varnost plovbe.
VII. ČAS, V KATEREM JE DOVOLJENA PLOVBA
12. člen
Plovba je dovoljena v dnevnem času.
Plovba na plovbnem območju je dovoljena od 1. aprila
do 31. oktobra.
13. člen
Plovba izven dnevnega časa je dovoljena na območju
cone A v času prireditev na podlagi dovoljenja pristojnega
organa.
V času prireditve na plovbnem območju, ki ga določi
pristojni organ, ni dovoljena plovba plovilom, ki niso v zvezi z
izvajanjem prireditve.
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Plovba je prepovedana v času ribiških tekmovanj, ki so
organizirana v skladu z zakonom o sladkovodnem ribištvu.
Organizator ribiškega tekmovanja je dolžan 14 dni pred tekmovanjem obvestiti skrbnika plovbnega območja in upravljalca
pristanišča.
14. člen
Časovne omejitve za plovbo ni za plovila za zaščito,
reševanje in pomoč, vzdrževanje vodotoka ter intervencijska
plovila upravljalca in vzdrževalca akumulacijskega bazena in
HE Boštanj.
VIII. PREPOVEDI PLOVBE
15. člen
Plovbo za vse ali za posamezne vrste plovil prepove
pristojni organ na lastno pobudo ali na zahtevo upravljalca vodotoka ter upravljalca akumulacijskega bazena HE Boštanj zaradi vzdrževanja priobalnega zemljišča, vodotoka, uravnavanja
vodostaja (tudi v času rednega obratovanja) ter vzdrževalnih
del na HE Boštanj, kolikor to vpliva na varnost plovbe, ter iz
drugih utemeljenih razlogov.
Plovba je prepovedana v času povišanih pretokov oziroma v neugodnih hidroloških razmerah ter v primeru prisotnosti
plavja.
Začetek in konec začasne prepovedi plovbe se objavi
na krajevno običajen način na stroške predlagatelja oziroma v
primeru višje sile na stroške pristojnega organa.
Ustavljanje plovil in vkrcavanje oziroma izkrcavanje potnikov ni dovoljeno izven urejenih pristanišč oziroma vstopno
izstopnih mest.
Sidranje v dno ali brežine akumulacijskega bazena ni
dovoljeno.
IX. ŠPORTNE, REKREACIJSKE IN TURISTIČNE
PRIREDITVE
16. člen
Na plovbnem območju so dovoljene športne, rekreacijske in turistične prireditve, v katerih je vključena uporaba plovil (v nadaljevanju besedila: prireditve). Organizator
prireditve na plovbnem območju mora pridobiti dovoljenje
pristojnega upravnega organa v skladu s predpisi, ki urejajo
javne prireditve.
Pristojni organ z dovoljenjem odredi primerno območje
prireditvenega prostora, glede na vrsto prireditve in določi pogoje za izvedbo same prireditve. V času prireditve ni dovoljena
plovba in zadrževanje ostalih plovil na območju, ki je določeno
za prireditev. Organizator prireditve mora prireditveni prostor
vidno označiti, skrbeti za varen in nemoten potek prireditve
in organizirati reševalno službo. Za prireditev je potrebno pridobiti tudi soglasje upravljalca akumulacijskega bazena HE
Boštanj.
X. JAVNI PREVOZ IN ODDAJANJE PLOVIL
17. člen
Javni prevoz oseb in stvari s plovili je dovoljen na podlagi
dovoljenja, ki ga izda pristojna upravna enota. Javni prevoz
oseb in stvari se lahko opravlja kot javni prevoz v linijski ali
prosti plovbi. Prevoznik je dolžan opravljati javni prevoz oseb
v linijski plovbi v naprej določeni liniji in po v naprej določenem
voznem redu.
V pristanišču je dovoljeno oddajanje plovil. Na vidnem
mestu mora biti izobešeno navodilo za uporabo oddanega
plovila, cenik in čas oddajanja. Plovilo se sme oddati samoosebi, ki izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje za upravljanje
s plovilom in ki ni pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih

Št.

88 / 28. 9. 2007 /

Stran

11923

snovi ali v takšnem psihofizičnem stanju, da je nesposobna
opravljati plovilo.
XI. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE VARSTVA ČLOVEŠKEGA
ŽIVLJENJA IN OKOLJA
18. člen
Na plovbnem območju mora vsak, ki upravlja plovilo, ravnati skladno z določili tega odloka in s pogoji za varno plovbo,
ki jih določa zakon in drugi predpisi.
19. člen
S plovili je prepovedano prevažanje ter uporaba takšnih
tehničnih sredstev in snovi, ki bi v primeru njegove potopitve
povzročilo onesnaženje vode in priobalnega zemljišča.
Z vseh plovil je prepovedano izlivati, odlagati ali odmetavati snovi ali predmete, ki zaradi svoje oblike, fizikalnih, kemijskih ali bioloških lastnosti, količine ali drugih lastnosti ogrožajo
življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih organizmov, ovirajo
pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave.
20. člen
Monitoring drstišč na celotni akumulaciji HE Boštanj in
pritokih opravlja Ribiška družina Sevnica v okviru rednega
opravljanja svojih nalog.
XII. DOLŽNOSTI LASTNIKOV IN UPRAVLJALCEV PLOVIL
TER PLAVAJOČIH NAPRAV
21. člen
Čolni in plavajoče naprave, za katere je z zakonom tako
določeno, morajo biti v skladu z zakonom in na njegovi podlagi
izdanimi predpisi vpisani v vpisnik čolnov celinske plovbe in
plavajočih naprav pri pristojni upravni enoti.
Čoln oziroma plavajoča naprava se označi v skladu z
veljavnimi predpisi.
Med plovbo mora biti na čolnu veljaven vpisni list.
22. člen
Čoln sme upravljati oseba, katere usposobljenost za upravljanje čolna je bila ugotovljena na predpisan način in ji je bila
o tem izdana ustrezna listina, katero mora ta oseba imeti med
upravljanjem čolna vedno pri sebi.
23. člen
Potopljeno stvar (plovilo, plavajočo napravo, njihove dele
ali tovor), mora dvigniti oseba, ki je njen lastnik. Če lastnik ne
odstrani potopljene stvari, jo v skladu z zakonom na njegove
stroške odstrani pristojni organ.
XIII. NADZOR
24. člen
Nadzor nad izvajanjem tistih določb tega odloka, za katere je v primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana globa,
opravlja organ občinske uprave Občine Sevnica, pristojen za
nadzor.
Nadzor nad izvajanjem določb zakona o plovbi po celinskih vodah in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravlja
inšpektor za plovbo po celinskih vodah in policija.
Nadzor nad izvrševanjem določb zakona o vodah in na
njegovi podlagi izdanih predpisov izvajajo inšpektorji, pristojni
za vode.
Nadzor v skladu z zakonom o sladkovodnem ribištvu
opravljajo ribiški inšpektorji in ribiškočuvajske službe.
Nadzor v skladu z zakonom o ohranjanju narave in predpisi, izdani na njegovi podlagi, izvajajo inšpektorji, pristojni za
ohranjanje narave in lovski inšpektorji
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XIV. KAZENSKE DOLOČBE
25. člen
Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki opravlja
samostojno dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s 4. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 6. členom odloka,
– ravna v nasprotju z 8. členom odloka,
– ravna v nasprotju z 12. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 13. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 15. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 16. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 17. členom odloka.
Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.

če:

če:

26. člen
Z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek posameznik,
– ravna v nasprotju s 4. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 6. členom odloka,
– ravna v nasprotju z 8. členom odloka.
27. člen
Z globo 100 evrov se kaznuje za prekršek posameznik,
– ravna v nasprotju z 12. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 13. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 15. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 16. členom odloka,
– ravna v nasprotju s 17. členom odloka.
XV. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

28. člen
Do sprejetja uredbe Vlade Republike Slovenije iz drugega
odstavka 6. člena tega odloka, plovba s čolni na motorni pogon v skladu s 66. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list
RS, št. 67/02) ni dovoljena, razen za potrebe izvajanja javnih
služb, varstva voda, izvrševanja vodnih pravic, reševanja ljudi,
živali in premoženja, izvajanja nalog policije ter zaradi obrambe
države.
29. člen
Do izgradnje in ureditve pristanišč in vstopno izstopnih
mest se za plovila za prevoz oseb lahko uredijo začasni privezi
za plovila.
Za uporabo začasnih privezov se plačuje uporabnina.
30. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 8. redni seji dne
19. 9. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi
Odloka o zazidalnem načrtu naselja Šmarje
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni pravilnik za izvajanje zazidalnega načrta (kare II-projekt št. 801/1-75, november
1977) Odloka o zazidalnem načrtu naselja Šmarje (Uradni list
SRS, št. 3/78).
2. člen
V pravilniku za izvajanje zazidalnega načrta se dopolni
besedilo 3. člena tako, da se na koncu besedila dodata nova
odstavka, ki se glasita:
»Na območju urejanja s tem pravilnikom so možne tudi
nadomestne gradnje, nadzidave, dozidave, rekonstrukcije,
spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objektov in odstranitve objektov, komunalne in prometne ureditve, vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah, ter novogradnje na
prostih gradbenih parcelah. Tlorisni gabariti, etažnost objektov,
strehe in kritine novih objektov, se podrejajo obstoječi pozidavi
območja. Ureditev gradbene parcele mora zagotoviti funkcionalne potrebe načrtovanih objektov.
Na območju je možna gradnja enodružinskih stanovanjskih hiš z največ dvema stanovanjema, s skupnim ali ločenim
vhodom v objekt (funkcionalni dvojček). V dvostanovanjski
stavbi mora biti predvideno za vsako stanovanje ločen vodovodni priključek, ter zagotovljena funkcionalnost objekta in zemljišča v skladu s pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah
za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.«.
3. člen
V pravilniku za izvajanje zazidalnega načrta se na koncu
besedila 4. člena doda novo besedilo, ki se glasi:
»Na območju urejanja je možna gradnja enostavnih
objektov za lastne potrebe in ograj skladno s Pravilnikom o
vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, ob
pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljena in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi
zemljišči.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-0008/2007
Sevnica, dne 19. septembra 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

Št. 3505-0007/2006
Sevnica, dne 19. septembra 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

4371.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
zazidalnem načrtu naselja Šmarje

Na podlagi 11. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta

4372.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o zazidalnih načrtih naselij pri Ribniku,
Sevnica-Center in v Florjanski ulici

Na podlagi 11. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 8. redni seji dne
19. 9. 2007 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi
Odloka o zazidalnih načrtih naselij pri Ribniku,
Sevnica-Center in v Florjanski ulici
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni pravilnik za izvajanje zazidalnega načrta v Florjanski ulici (projekt št. 477/a,
maj 1969) Odloka o zazidalnih načrtih naselij pri Ribniku, Sevnica-Center in v Florjanski ulici (Skupščinski Dolenjski list,
št. 20/69 ter Uradni list SRS, št. 20/75, 30/76).
2. člen
V pravilniku za izvajanje zazidalnega načrta se dopolni
besedilo 7. člena tako, da se na koncu besedila doda nov
odstavek, ki se glasi:
»Na območju urejanja s tem pravilnikom so možne tudi
nadomestne gradnje, nadzidave, dozidave, rekonstrukcije,
spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objektov in odstranitve objektov, komunalne in prometne ureditve, vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah, ter novogradnje na
prostih gradbenih parcelah. Tlorisni gabariti, etažnost objektov,
strehe in kritine novih objektov, se podrejajo obstoječi pozidavi
območja. Ureditev gradbene parcele mora zagotoviti funkcionalne potrebe načrtovanih objektov.«
3. člen
V pravilniku za izvajanje zazidalnega načrta se črta prvi
stavek 8. člena in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Na območju urejanja je možna gradnja enostavnih objektov za lastne potrebe skladno s Pravilnikom o vrstah zahtevnih,
manj zahtevnih in enostavnih objektov, ob pogojih za gradnjo
enostavnih objektov brez gradbenega dovoljena in o vrstah del,
ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči.«
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-0011/2007
Sevnica, dne 19. septembra 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

4373.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
ureditvenem načrtu Boštanj
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2. člen
V pravilniku za izvajanje ureditvenega načrta se dopolni
besedilo 5. člena tako, da se na koncu besedila doda nov odstavek, ki se glasi:
»Na območju urejanja s tem pravilnikom so možne tudi
nadomestne gradnje, nadzidave, dozidave, rekonstrukcije,
spremembe namembnosti zakonito zgrajenih objektov in odstranitve objektov, komunalne in prometne ureditve, vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah, ter novogradnje na
prostih gradbenih parcelah. Tlorisni gabariti, etažnost objektov,
strehe in kritine novih objektov, se podrejajo obstoječi pozidavi
območja. Ureditev gradbene parcele mora zagotoviti funkcionalne potrebe načrtovanih objektov.«
3. člen
V pravilniku za izvajanje ureditvenega načrta se črta prvi
stavek 6. člena in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Na območju urejanja je možna gradnja enostavnih
objektov za lastne potrebe in ograj skladno s Pravilnikom o
vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, ob
pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljena in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi
zemljišči.«
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-0010/2007
Sevnica, dne 19. septembra 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

4374.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni
denarni pomoči za novorojence v Občini
Sevnica

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05-UPB1 in 60/07) in 16. člena Statuta Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05-UPB) je Občinski svet Občine
Sevnica na 8. redni seji dne 19. 9. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o enkratni denarni
pomoči za novorojence v Občini Sevnica

Na podlagi 11. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno
besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 8. redni seji dne
19. 9. 2007 sprejel

1. člen
Spremeni se 5. člen Pravilnika o enkratni denarni pomoči
za novorojence v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 18/06),
tako da se glasi:
»Pomoč ob rojstvu otroka se upravičencu dodeli na podlagi pisne vloge enega izmed upravičencev, ki se vroči na Občino
Sevnica na obrazcu, ki je priloga pravilnika.«

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi
Odloka o ureditvenem načrtu Boštanj

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni pravilnik za izvajanje ureditvenega načrta (projekt št. št. 566/U-71, maj 1971)
Odloka o zazidalnem načrtu stanovanjskega naselja v Boštanju
(Uradni list SRS, št. 40/71), s 15. 3. 1987 preimenovan v Ureditveni načrt Boštanj (Uradni list SRS, št. 9/87).

Št. 007-0002/2007
Sevnica, dne 19. septembra 2007
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.
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Ime, priimek upraviþenca
_________________________
Stalno prebivališþe
_________________________
Pošta:
_________________________
Datum: _______________
OBýINA SEVNICA
GLAVNI TRG 19A
820 SEVNICA

VLOGA
ZA PRIDOBITEV ENKRANE DENARNE POMOýI ZA NOVOROJENCE
V OBýINI SEVNICA

Spodaj podpisani __________________________, rojen _____________, s stalnim
prebivališþem
(ime, priimek upraviþenca)
__________________________,
____________________
(naslov)
upraviþenca)

podajam vlogo za pridobitev
____________________,

p.

____________,

(pošta)

enkratne

davþna
(davþna

denarne

pomoþi

ob

številka

rojstvu
(ime,

otroka)

številka:

otroka
priimek

rojenega dne ____________, skladno s Pravilnikom o enkratni denarni pomoþi za
novorojence v
(datum rojstva otroka)

Obþini Sevnica.
Hkrati tudi dovoljujem, da Obþina Sevnica pridobi oz. preveri ter uporablja podatke navedene
v tej vlogi le v postopku za pridobitev enkratne denarne pomoþi za novorojenca.
Podpis:
_______________________
priloga
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SLOVENSKA BISTRICA
4375.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni
rabi – javno dobro

Na podlagi 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica
(Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je Občinski
svet Občine Slovenska Bistrica na 7. redni seji dne 18. 9. 2007
sprejel

Št.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 033-6/2007-7/11e
Slovenska Bistrica, dne 18. septembra 2007
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.
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3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0007/2007
Škocjan, dne 11. septembra 2007
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
– javno dobro
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
– javno dobro za nepremičnino parc. št. 611/2, pot, v izmeri
1299 m2 k.o. Gladomes.
Nepremičnina postane last Občine Slovenska Bistrica, s
čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
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ŠOŠTANJ
4377.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za prostorsko ureditev skupnega
pomena za blok 6 TEŠ s spremljajočimi objekti

Na podlagi petega odstavka 61. člena v povezavi s tretjim odstavkom 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Šoštanj
(Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/00; prečiščeno besedilo) je
Občinski svet Občine Šoštanj na 7. redni seji dne 24. septembra 2007 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za prostorsko ureditev skupnega pomena
za blok 6 TEŠ s spremljajočimi objekti
I. SPLOŠNE DOLOČBE

ŠKOCJAN
4376.

Odlok o spremembah Odloka o začasnih
ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za
Obrtno-servisno cono Logiče

Na podlagi 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) ter 15. člena Statuta Občine
Škocjan UPB (Uradni list RS, št. 101/06) ter sprejetih sklepov
o omejitvi rabe prostora, namenjenega za občinske lokacijske
načrte s št. 3500-0005/2006 z dne 31. 1. 2006 je Občinski svet
Občine Škocjan na 8. seji dne 11. 9. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za
zavarovanje urejanja prostora
za Obrtno-servisno cono Logiče
1. člen
Spremeni se 4. člen Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za Obrtno-servisno cono Logiče
(Uradni list RS, št. 39/06) tako, da se glasi:
»Začasni ukrepi, ki se s tem odlokom sprejmejo na območju predvidenem za Obrtno-servisno cono Logiče so:
Prepoved parcelacije zemljišč,
Prepoved urejanja trajnih nasadov,
Prepoved izvajanja gradenj,
Prepoved prometa z zemljišči razen za primer, ko kupec
izkaže interes za vlaganje v urbanistično urejanje in komunalno
opremljanje prostora ter pridobi soglasje Občine Škocjan.«
2. člen
Vsi ostali členi ostanejo v veljavi nespremenjeni.

1. člen
(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za blok 6 TEŠ s
spremljajočimi objekti (v nadaljnjem besedilu: občinski podrobni
prostorski načrt), ki ga je izdelal ZUM urbanizem, planiranje,
projektiranje d.o.o., pod številko naloge: 6042-1.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za ureditev skupnega pomena za blok 6 TEŠ s spremljajočimi objekti (v nadaljnjem besedilu: odlok) določa ureditveno
območje, funkcijo območja, funkcionalne, tehnične in oblikovalske rešitve načrtovanih stavb, objektov in površin, zasnovo
projektnih rešitev energetske, vodovodne in druge komunalne
infrastrukture, rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje
narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih
dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev ter tolerance.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v kartografskem delu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled
v prostorih Občine Šoštanj.
(3) Karte iz kartografskega dela občinskega podrobnega
prostorskega načrta prikazujejo:
– namensko rabo površin,
– načrt parcelacije,
– razporeditev in namembnost predvidenih objektov in
prostih površin,
– maksimalne horizontalne in vertikalne gabarite predvidenih objektov,
– usmeritve za oblikovanje,
– ureditev prostih površin,
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– ureditev prometnih površin,
– zasnovo komunalne, energetske in druge gospodarske
infrastrukture.

II. UREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA
3. člen
(funkcija in opis ureditvenega območja)
Ureditveno območje velikosti 10,4 ha obsega proizvodne
površine na katerih se nahajajo objekti glavnega pogonskega
objekta, silosi, objekti za transport premoga in žlindre, transformatorski plato s stikališčem, objekti za pripravo vode, objekti za
skladiščenje amoniaka in upravna stavba.
4. člen
(ureditveno območje po parcelah)
Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega zemljiške parcele oziroma dele zemljiških
parcel na območju proizvodne cone ter zemljiške parcele oziroma dele zemljiških parcel na katere je prestavljena ali na
novo načrtovana komunalna in energetska infrastruktura ter
omrežje zvez:
1228/1, 1228/4, 1215, 1216, 1217, 1219, 1220, 1218,
1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1230/1, 1230/2,
1231, 1232, 1233, 1234, 1235/1, 1235/2, 1235/3, 1236, 1237,
1238, 1239, 1240, 1241, 1244, 1245, 1248/1, 1249, 1251,
1255, 1256, 1257, 1259, 1261, 1263, 1276, 1282, 1283, 1388/1,
1341, 1370, 1371, vse k.o. Šoštanj.

III. FUNKCIONALNE, TEHNIČNE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN
5. člen
(lokacija)
Kompleks bloka 6 se umesti znotraj ograje proizvodnega
območja Termoelektrarne Šoštanj, izven ograje se uredi nov
iztočni objekt.
6. člen
(rušitve in rekonstrukcije objektov)
(1) Za zagotovitev površin za gradnjo je treba porušiti:
– hladilni stolp bloka 1 in 2,
– hladilni stolp bloka 3,
– skladiščno halo,
– tehniško upravno stavbo,
– zaklonišče,
– recepcijo in vratarnico,
– kegljišče,
– parkirne nadstrešnice in
– kolesarnico.
(2) Treba je rekonstruirati priključek glavnega vhoda
v območje TEŠ na regionalno cesto II. reda R2-425 Poljana–Črna–Šentvid–Šoštanj–Velenje.
7. člen
(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje
novogradenj)
(1) Horizontalni gabariti objektov in ureditev so razvidni
iz kartografskega dela iz kart št. 3/1 »Ureditvena situacija«
in št. 3/2 »Urbanistični pogoji«, vertikalni gabariti pa iz kart
št. 3/2 »Urbanistični pogoji« in št. 3/3 »Karakteristični vzdolžni
in prečni prerez«.
(2) Pomen regulacijskih elementov iz karte št. 3/2 »Urbanistični pogoji«:
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– gradbena površina je maksimalna pozidana površina;
– gradbena meja je linija, ki jo predvidena stavba ne
sme presegati, lahko pa se je dotika ali je od nje odmaknjeni
v notranjost.
(3) Predvidena je gradnja teh objektov bloka 6:
a) glavnega pogonskega objekta (objekti z oznakami
UMA, UHF, UHA, UHQ in UVG)
– lokacija: zahodno od obstoječih glavnih pogonskih
objektov blokov 1 do 3 in južno od hladilnega stolpa bloka 4;
– namembnost: energetski objekt – strojnica, bunkerski
del, kotlovnica, elektrofiltri, razžveplevalna naprava in kompresorska postaja;
– orientacija: JV–SZ;
– gradbena površina: 212,0 m × od 48,0 m do 94,0 m;
– višinski gabariti: 140,0 m;
– predvidena je izgradnja kleti;
– streha: prilagojena tehnologiji;
– fasada: usklajena z obstoječimi okoliškimi objekti, pobarvana v nežne, ne izstopajoče barvne odtenke v skladu z
obstoječim stanjem;
– glavne smeri dovozov in dostopov: s severne in vzhodne strani;
– objekt se oblikuje skladno s sodobnimi načeli oblikovanja (uporaba sodobnega materiala, povzemanje izhodišč
oblikovanja obstoječih objektov v kompleksu TEŠ).
b) silosi (objekti z oznakami UVH, UET01 in UET02)
– lokacija: na severni strani glavnega pogonskega objekta
ob kotlovnici;
– namembnost: skladiščenje sadre, elektrofiltrskega pepela in žlindre;
– gradbena površina: 53,0 m × 22,0 m;
– višinski gabariti: 22,6 m;
– konstrukcije silosov, ki so del opreme se postavijo na
okrogle armiranobetonske podporne konstrukcije s premerom
od 9,9 m do 19,0 m.
c) objekti za transport premoga (objekti z oznakami 6 UED
01, 6 UED 02 in 6 UED 03)
– lokacija: na vzhodni strani glavnega pogonskega objekta;
– namembnost: transport premoga do bunkerskega
dela;
– skupna dolžina: 192,0 m;
– izgradita se dve presipni postaji kot zaprti skeletni jekleni konstrukciji in poševni transportni most.
d) transportni trakovi žlindre in produkta (objekti z oznakami UEU01 in UEU02)
– lokacija: na severni strani glavnega pogonskega objekta;
– namembnost: transport žlindre in produkta do obstoječe
vmesne deponije;
– skupna dolžina: 71,0 m;
– nosilna konstrukcija transportnega traku je sestavljena
iz jeklenih predalčnih nosilcev in stebrov.
e) transformatorski plato (objekt z oznako 6 UBB)
– lokacija: na južni strani glavnega pogonskega objekta,
neposredno pred strojnico;
– namembnost: plato za postavitev energetske opreme;
– gradbena površina: 48,0 m × 26,0 m;
– na plato je med transformatorje treba postaviti požarno
steno (F 90) višine ca. 8,0 m.
f) stikališče (objekt z oznako 6 UAA)
– lokacija: na južnem platoju bloka 5;
– namembnost: energetski objekt;
– orientacija: JV–SZ;
– gradbena površina: 33,0 m × 18,0 m.
g) kabelska kineta (objekt z oznako URZ)
– lokacija: med strojnico in novim stikališčem;
– notranje dimenzije: 1,0 x2,0 m;
– montažni pokrovi kinete morajo biti dimenzionirani na
težko prometno obtežbo.
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TEŠ;

h) črpališče surove vode (objekt z oznako UGA)
– lokacija: ob cesti Velenje-Šoštanj, ob uvozu v kompleks

– namembnost: infrastrukturni objekt – dovajanje vode v
sistem za pripravo hladilne vode;
– orientacija: SV–JZ;
– gradbena površina: 10,0 m × 14,0 m;
– višinski gabariti: 4,0 m;
– predvidena je izgradnja kleti;
– streha: ravna z minimalnim naklonom;
– fasada: ometana z mineralnim ometom, pobarvana v
nežne, ne izstopajoče barvne odtenke v skladu z obstoječim
stanjem;
– glavne smeri dovozov in dostopov: z južne strani.
i) bazen odpadnih vod (objekt z oznako UGJ)
– lokacija: med novo upravno stavbo in hladilnim stolpom
bloka 4 ter v zelenici, ki ločuje regionalno cesto Šoštanj–Velenje od kompleksa TE;
– namembnost: infrastrukturni objekt – zbiranje in odvajanje odpadnih padavinskih vod;
– orientacija: JV–SZ;
– gradbena površina: 26,0 m × od 13,0 m do 32,0 m;
– globina: 12,0 m;
– Bazen je v celoti vkopan pod koto terena.
j) iztočni objekt (objekt z oznako UGU)
– lokacija: zahodno od jezu čez Pako;
– namembnost: infrastrukturni objekt – iztok vode v
reko;
– gradbena površina: 5,0 m × 7,0 m;
– premer kanala: 1,0 m;
– Objekt je v celoti pod koto terena.
– Ne sme segati v pretočni profil vodotoka in mora biti
oblikovan v naklonu brežine (po potrebi z vgrajeno povratno
zakIopko). Kota dna iztoka naj bo na spodnjem delu brežine.
Obvezno je potrebno predvideti ustrezno (tako po obsegu,
kakor tudi po načinu) protierozijsko zaščito struge vodotoka v
območju izpusta.
k) drugi objekti za pripravo vode (objekti z oznakami UGB,
UGL in UGP)
– lokacija: severno od obstoječe dekarbonatizacije;
– namembnost: infrastrukturni objekt – objekt dekarbonatizacije, reaktor in usedalnik;
– orientacija: JV–SZ;
– gradbena površina: 76,0 m × od 43,0 m do 47,0 m;
– višinski gabariti: 12,0 m;
– predvidena je izgradnja kleti;
– streha: prilagojena tehnologiji;
– fasada: usklajena z obstoječimi okoliškimi objekti, pobarvana v nežne, ne izstopajoče barvne odtenke v skladu z
obstoječim stanjem;
– glavne smeri dovozov in dostopov: z južne strani;
– objekti se oblikujejo skladno s sodobnimi načeli oblikovanja (uporaba sodobnega materiala, povzemanje izhodišč
oblikovanja obstoječih objektov v kompleksu TEŠ).
l) skladišče raztopine amoniaka (objekti z oznakami
UTK01, UTK02, UTK03 in UTK04)
– lokacija: na vzhodni strani elektrarne severno od razžveplalne naprave bloka 5;
– namembnost: skladiščni objekt – vagonsko in kamionsko pretakališče, črpališče in nadzemni rezervoar ter podzemni drenažni rezervoar za izpraznitev posameznih delov
postrojenj;
– orientacija: SV–JZ;
– gradbena površina: 80,0 m × 44,0 m;
– višinski gabariti: 8,0 m;
– predvidena je izgradnja kleti;
– streha: enokapna ali prilagojena tehnologiji;
– fasada: ometana z mineralnim ometom, pobarvana v
nežne, ne izstopajoče barvne odtenke v skladu z obstoječim
stanjem;
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– glavne smeri dovozov in dostopov: s severne, zahodne
in južne strani;
– vagonsko pretakališče se izvede kot lovilna skleda,
kamionsko pretakališče pa kot pretakalna ploščad z odvodom
v lovilni bazen vagonskega pretakališča. Obe pretakališči sta
nadkriti z nadstrešnicama.
m) upravna stavba (objekt z oznako UYC)
– lokacija: severozahodni del kompleksa TEŠ ob glavnem
uvozu v območje;
– namembnost: večnamenski objekt – upravno pisarniški
del, vratarnica, večnamenski prireditveni prostor, telekomunikacijski in računalniški del, arhiv, fotokopirnica in knjižnica;
– orientacija: JV–SZ;
– etažnost: P + 3, v visokem pritličju je medetaža;
– gradbena površina: 73,0 m × 68,0 m;
– višinski gabariti: 23,0 m;
– predvidena je izgradnja kleti;
– streha: ravna;
– fasada: usklajena z obstoječimi okoliškimi objekti, pobarvana v nežne, ne izstopajoče barvne odtenke v skladu z
obstoječim stanjem;
– glavne smeri dovozov in dostopov: s severne in vzhodne strani;
– objekt se oblikuje skladno s sodobnimi načeli oblikovanja (uporaba sodobnega materiala, povzemanje izhodišč
oblikovanja obstoječih objektov v kompleksu TEŠ);
– objekt je pripet na južni strani na obstoječ objekt restavracije.
(4) Okoli novih objektov bodo asfaltirane površine.
(5) Po izgradnji se obstoječa zunanja ograja okoli elektrarniškega kompleksa deloma podaljša, deloma pa prestavi.
8. člen
(pogoji za krajinsko oblikovanje)
(1) Objekti bloka 6 bodo zgrajeni na že urejenem platoju
na povprečni koti 360,00 m n. v. Izjema je le teren na jugozahodni strani na lokaciji stikališča, kjer je treba minimalno poseči v
pobočje in brežine ustrezno protierozijsko zavarovati.
(2) Povsod tam, kjer ni objektov ali drugih tehnološki naprav oziroma utrjenih cestišč in platojev, so predvidene zelene
površine, ki so hortikulturno urejene. Predvidena je ohranitev
in obnova obstoječega parka. Prav tako se ohrani in prenovi
tudi park ob regionalni cesti Šoštanj–Velenje. Prenovo parka je
treba obdelati v načrtu krajinske arhitekture v okviru projekta
za gradbeno dovoljenje.
9. člen
(gradnja enostavnih objektov)
(1) V ureditvenem območju je, v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, dovoljena postavitev naslednjih
enostavnih objektov:
– pomožni objekti za lastne potrebe,
– ograje,
– pomožni infrastrukturni objekti:
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni telekomunikacijski objekti ter
– pomožni komunalni objekti,
– urbana oprema.
(2) Objekt razsvetljave – imeti mora enotno oblikovane
elemente. Pri lociranju drogov je treba upoštevati vse predpisane varovalne odmike od prometnih površin. Drogovi naj ne
segajo v svetli prometni profil in naj funkcionirajo kot element
delitve skupnih prometnih površin. Temelj objekta javne razsvetljave je treba postaviti tako globoko, da ne bo oviral niveletnega poteka obvoziščnih površin nad njim oziroma preprečeval
postavitve ograj med javnim in nejavnim svetom.
(3) Sprehajalne poti – utrdijo se in opremijo s klopmi, koši
za odpadke.
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(4) Spominska obeležja morajo biti locirana tako, da ne
ovirajo funkcionalno ovirane osebe ter ne ovirajo vzdrževanja
infrastrukturnega omrežja.
(5) Postavitev urbane opreme ne sme onemogočati ali
ovirati odvijanje prometa in ovirati vzdrževanja infrastrukturnega omrežja.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE TER TELEKOMUNIKACIJSKEGA
OMREŽJA
10. člen
(skupne določbe)
Zaradi gradnje bloka 6 se zgradijo, prestavijo, zamenjajo
oziroma zaščitijo komunalni, energetski in telekomunikacijski
objekti. Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in
telekomunikacijskih naprav in objektov ter cestne infrastrukture
potekata v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev
teh objektov in naprav, navedenimi v obvezni prilogi tega občinskega podrobnega prostorskega načrta, če niso v nasprotju
s tem odlokom.
11. člen
(prometna infrastruktura)
(1) Priključek na regionalno cesto II. reda R2-425 Poljana–Črna–Šentvid–Šoštanj–Velenje se rekonstruira z dimenzijami in elementi, ki bodo zagotavljali uvoz merodajnim vozilom
z maksimalnim gabaritom, ki bo uporabljalo to prometno površino.
(2) Na platoju se zgradi cesta s krožno zanko okoli glavnega pogonskega objekta s širino vozišča 7,0 m.
(3) Obstoječi industrijski tir se podaljša tako, da prečka
glavno uvozno cesto in se nadaljuje vzdolž novega glavnega
pogonskega objekta do objekta odžveplevanja. Pri elektrofiltrih
se krak industrijskega tira odcepi v vzporedni smeri nazaj do
vhoda v strojnico. Tiri so peronizirani.
(4) Ob upravni stavbi in v njeni kleti se uredijo parkirna
mesta za osebna vozila, njihovo število se določi glede na vrsto
in obseg dejavnosti.
(5) Vse prometne površine so asfaltirane, omejene z dvignjenimi betonskimi robniki ter imajo urejeno meteorno kanalizacijo preko lovilcev olj. Pešpoti so tlakovane.
12. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Treba je prestaviti obstoječi priključek upravne stavbe
na javno vodovodno omrežje ter prilagoditi interno vodovodno
omrežje.
(2) Obstoječe vodomerno mesto je treba ohraniti izven
ograjenih površin, v primeru prestavitve ograje je treba prestaviti vodomerno mesto izven povoznih in ograjenih površin.
13. člen
(odvajanje meteornih, komunalnih ter tehnoloških odpadnih
vod)
(1) Izvede se pet sistemov kanalizacije: fekalna in meteorna kanalizacija, kanalizacija odpadnih vod s cestnih in utrjenih
površin, tehnološka kanalizacija in odvod kaluže iz hladilnega
sistema.
(2) Za odvod padavinskih vod s streh bodočih objektov in
čiste vode iz proizvodnega procesa (kaluža) je treba predvideti
ločeno meteorno kanalizacijo tako, da novi kolektor poteka
vzdolž novega glavnega pogonskega objekta in se priključuje na nov kanal kaluže iz hladilnega sistema, ki poteka proti
severu do izpusta v reko Pako. Pred iztokom v reko Pako se
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vode zadržujejo v skupnih zadrževalnikih oziroma bazenih
odpadnih vod.
(3) Padavinske vode z vseh cestišč in asfaltiranih platojev
morajo biti predhodno očiščene v tipskih separatorjih ogljikovodikov (lovilec olj), ki ustrezajo standardom SIST EN 858-2,
in speljane v nov kolektor do izpusta v Pako. Pred iztokom v
reko Pako se vode zadržujejo v skupnih zadrževalnikih oziroma
bazenih odpadnih vod.
(4) Na opisan sistem meteorne kanalizacije je treba priključiti tudi drenažne vode, ki se zbirajo v drenažni mreži okoli
glavnega pogonskega objekta. Drenažne vode se stekajo v
zbirno drenažno jamo in iz nje prečrpavajo v meteorno kanalizacijo.
(5) Treba je zgraditi novo zunanjo mrežo fekalne kanalizacije, ki prevzema odplake iz objektov s sanitarijami, objekta
za razžveplovanje, glavnega pogonskega objekta in iz laboratorijev. Fekalna kanalizacija se priključi na novo zbirno cev
sanitarne kanalizacije, ki vodi do zbirnega kolektorja na severnem bregu Pake.
(6) Vse tehnološke vode, ki se odvajajo iz raznih mest v
strojnici, bunkerskem objektu, kotlovnici in drugih objektih, se
morajo speljati v ločeno mrežo zunanje tehnološke kanalizacije
in od tu v predvideni novi zbirni bazen odpadnih vod.
(7) Po potrebi se rekonstruira jez čez Pako po katerem je
speljana kanalizacija do zbirnega kolektorja.
(8) Pri opremljanju območij z javno kanalizacijo je treba
upoštevati veljavni pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne in padavinske vode, uredbo o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih vod v vode in kanalizacijo, operativni
program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in
lokalni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode za Občino Šoštanj.
14. člen
(elektroenergetska infrastruktura)
(1) Za oskrbo z električno energijo se uporabi interni sistem lastne rabe. Treba je izvesti:
– napajanje za razsvetljavo;
– napajanje porabnikov malih moči (vtičnice itd.);
– strelovodno napeljavo in
– ozemljitveni sistemi.
(2) Območje je treba primerno osvetliti s svetili, ki ne bodo
povzročala prekomernega svetlobnega onesnaženja.
15. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Treba je izvesti prilagoditev obstoječega internega
plinovoda v območju stikališča.
(2) V primeru prečkanja obstoječega internega plinovodnega omrežja z infrastrukturnimi vodi, je treba plinovod ustrezno zaščititi.
16. člen
(TK omrežje)
(1) Na javno telekomunikacijsko omrežje se priključi
upravna stavba s prestavitvijo obstoječega priključka iz obstoječe upravne stavbe v novo.
(2) Izvede se tudi interno telekomunikacijsko omrežje za
potrebe vodenja objekta.
17. člen
(odstranjevanje komunalnih odpadkov)
Komunalne odpadke je treba zbirati, deponirati in odvažati skladno z veljavnim odlokom o ravnanju in odlaganju
komunalnih odpadkov v Občini Šoštanj. Komunalne odpadke
je treba zbirati na ekološkem otoku, ki je lociran v Upravni
stavbi. Ekološki otok (odjemno mesto za ločeno zbiranje
komunalnih odpadkov) mora biti dostopen smetarskim vozilom.
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V. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
18. člen
(zrak)
(1) V času izkopa zemljine in ostalih gradbenih in rušilnih
del je treba ob neugodnih vremenskih razmerah (suho in vetrovno vreme) površine vlažiti ali drugače preprečiti emitiranje
prašnih delcev v ozračje.
(2) Vsi sistemi čiščenja dimnih plinov, ki bodo nameščeni
za zagotavljanje omejevanja emisij snovi v zrak morajo predstavljati najboljšo razpoložljivo tehnologijo (BAT) za posamezno
področje čiščenja dimnih plinov, ki je dosegljiva na svetovnem
tržišču.
19. člen
(tla)
Med gradnjo je treba:
– gradbišče zavarovati in stalno nadzorovati. Pred pričetkom gradbenih del mora biti izdelan načrt ravnanja v primeru
nezgodnega razlitja raznih mineralnih olj;
– posege v tla izvajati tako, da bodo prizadete čim manjše
površine tal;
– z viški materiala iz izkopa gradbenih jam za temeljenje
ravnati v skladu z veljavnim pravilnikom o obremenjevanju tal
z vnašanjem odpadkov;
– gradbene odpadke, ki niso zemljine odstraniti v skladu
z veljavnim pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih ter pravilnikom o ravnanju z embalažo in
odpadno embalažo;
– na celotnem območju gradbišča, transportnih in manipulativnih površin zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadne
embalaže v skladu z veljavnim pravilnikom o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo;
– za začasne prometne in gradbene površine (skladišča
gradbenih materialov, lokacije za parkiranje gradbene mehanizacije) prednostno uporabljati obstoječe infrastrukturne in
druge manipulativne površine, ki se določijo pred začetkom
izvajanja del;
– posebno pozornost posvetiti onesnaženim tlom v primeru razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih materialov.
V tem primeru je treba onesnaženi material pred odlaganjem
na začasno ali trajno odlagališče preiskati skladno z določili
veljavnega pravilnika o ravnanju z odpadki. Pred začetkom
odstranjevanja mora biti določena tudi lokacija začasnega odlagališča;
– na celotnem območju gradbenih del, dovoznih cest in
drugih manipulativnih površin, ki so povezane z izvajanjem gradnje bloka 6, zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadnih vod
(v kolikor te nastajajo). To še posebno velja za primer nezgode
z razlitjem ali razsutjem nevarnih snovi;
– med izvajanjem gradbenih del preprečiti emisije prahu (nesprejemljive emisije prahu iz gradbenih in posebno še
transportnih površin). Možni ukrep je vlaženje teh površin ob
sušnem in vetrovnem vremenu;
– na območju gradbišča, transportnih poti in drugih manipulativnih površin, po katerih bo potekal transport odstranjenega in gradbenega materiala, uporabljati le tehnično ustrezna
vozila, pri sami gradnji pa uporabljati tehnično brezhibne gradbene stroje in ostalo mehanizacijo.
20. člen
(odpadki)
(1) Že v fazi načrtovanja je treba imeti pripravljen načrt
ravnanja z gradbenimi odpadki. Predvideti je treba ustrezne
površine za odlaganje materialov med gradnjo in obratovanjem
in pri tem dosledno upoštevati zakonske predpise in načine
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ravnanja z ostanki zgorevanja, kot jih navaja BREF dokument
za velike kurilne naprave.
(2) Pri organizaciji gradbišča in gradbenih del je treba
za namene ravnanja z odpadki upoštevati sedanjo prometno
infrastrukturo in uporabo obstoječih glavnih poti.
(3) Po končani gradnji je treba odstraniti pomožne objekte
in vse ostanke začasno deponiranih materialov ter primerno
urediti površine.
(4) Z zemeljskim materialom od izkopov za temelje je treba ravnati v skladu z veljavnim pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Investitor mora zagotoviti
prevzem zemeljskega materiala odpadkov od pooblaščenega
zbiralca gradbenih odpadkov ali oddajo gradbenih odpadkov
neposredno v predelavo odpadkov, ki jo opravlja pooblaščeno
podjetje. V dogovoru z javnimi komunalnimi službami, ki so
zadolžene za zajem in odvoz odpadkov na območju občine se
sklene dogovor za odvoz zemeljskega materiala in oblikovanje
začasnih deponij tega materiala. Investitor je dolžan pristojnemu upravnemu organu priložiti poročilo o gospodarjenju z
gradbenimi odpadki, iz katerega so razvidni naslednji podatki:
– količina gradbenih odpadkov, oddanih zbiralcem gradbenih odpadkov,
– količina gradbenih odpadkov, oddanih neposredno v
predelavo ali odstranjevanje,
– količina nevarnih odpadkov, oddanih zbiralcem ali neposredno v predelavo ali odstranjevanje,
– količina predelanih gradbenih odpadkov na kraju nastanka,
– količina predelanih gradbenih odpadkov, ki jih je predelal sam na gradbišču itd.
(5) Povzročitelj odpadkov mora pred začetkom del skleniti
pogodbo za zbiranje in reden odvoz komunalnih odpadkov z
gradbišča s podjetjem pooblaščenim za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov na obravnavanem območju.
(6) V skladu z navodili pooblaščenega podjetja mora na
gradbišču postaviti posode, oziroma kontejnerje, ki jih bo za
zbiranje odpadkov pooblaščeno podjetje zahtevalo. Povzročitelj odpadka poskrbi za odvoz odpadne armature z gradbišča
v zbiralnico kovinskih odpadkov ali predelovalcu sam ali s
sklenitvijo pogodbe z zbiralcem odpadkov. Odpadno embalažo,
ki ni komunalni odpadek, je potrebno hraniti ločeno od drugih
odpadkov tako, da se ne onesnaži z nevarnimi ali drugimi
snovmi, ki niso snovi embaliranega blaga.
(7) Povzročitelj odpadka mora poskrbeti za odstranitev z
gradbišča odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek. Lahko
jo ponovno uporabi za druge namene, vrne dobavitelju blaga,
odpelje predelovalcu sam ali sklene pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo.
(8) Odpadke v času gradbenih del in obratovanja bloka
6 je potrebno zbirati ločeno ter poskrbeti za njihovo dokončno
deponiranje ali recikliranje v skladu z veljavno zakonodajo.
21. člen
(varstvo voda)
(1) Med gradnjo je treba s strani investitorja uvesti stroge
varstvene ukrepe in nadzor, da se v največji možni meri prepreči razlitje olj in goriv iz delovnih strojev. Treba je postaviti
lovilne posode pod naprave in stroje, kjer je možen izliv goriva
ali olja, da prestrežejo vsakršno nekontrolirano polito količino
goriva in olj.
(2) Preprečiti je treba izpuščanje onesnaženih odpadnih
vod, ki bi lahko nastajale zaradi gradbenih del, v vodotok
ali na neutrjene talne površine ali na utrjene talne površine
brez ustrezno urejenih lovilnih bazenov. V času gradnje je
prepovedano odlaganje izkopanega materiala v pretočni profil
vodotokov.
(3) Za primere nesreče z razlitjem ali razsutjem nevarnih
tekočin ali drugih materialov je treba ravnati skladno z določili
veljavnega pravilnika o ravnanju z odpadki. Oskrba delovnih
strojev se mora vršiti na ustrezno utrjenih površinah. Gorivo
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je dovoljeno dovažati le v originalni embalaži. Na gradbišču
mora biti na voljo ustrezna oprema in sredstva za takojšen
poseg v primeru nesreče. V primeru razlitja tekočin je treba
onesnaženo zemljino odstraniti in ravnati z njo kot z nevarnim
odpadkom.
(4) V primeru razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih snovi je potrebno razmere v podzemni vodi spremljati po
določilih veljavnega pravilnika o monitoringu onesnaženosti
podzemnih voda z nevarnimi snovmi.
(5) Ob odvzemanju vode iz vodotokov med obratovanjem
bloka 6 je treba zagotoviti ekološko sprejemljive pretoke. Pred
začetkom izdelave projektne dokumentacije je potrebno določiti
vrednost ekološko sprejemljivih pretokov. Ekološko sprejemljive
pretoke je potrebno zagotavljati preko celega leta, kar pomeni,
da je potrebno pregrade in črpališča načrtovati tako, da bo
temu kriteriju zadoščeno.
(6) V času obratovanja je treba:
– pri določitvi maksimalne dovoljene koncentracije vrednosti za izpust odpadnih hladilnih in vod iz CČN v vodotok
Pako upoštevati recipientske sposobnosti vodotoka Pake;
– nov termoenergetski objekt zasnovati tako, da se v
obratovanju bloka kapljevine pretakajo le v zaprtih sistemih in
zato v kotlovnici, v turbinskem delu ali razžveplalni napravi ni
nobenih nekontroliranih izpustov;
– v času remontov odpadne vode pranja in čiščenja odvajati v zadrževalni bazen in naprej v proces čiščenja odpadnih
vod;
– stalno nadzorovati delovanje čistilne naprave za tehnološke odpadne vode in v primeru neustreznega delovanja
preprečiti iztok odpadne vode iz čistilne naprave v vodotok
Paka;
– zbirati suspenzijo, ki bi se znotraj objektov razžveplanja
utegnila pojaviti v času remontov ali zaradi morebitnih netesnosti in jo odvajati v posamezne bazene odvodnjavanj;
– za praznjenje pralnika dimnih plinov in ostalih procesnih
posod v sklopu razžveplalne naprave predvideti poseben rezervoar za izpraznitev s prostornino 5000 m3;
– zagotoviti vračanje vseh zbranih kapljevin nazaj v proces;
– razlitje kurilnega olja preprečiti s postavitvijo rezervoarjev v lovilne sklede ali z izvedbo rezervoarjev z dvojnim
plaščem. Za vse elektroenergetske oljne transformatorje in
ostale agregate, ki vsebujejo večje količine olja velja, da morajo
biti opremljeni z zlivnimi lijaki z odvodom v nepropustne oljne
jame;
– na področjih, kjer je nevarnost onesnaženja meteornih
ali drugih vod z oljem ali maščobami, vse izpuste v kanalizacijo
speljati preko oljnih separatorjev,
– ploščadi za pretakanje goriv in pretakališča kemikalij
izvesti skladno z veljavnimi predpisi in opremiti z lovilnimi bazeni v primeru razlitja. Vse kinete po platoju z nevarnimi snovmi
morajo biti v vodotesni izvedbi;
– odvod meteornih vod predvideti v kanalizacijski sistem,
odvod fekalne vode pa speljati v biološko čistilno napravo (CČN
Šaleške doline),
– še naprej je izvajati ukrepe za zmanjšanje negativnih
vplivov na okolje, ki so sestavni del Sistema ravnanja z okoljem
– ISO 14001, ki ga ima uvedenega TEŠ.
(7) K načrtovanim posegom v prostor, ki bodo trajno ali
začasno vplivali na vode in vodni režim območja je treba pridobiti ustrezno vodno soglasje.

(3) Dodatno je treba pri brušenju in rezanju kovinskih
profilov poskrbeti za izbiro brusilnih orodij z zadostnim notranjim dušenjem. Poskrbeti je treba tudi za protihrupno dušenje
obdelovancev. Izvajalec mora pred pričetkom del kovinski obdelovanec obdati s protihrupnimi dušilnimi elementi (ploščami).
Za taka in podobna hrupna dela je treba uporabljati težke
zavese (n. pr. iz svinčevega vinila) med hrupnim virom in za
hrup občutljivimi objekti.
(4) Zaradi znižanja emisij tega hrupa z visokofrekvenčno
komponento je treba pri izpihovanju cevovodov predhodno
proučiti uporabo večkanalnih izpihovalnih šob, oziroma doinštalirati večje število manjših šob okoli centralne skozi katere bo
izhajala para z manjšo hitrostjo. Izpihovanje mora biti usmerjeno v nasprotno smer od najbolj izpostavljenih objektov. Pred
pričetkom teh del je treba izdelati posebni elaborat z navodili
za čim manj hrupno izvedbo tovrstnih del.
(5) Gradbišče lahko le v dnevnem času med 7. in 19. uro.
Že pri izbiri izvajalca gradbenih del je treba poskrbeti, da bo
le-ta opremljen s stroji in napravami, ki povzročajo čim nižje
emisije hrupa in so prilagodljivi za morebitne dodatne potrebne
protihrupne ukrepe. Glede na to, da v tej fazi vrsta in količina
gradbenih strojev ni poznana v podrobnostih je treba hrupnost
gradbišča nadzirati z meritvami.
(6) V času obratovanja je treba:
– uporabljati konstrukcije fasadnih sten hrupnih prostorov
z zelo veliko zvočno izolirnostjo;
– montirati protihrupne kabine okrog turbin, generatorjev
in napajalnih črpalk;
– nabavljati ventilacijsko opremo s čim nižjimi emisijami
hrupa;
– montirati nadstandardne dušilnike v vlečne in sesalne
dele;
– montirati protihrupne stene okrog transformatorjev.
(7) Že v fazi dobave ventilatorjev, turbine ter drugih
pomožnih sklopov je potrebno od dobavitelja zahtevati tiste
tipe, ki povzročajo čim manjše emisije hrupa v okolje. Zato
je treba v fazi iskanja ponudb in dobave opreme vključiti tudi
akustične strokovnjake. Dodatne ukrepe za doseganje dopustnih ravni hrupa je treba zagotavljati z montažo primernih
dušilnikov, protihrupnih sten in okrovov ter fasad objektov
v katerih bodo nameščeni močnejši hrupni viri, s čim večjo
zvočno izolirnostjo.

22. člen

(varstvo živali in rastlin)

(varstvo pred hrupom)
(1) Treba je upoštevati zahteve veljavnega pravilnika o
hrupu strojev, ki se uporabljajo na prostem.
(2) Dovoljene ravni hrupa gradnje je treba zagotoviti z
izbiro manj hrupne gradbene mehanizacije, z izbiro primernih
orodij in režimov obratovanja posameznih gradbenih strojev
(števila obratov) in podobno.

23. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
Ukrepe za zmanjševanje elektromagnetnih polj v času
obratovanja je treba zagotavljati pri projektiranju v smislu uporabe stanja tehnike, kar se dosega z uporabo energetskih kablov, uporabo armatur in oklopov – zaslanjanje, ozemljevanjem
v namen zmanjševanja elektromagnetnih polj, izbiro geometrij
virov sevanj ter izbiro ustrezne, predvsem primarne opreme.
24. člen
(varstvo človekovega zdravja)
Med gradnjo je treba stalno sodelovati s prizadetim prebivalstvom in upoštevati njihove zahteve oziroma predloge v
največji možni meri. Gradbišča je treba organizirati tako, da
bo čas izvajanja del čim krajši. Čas gradnje in prevoza delov
potrebnih za izgradnjo se omeji na čas med 7. in 19. uro.
25. člen
(1) Najbolj hrupna gradbena dela se ne izvajajo med marcem in avgustom. Med 1. marcem in 1. avgustom je prepovedano sekati zarast ob vodnih bregovih, žive meje in grmišča.
(2) Med gradnjo ni dovoljeno posegati v struge vodotokov
z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine, prav tako je potrebno preprečiti izlitje mešanic apna ali cementa v vodo. V času
gradbenih del ob in v vodotoku je potrebno zagotoviti, da v vodi
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ne nastajajo razmere neprekinjene kalnosti. Dela je potrebno
načrtovati in opraviti izven drstitvene sezone rib.
(3) Dela morajo potekati le v dnevnem času. Zaradi svetlobnega onesnaževanja se je treba izogibati nočnemu osvetljevanju gradbišča in objektov.
(4) Gradbišče in način dela je treba organizirati tako, da
bo gradnja zavzela maksimalno možno malo prostora in da
bo preprečeno onesnaževanje tal in vodotokov. Pri odrivih
zemlje je treba zagotoviti, da se humusna plast skrbno odgrne
in deponira na lokaciji posega, ločeno od ostalega materiala
ter se takoj po končani gradnji uporabi za prekritje. Po končani
gradnji je potrebno nepredvidene poškodbe naravnih habitatov
nastale zaradi gradnje sanirati na način, da bo funkcija poškodovanega habitata enaka funkciji habitata pred poškodbo.
Novo nastali gozdni rob je treba sanirati v prvi možni sezoni po
izvedbi posega.
(5) Ob odvzemanju vode iz vodotokov je treba zagotoviti
ekološko sprejemljive pretoke. Pred začetkom izdelave projektne dokumentacije je treba določiti vrednost ekološko sprejemljivih pretokov. Ekološko sprejemljive pretoke je treba zagotavljati preko celega leta, kar pomeni, da je potrebno pregrade in
črpališča načrtovati tako, da bo temu kriteriju zadoščeno.
26. člen
(krajinske značilnosti)
V času rušitve in gradnje je treba upoštevati te ukrepe za
zmanjšanje negativnih vplivov:
– obseg gradbišča naj bo čim bolj omejen na površino
potrebno za gradnjo posameznega objekta in naj čim manj
posega v okolico;
– pred pričetkom gradnje se morajo natančno določiti
območja deponij za odlaganje odvečnega materiala in gradbenih odpadkov, ki jih je potrebno ob koncu gradnje ustrezno
sanirati;
– čas rušitve objektov naj bo čim krajši;
– na vidno izpostavljenih mestih se območje zaščiti z
dovolj visoko zaščitno ograjo.
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– pogoje za varen umik ljudi in premoženja. Če niso podani s posebni predpisom, se do izdaje slovenskega predpisa pri
načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive
tuje države. O smereh evakuacijskih poti odloči projektant,
– v hidrantnem omrežju zadostno količino vode za gašenje požarov,
– dovozne poti za gasilsko intervencijo morajo biti projektirane in izvedene tako, da omogočajo osni pritisk 100 kN,
– pogoje za odmike med stavbami na podlagi slovenski ali
tujih predpisov. Potrebne odmike se lahko določi tudi s pomočjo
metod požarnega inženirstva, projektant je dolžan dokazati, da
je s predlagano rešitvijo preprečen prenos požara z goreče na
sosednjo stavbo.
– ukrepe za varstvo pred požarom za podzemne garaže,
potrebne površine za gasilce ob zgradbah: dostopne poti
za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, postavitvene površine in delovne površine za gasilska vozila.
(2) V primeru nezgod v času gradnje, prometnih nesreč
v času obratovanja ali razlitja večjih količin goriv, olj in drugih
škodljivih tekočin in materialov, je treba z ukrepi preprečiti izlitja
nevarnih snovi v vodotoke in podtalnico in takoj obvestiti najbližji center za obveščanje, policijo ali gasilsko enoto.
(3) Gradnja mora biti potresno varna in mora ustrezati tehničnim normativom za 7. stopnjo pričakovane potresne
ogroženosti.
VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
30. člen
(etape)
Predvidena je izvedba prostorske ureditve v eni etapi.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
31. člen

27. člen

(spremljanje stanja okolja)

(deponiranje materiala)

Investitor mora zagotoviti celosten načrt in izvajanje spremljanja stanja okolja za segmente okolja in za kazalce ter na
način, ki jih določa Okoljsko poročilo. Rezultati spremljanja
stanja okolja monitoringa so javni, investitor pa poskrbi za
dostopnost podatkov.

Presežke materiala, ki bodo nastali med gradnjo, je treba
odpeljati in trajno deponirati na deponijo pepela Premogovnika
Velenje za sanacijo same deponije ali v predelavo. Začasno
deponiranje materiala je dovoljeno le na ureditvenem območju
iz 4. člena tega odloka ter na območju parc. št. 1228/1, 1228/2
in 1228/3, vse k.o. Šoštanj.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
28. člen
(zaklanjanje)
Skladno z veljavno uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč se kot nadomestno zaklonišče zagotovi ustrezno zaklonišče izven ureditvenega območja tega občinskega podrobnega
prostorskega načrta na parceli št. 1228/2 k.o. Šoštanj, ki ima
potrdilo o primernosti.
29. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Požarno varnost je treba zagotoviti v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje. Pri projektiranju je treba upoštevati požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo
nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi ter
širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji. Zagotoviti je treba:

32. člen
(organizacija gradbišča in delovišča)
(1) Gradbišče mora biti zavarovano z ograjo.
(2) Območje gradbišča in delovišča je celotno ureditveno
območje tega občinskega podrobnega prostorskega načrta. Za
delovišče pa bodo predvidene tudi površine bivšega Elkroja, ki
bodo definirane v občinskem podrobnem prostorskem načrtu,
ki bo določal pogoje za gradnjo hladilnega stolpa in dimnika
bloka 6 TEŠ.
(3) Transport materiala in opreme se vrši po obstoječih javnih cestah: od regionalne ceste II. reda R2-425 Poljana–Črna–Šentvid–Šoštanj–Velenje ter po mestni in krajevni
cesti LK411190 do platoja bloka 6. Manipulativne površine
so poleg zemljišč ureditvenega območja tega občinskega podrobnega prostorskega načrta tudi na zemljiščih v lasti TEŠ,
ki nanj mejijo.
33. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih tega
odloka, so dodatne obveznosti investitorjev in izvajalcev naslednje:
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– pred začetkom del je treba pravočasno obvestiti upravljavce komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih objektov in naprav ter upravljavce prometne infrastrukture, z njimi
evidentirati obstoječe objekte in naprave ter uskladiti vse
posege v območje objektov in naprav in v njihove varovalne
pasove,
– pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, je
treba predhodno pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za promet k izgradnji takega objekta,
– zagotoviti je treba zaznamovanje delov novega Bloka 6
TE Šoštanj, ki segajo v omejitvene ravnine letališča Šoštanj, v
skladu z veljavnimi standardi in priporočili, kar je potrebno tudi
ustrezno dokumentirati,
– zagotoviti je treba zaznamovanje delov statične in mobilne gradbene infrastrukture v času gradnje novega Bloka 6
TE Šoštanj, ki segajo v omejitvene ravnine letališča Šoštanj,
v skladu z varnostnimi standardi in priporočili, kar je potrebno
tudi ustrezno dokumentirati,
– izpolniti je treba vse varnostne zahteve iz izdelanega Varnostnega elaborata izgradnje Bloka 6 termoelektrarne Šoštanj; podrobni načrt izvedbe varnostnih zahtev
varnostnega elaborata pa je treba ustrezno dokumentirati
in posredovati Ministrstvu za promet, Direktoratu za civilno
letalstvo,
– vsa križanja in odmike vodovoda od drugih komunalnih vodov in trajno grajenih objektov je treba projektirati in
izvesti v skladu s Pravilnikom KP Velenje o tehnični izvedbi
vodovodnih objektov in naprav. Prestavitve vodovodnih cevi
in morebitna povečava priključne cevi morajo biti v projektih
detajlno obdelana, predvideti se mora tudi katastrski posnetek
sprememb,
– promet v času gradnje mora biti organiziran tako, da ne
bo prihajalo do zastojev,
– zaradi varnosti prometa je treba izkopane jarke označiti
in zavarovati, še posebno v nočnem času,
– o vseh motnjah do katerih bi eventualno prišlo pri komunalni, energetski in telekomunikacijski oskrbi, je treba pravočasno obvestiti pristojne upravljavce in uporabnike,
– v času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno
onesnaženje okolja, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi, v primeru
nezgode pa zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih
oseb,
– objekte in naprave je treba med gradnjo ustrezno zaščititi, po končani gradnji pa eventualno nastale poškodbe
sanirati,
– v najkrajšem možnem času je treba odpraviti vse morebitne negativne posledice in poravnati vso nastalo škodo v
prostoru, ki bi nastala zaradi izgradnje in obratovanja načrtovanih posegov.
IX. TOLERANCE
34. člen
(tolerance glede oblikovanja objektov)
(1) Pri gradbeni meji je možno odstopanje izven gradbene meje za 2,0 m. Pri tem ne sme biti poseženo v svetli profil
ceste oziroma je treba prometno ureditev primerno prilagoditi.
Odstopanja se presodijo v projektni dokumentaciji.
(2) Odstopanja glede višine objektov so možna v okviru
15% od določene višine objekta.
(3) Tehnični elementi za zakoličenje objektov se v skladu
z navedenimi tolerancami v tem členu določijo v projektni dokumentaciji v skladu z določili tega odloka.
(4) Vse višinske kote se natančno določijo v projektni dokumentaciji. Določitev višinskih kot objektov ne sme negativno
vplivati na funkcioniranje sosednjih objektov.
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35. člen
(tolerance glede infrastrukturnih ureditev)
(1) Odstopanja od tehničnih rešitev (komunalna, energetska in prometna infrastruktura, omrežje zvez), določenih s tem
občinskim podrobnim prostorskim načrtom, so dopustna, če se v
nadaljnjem podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških ali geoloških ali vodnogospodarskih ali lastniških ali drugih
razmer ugotovi, da so z oblikovalskega ali gradbenotehničnega
ali okoljevarstvenega vidika možne boljše tehnične rešitve, ki pa
ne smejo povečevati negativnega vpliva načrtovanega posega na
sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati videza obravnavanega območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih pogojev
in ne smejo povečati negativnih vplivov na okolje.
(2) Pri vseh večjih odstopanjih morajo biti nove rešitve
usklajene s pogoji, ki so jih nosilci urejanja prostora podali k
temu občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu. V primeru odstopanj od pogojev je treba ponovno pridobiti mnenje
pristojnih nosilcev urejanja prostora. Odstopanja ne smejo biti
v nasprotju z javnimi interesi.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve tega odloka na ureditvenem območju
iz 4. člena tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o
ureditvenem načrtu za industrijsko cono TEŠ (Uradni vestnik
Občine Velenje št. 6/91 in Uradni list Občine Šoštanj št. 7/05).
37. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Občine Šoštanj in v
Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35000-4/2006
Šoštanj, dne 24. septembra 2007
Župan
Občine Šoštanj
Darko Menih l.r.

TRŽIČ
4378.

Odlok o potrditvi zaključnega računa
proračuna Občine Tržič za leto 2006

Na podlagi 96. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Odloka o proračunu
Občine Tržič za leto 2006 (Uradni list RS, št. 119/05, 52/06) ter
18. in 92. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15 /99,
20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 8. redni seji
dne 20. 9. 2007 sprejel

ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine
Tržič za leto 2006
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za
leto 2006.
2. člen
Zaključni račun Občine Tržič za leto 2006 se potrjuje v
naslednjih zneskih:
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Zneski v SIT
A)

Bilanca prihodkov in odhodkov:

I.

Skupaj prihodki

2.164.046.901

II.

Skupaj odhodki

2.561.424.540

III.

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj (I.-II.)

–397.377.639

B)

Račun finančnih terjatev in naložb:

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev

VI.

Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)

C)

Račun financiranja:

VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačilo dolga

0

0

359.950.738
29.301.607

IX.

Sprememba stanja sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–66.728.508

X.

Neto zadolževanje (VII.-VIII.)

330.649.131

XI.

Neto financiranje (VI.+X.)

330.649.131

3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada
Občine Tržič, ki znašajo:
Zneski v SIT
Končno stanje rezervnega sklada 31. 12. 2006

14.756.237

Neporabljena sredstva na računu rezervnega sklada na
koncu leta 2006 se prenesejo v prihodnje leto.
4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna
Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov,
računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki
so sestavni deli odloka.
5. člen
Kot posebni del Odloka o potrditvi zaključnega računa
proračuna Občine Tržič za leto 2006 se potrjujejo tudi zaključni
računi krajevnih skupnosti v Občini Tržič.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 40302-01/05-51
Tržič, dne 20. septembra 2007
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.
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Odlok o javnem redu in miru v Občini Tržič

Občinski svet Občine Tržič je na podlagi 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB1, 21/06 in 60/07), 3. in 17. člena Zakona
o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo
ZP-1UPB4) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS,
št. 15/99, 20/01, 79/01) na 8. redni seji dne 20. 9. 2007 sprejel

ODLOK
o javnem redu in miru v Občini Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o javnem redu in miru v Občini Tržič (v nadaljevanju
odlok) določa pravila za varovanje:
– javnega reda in miru,
– premoženja občanov in drugih oseb,
– zdravja in čistoče,
– zunanjega videza naselij in zelenih površin,
– obveznosti lastnikov in vodnikov psov.
Odlok določa tudi prekrške ter globe zanje.
2. člen
Občani ter druge fizične in pravne osebe, ki se nahajajo
na območju Občine Tržič (v nadaljevanju: občina) so dolžne
ravnati tako, da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih oseb
pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja
ali premoženja, da spoštujejo javni red, da skrbijo za urejenost
svojega kraja ali naselja, da ne opuščajo dejanj, ki so po tem
odloku obvezna oziroma ne opravljajo dejanj, ki so po tem
odloku prepovedana.
3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno odgovorni storilci prekrškov za prekrške, ki jih storijo mladoletne
osebe, pa starši, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo,
vzgoja in oskrba mladoletnika.
4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– Javne površine:
– javne prometne površine so: ceste, parkirišča, kolesarske steze, avtobusna postajališča, ulice, pločniki in trgi,
– javne zelene površine so: parki, drevoredi, cvetlični
nasadi, otroška in športna igrišča, ki so javno dobro ali v lasti
Občine Tržič ali v lasti krajevne skupnosti na območju Občine
Tržič in jih lahko vsakdo uporablja na način, določen s predpisi
oziroma je njihova uporaba omejena izključno iz razloga varovanja javnega dobra samega.
– Upravljavec je subjekt, ki ga za upravljanje določi lastnik. V primeru, da lastnik upravljavca ne določi, se šteje za
upravljavca lastnik sam.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
5. člen
Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se v primerih,
navedenih v odloku, na nedovoljen način motita javni red in
mir ter vznemirja občane in druge prebivalce pri delu, počitku
in razvedrilu.
6. člen
Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:
1. dovoliti otroku igro na cesti, pločniku, parkirišču ali
drugem prostoru, kjer je ogrožena njegova varnost,
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2. kopati živali na javnih kopališčih,
3. namerno motiti kopalce ali ogrožati njihovo varnost,
4. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben
način porabljati vodo iz vodovodnega omrežja v času, ko je
trošenje vode v te namene omejeno,
5. puščati motorna vozila z delujočimi motorji ali ogrevati
motorje v stanovanjski soseski več kot tri minute,
6. na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov zoper njihovo voljo ali nadlegovati
občane s prodajo predmetov brez akviziterskega pooblastila
gospodarske družbe,
7. metati predmete, če se s tem ogroža varnost ljudi in
premoženja,
8. odlagati les ali zelenje, kosovne in gradbene odpadke,
vse trajnega značaja, na javno površino, na kanalizacijsko ali
vodovodno omrežje ali drugo površino,
9. odlagati kosovne odpadke v skupne prostore večstanovanjskih hiš, kateri za to niso namenjeni,
10. od ponedeljka do sobote od 20. ure zvečer do
7. ure zjutraj ter ob nedeljah in praznikih prepovedano uporabljati kosilnice, škropilnice, motorne žage in druge naprave
z motorji na notranje izgorevanje, vrtalne in brusne stroje,
kladiva in žage ter izvajanje drugih hrupnih in hišnih opravil,
ki povzročajo v okolju visoke ravni hrupa. Prepoved ne velja
za dela, ki so posledica nujnih vzdrževalnih del (npr. sanacija
okvar na plinskih, vodovodnih, električnih ali drugih omrežjih
in napeljavah), kot tudi za sečnjo krme, za dnevno oskrbo
živine na kmetijah.
11. sankati, smučati, drsat, rolkati ali se igrati z žogo na
javnih cestah in drugih javnih prometnih površinah.
7. člen
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu in
javni prireditvi, ki se organizira na zemljišču v lasti občine ali
krajevne skupnosti, je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator.
Taka oseba je dolžna:
1. poskrbeti za red, čistočo in disciplino ter za varnost na
prireditvenem prostoru,
2. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v aktu o priglasitvi prireditve,
3. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih
prireditev, ki potekajo na zemljišču občine ali krajevne skupnosti parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo
udeležencev v cestnem prometu,
4. poskrbeti, da je prireditveni prostor v času trajanja
shoda oziroma prireditve opremljen z ustreznimi posodami za
odpadke ter s prenosnimi stranišči,
5. po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti in odstraniti postavljene objekte in ostale naprave ter stanje prireditvenega prostora zapustiti, kot je bilo pred prireditvijo,
6. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz dovoljenja
o dovolitvi prireditve, katerega izda pristojni upravni organ.
III. VARSTVO PREMOŽENJA
8. člen
Prepovedana so dejanja, opustitve in dopustitve, s katerimi se ogroža ali poškoduje premoženje občine, krajevne
skupnosti ali premoženje javnega dobra.
9. člen
Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepovedano:
1. saditi ali gojiti rastline v koridorjih komunalnih vodov
ali v taki bližini javne površine ali zgradbe tako, da rastline
škodujejo komunalnim vodom ali povzročajo škodo na javni
površini ali zgradbi,
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2. s fitofarmacevtskimi sredstvi ravnati tako, da aerosoli
poškodujejo vegetacijo na javnem zemljišču in škodujejo zdravju ljudi in živali kadar se le-ti nanašajo na rastline, rastlinske
proizvode, tla ali objekte zaradi varstva rastlin in rastlinskih
proizvodov pred škodljivimi organizmi vključno s pleveli,
3. poškodovati drevje, grmičevje in trgati cvetje na javnih
zelenih površinah,
4. saditi rastline v nasprotju s saditvenim načrtom, kjer je
ta vsebovan v urbanističnem dokumentu,
5. uporabljati talne zelene površine ali odstraniti gozd za
pridelavo kmetijskih pridelkov, razen v primerih, ko je to predvideno s prostorskimi akti,
6. v bivalnem okolju sežigati komunalne in druge posebne
nevarne odpadke, ter netiti ogenj na prostem,
7. hoditi ali voziti izven poti, kot so opredeljene v ureditvenih aktih, npr. po zelenicah, cvetličnih gredah, obdelovalnih
površinah, gozdnih vlakah,
8. prisloniti kolo, kolo z motorjem ali motorno kolo k stenam zgradb, na izložbena okna ali na druga mesta, kjer se
s prislanjanjem lahko povzroči škoda, ovira promet vozil ali
prehod pešcev,
9. imeti nepokrite oziroma nezavarovane vodnjake,
jame, jaške, vhode v kleti, jarke ali druge odprtine, izkope ali
prekope, ter poškodovati ali odstraniti ograje in druge naprave, postavljene za preprečevanje nesreč tako, da to ogroža
varnost ljudi,
10. opremljati ograje ob javnih površinah in poteh z bodečo žico in drugimi nevarnimi predmeti,
11. metati sneg na vozišče iz pločnikov ali dvorišč pri
čiščenju snega ter metati sneg iz vozišč in dvorišč na pločnike,
ter kolesarske steze.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
10. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, puščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke
v naravno okolje, npr. v potoke, na travnike, ulice, pločnike, ceste, dvorišča, gozdove ali druge prostore, ki niso za to določeni;
za to je odgovoren tudi lastnik zemljišča,
2. speljati ali dopuščati izlivanje odpadnih snovi ali meteornih voda na javno površino, kjer onesnažujejo vodo ali
drugače ogrožajo zdravje ljudi,
3. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki bi povzročali zamašitev le-teh,
4. prati vozila, delovne stroje s priključki in druge predmete na bregovih in strugah vodotokov in na zbirnih in zaščitenih
področjih vodnih virov,
5. prati in popravljati vozila na javnih površinah,
6. na javnem kopališču onesnažiti vodo ali kakorkoli poškodovati kopališčne naprave ali opremo,
7. pustiti greznice, odtočne kanale, kompostne jame odprte ali slabo zaprte in spuščati odplake iz greznic po površini,
8. metati, puščati ali odlagati cigaretne ogorke, žvečilne
gumije in izpljunke na pločnike, ceste, dvorišča,
9. iztepati, izlivati ali metati z balkonov in oken karkoli, kar
povzroča nesnago ali ogroža zdravje ljudi.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ
IN ZELENIH POVRŠIN
11. člen
Zaradi varstva zunanjega videza naselij in zelenih površin je prepovedano postaviti šotore, bivalne avtobuse ali
avtomobilske prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti
na zemljiščih, ki niso zato določena oziroma brez dovoljenja
pristojnega organa po predhodnem soglasju lastnika ali upravljavca zemljišča.
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12. člen
Po končanih delih na javnih površinah in javnih zelenih
površinah je potrebno vzpostaviti prvotno stanje oziroma urediti
stanje, ki bo smiselno ustrezalo prvotnemu stanju.

pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj sedmo
stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o
prekrških.

13. člen
Lastniki, najemniki in uporabniki stanovanjskih, poslovnih
in drugih zgradb so dolžni na delu objekta, ki ogroža varnost
občanov:
1. poskrbeti, da so ta zemljišča vzdrževana in urejena,
2. poskrbeti, da so na objektih nameščeni in vzdrževani
žlebovi in odtoki meteornih voda ter snegobrani,
3. dnevno odstranjevati s streh in žlebov ledene sveče,
4. poskrbeti, da se očisti sneg, ki je ponoči zapadel ali
zdrsnil s streh na površine, ki pripadajo njihovim objektom,
čim prej, najkasneje pa do 10. ure dopoldan, podnevi pa sneg
sproti odstranjevati,
5. ob poledici posipavati površine ob hišah in drugih
zgradbah, s soljo ali peskom,
6. posekati veje, grmovje in živo mejo, ki ovira promet
vozil in pešcev na javnih krajih,
7. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, plodov in
listje pri katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo
varnost mimoidočih ali njihovo premoženje.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

VI. OBVEZNOSTI LASTNIKOV IN VODNIKOV PSOV
14. člen
Psov ni dovoljeno voditi na:
– otroška in športna igrišča,
– zelenice v bližini vzgojno-varstvenih ustanov,
– površine, ki so označene s posebnimi oznakami.
15. člen
Na ulicah, trgih, rekreacijskih in gozdnih površinah, ter
na drugih gosto naseljenih območjih občine, ki so namenjena
pešcem, se psi lahko vodijo le na povodcu.
16. člen
Lastnik in vodnik psa je dolžan za psom počistiti pasje
iztrebke. V ta namen je dolžan imeti s seboj ustrezen čistilni
pribor za pobiranje pasjih iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristojnemu organu. Vsak vodnik psa je v urbanem okolju dolžan
upoštevati in uporabljati označene smetnjake, ki so namenjeni
za pasje iztrebke in prostore, ki so temu namenjeni.
17. člen
Skrbnik psa je v urejenih urbanih in strnjenih stanovanjskih naseljih dolžan preprečevati ponavljajoče in moteče lajanje psa. V nočnem času je dolžan takega psa zapreti v zanj
primeren zaprt prostor.

21. člen
Z globo 125,00 EUR se kaznuje oseba – posameznik, ki
ravna v nasprotju z določili 6., 8. in 9. člena tega odloka.
Z globo 625,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z določili 6., 8. in
9. člena tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini
250,00 EUR.
22. člen
Z globo 208,00 EUR se kaznuje oseba – posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 7. člena tega odloka.
Z globo 625,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni
podjetnik, ki ravna v nasprotju z določili 7. člena tega odloka,
odgovorna oseba pa z globo v višini 250,00 EUR.
23. člen
Z globo 208,00 EUR se kaznuje oseba – posameznik,
ki ravna v nasprotju z določili 10., 11., 12. in 13. člena tega
odloka.
Z globo 625,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju z določili 10., 11., 12. in
13. člena tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini
250,00 EUR.
24. člen
Z globo 208,00 EUR se kaznuje oseba – posameznik, ki
ravna v nasprotju z določili 14., 15., 16., 17. in 18. člena tega
odloka.

IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Odlok
o javnem redu in miru v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 7/94,
23/02).
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 030-0007/2007-47
Tržič, dne 20. septembra 2007
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

18. člen
Prepovedano je imeti pse na podstrešjih, v kleteh in drugih neprimernih prostorih. Balkoni in terase nadstropnih stavb
ne smejo biti psom stalno bivališče.

4380.
VII. NADZOR
20. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja pristojni
organ občinske uprave.
Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških zoper določbe tega odloka so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen
preizkus znanja po Zakonu o prekrških, za vodenje postopka
in izdajo odločb o prekršku zoper določbe tega odloka pa so

Sklep o določitvi ekonomskih cen
vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na
območju Občine Tržič

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo (ZVrt-UPB2)), 2., 4.,
18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS,
št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 10. člena Statuta Občine Tržič
(Uradni list RS, št. 15/95, 20/01, 79/01) je Občinski svet Občine
Tržič na 8. redni seji dne 20. 9. 2007 sprejel
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SKLEP
o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih
programov v vrtcih na območju Občine Tržič
1. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov na območju Občine
Tržič znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
Program

Ekonomska cena
v EUR

I. Celodnevni programi
1. prvo starostno obdobje
(oddelki od 1 do 3 let)

410,49

2. drugo starostno obdobje
(oddelki od 3 do 4 let)

366,29

3. tretje starostno obdobje
(oddelki od 4 do 6 let)

342,34

II. Poldnevni programi
199,46

4. poldnevni program

2. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi
ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Občine Tržič, št. 64001-07/2005-43 z dne 13. 10. 2005
(Uradni list RS, št. 94/05).
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 602-0010/2007-43
Tržič, dne 20. septembra 2007
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

ljavitvijo tega zakona na podlagi določb Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-popr., 85/03-ZZK-1;
v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1), v okviru katerih ta še ni
bil javno razgrnjen, nadaljujejo in končajo po določbah tega
zakona kot občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljnjem
besedilu: OPPN).
(2) V postopku priprave občinskega lokacijskega načrta
za stanovanjske stavbe na Lošci na Vrhniki, ki je potekal po
ZUreP-1, so bila opravljena naslednja uradna dejanja:
– prva prostorska konferenca, 16. 12. 2005,
– Ministrstvo za okolje in prostor je 27. 12. 2005 in 15. 1.
2007 izdalo odločbi, ki določata, da ni potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje,
– objava programa priprave v Uradnem listu RS, št. 7/06,
24. 1. 2006 in Našem časopisu, št. 322/06, 23. 1. 2006,
– pridobitev smernic za načrtovanje, 3. 2. 2006 – 9. 3.
2006,
– izbira variantne rešitve, 20. 6. 2006,
– pridobitev dodatnih smernic, 4. 12. 2006 – 24. 1. 2007,
– objava spremembe in dopolnitve programa priprave v
Našem časopisu, št. 336/07, 26. 3. 2007,
– priprava predloga OLN, 2. 4. 2007,
– druga prostorska konferenca, 10. 4. 2007,
– stališča do pripomb, 23. 5. 2007.
(3) Dopolnjen osnutek OPPN s tipom objektov vila-bloki
je bil javno razgrnjen od dne 12. 7. do 24. 8. 2007. Na javni
obravnavi dne 21. 8. 2007 je bila predstavljena nova varianta
pozidave s tipom objektov vrstne hiše, na podlagi katere bo
pripravljen predlog OPPN. Na podlagi 50. člena ZPNačrt, ki
pravi, da mora biti dopolnjen osnutek OPPN javno razgrnjen za
najmanj 30 dni, in zahteve javnosti podane na javni obravnavi,
da se dopolnjen osnutek OPPN popravi v celoti in ponovno
razgrne, se dopolnjen osnutek OPPN (v varianti vrstne hiše)
ponovno javno razgrne za 30 dni in v tem času javno obravnava. Pripombe, ki so bile podane v času javne razgrnitve od
12. 7. do 24. 8. 2007 se ne upoštevajo. Občina bo preučila pripombe in predloge, ki jih bo javnost podala v času nove javne
razgrnitve, ter do njih zavzela stališča.
2. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

VRHNIKA
4381.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za
stanovanjske stavbe na Lošci na Vrhniki

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter 33. člena Statuta Občine Vrhnika
(Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01, 77/06) sprejme župan
Občine Vrhnika

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za stanovanjske stavbe
na Lošci na Vrhniki

V postopku priprave OPPN so bile izdelane variantne
rešitve prostorske ureditve. Izbrana je bila varianta z vrstnimi
hišami kot ustrezna strokovna rešitev.
3. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
(1) Postopek priprave OPPN se nadaljuje po ZPNačrt, in
sicer v naslednjih fazah:
Faza

Rok

Sklep o začetku priprave OPPN

september 2007

Dopolnitev osnutka OPPN

september, oktober
2007

Javno naznanilo

7 dni pred začetkom
javne razgrnitve

1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega
načrta)
(1) Dne 28. 4. 2007 je začel veljati Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem
besedilu: ZPNačrt), ki v 98. členu določa, da se postopki za
sprejem občinskega lokacijskega načrta, začeti pred uve-

Javna razgrnitev in javna obravnava oktober, november
2007
30 dni
Priprava stališč do pripomb in
predlogov javnosti

november, december
2007
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Faza

Rok

Priprava predloga OPPN

december 2007

Zbiranje mnenj nosilcev urejanja
prostora

januar, februar 2008
30 dni

Predložitev usklajenega predloga
OPPN občinskemu svetu v sprejem

marec 2008

Sprejem OPPN z odlokom in objava
v uradnem glasilu

marec 2008

(2) Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi se
pošlje članom Odbora za urejanje prostora ter varstvo naravne
in kulturne dediščine ter članom Sveta Krajevne skupnosti
Vrhnika-Center.
4. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki so podali smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti so:
1. Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Ljubljana, Tržaška cesta 19, 1000
Ljubljana, dne 4. 12. 2006
2. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana, dne
20. 2. 2006
3. Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana, dne 27. 2. 2006
4. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
Einspilerjeva 6, p.p. 2608, 1109 Ljubljana, dne 9. 3. 2006 in
24. 1. 2007
5. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva
10, 1000 Ljubljana, dne 14. 2. 2006
6. Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana
okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, dne 2. 3. 2006
7. Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK Omrežje
Zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana, dne 3. 2. 2006
8. Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Javna kanalizacija,
Javna higiena, Javna razsvetljava, Javni vodovod, Plin, Pot na
Tojnice 40, 1360 Vrhnika, dne 7. 2. 2006
9. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje, prostor in komunalo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, dne 20. 2. 2006
10. drugi nosilci urejanja prostora, v kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
5. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo OPPN ter za stroške smernic, mnenj in objav zagotavlja investitor OPPN Župnijski urad
Vrhnika, Voljčeva cesta 21, 1360 Vrhnika.
6. člen
(objava)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi
na spletni strani Občine Vrhnika ter se pošlje Ministrstvu za
okolje in prostor.
Št. 350-05-11/2005 (5-08)
Vrhnika, dne 11. septembra 2007
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.
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ŽELEZNIKI
4382.

Pravila za izvolitev predstavnikov Občine
Železniki v volilno telo za volitve člana
državnega sveta in za določitev kandidata za
člana državnega sveta

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu
(Uradni list RS, št. 44/92, 76/05) in 19. člena Statuta Občine
Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet Občine
Železniki na 7. izredni seji, ki je bila dne 25. 9. 2007 sprejel

PRAVILA
za izvolitev predstavnikov Občine Železniki
v volilno telo za volitve člana državnega sveta
in za določitev kandidata
za člana državnega sveta
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov
občine Železniki v volilno telo 9. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta in postopek določitve kandidata za člana
državnega sveta.
2. člen
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem
svetu izvoli Občinski svet Občine Železniki v volilno telo za volitve člana državnega sveta dva predstavnika (v nadaljevanju:
elektorja) in lahko določi enega kandidata za člana državnega
sveta.
3. člen
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje in
izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega
sveta ter določitev kandidata.
4. člen
Predloge za kandidate za elektorja oziroma za kandidata
za državni svet lahko predlaga vsak član Občinskega sveta Občine Železniki ali vsaka svetniška skupina oziroma lista, katere
predstavniki so bili na volitvah leta 2006 izvoljeni v Občinski
svet Občine Železniki.
5. člen
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo dva
elektorja in enega kandidata za člana državnega sveta.
Vsak predlagatelj lahko predlaga največ toliko elektorjev,
kolikor se jih voli.
Predlogu za elektorja in člana državnega sveta morajo
predložiti tudi soglasje kandidata.
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorja oziroma za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji pisno
komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri občini
Železniki.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu, ločeno za elektorja in za člana državnega sveta, pri
čemer upošteva predloge, ki so jih na njen poziv predlagatelji
posredovali do 2. 10. 2007 do 15. ure.
Komisija seznam pošlje županu.
6. člen
Elektorja se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem.
Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Član občinskega sveta glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred največ dvema kandidatoma.
Izvoljena sta kandidata, ki sta prejela največ glasov.
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7. člen
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim
glasovanjem.
Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu, ki ga je določila komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.
Član občinskega sveta glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred največ enim kandidatom.
Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ glasov.
8. člen
V primeru, ko je več kandidatov za elektorja oziroma za
člana državnega sveta pri glasovanju prejelo enako število
glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se takoj
opravi na seji občinskega sveta, in sicer se vrstni red žrebanja
kandidata določi po abecednem redu.
Žreb opravijo predstavniki vlagateljev kandidatur iz prvega odstavka tega člena, v primeru njihove odsotnosti pa člani
občinskega sveta, ki jih določi predsedujoči na seji občinskega
sveta.
9. člen
Kolikor je za kandidata za elektorja oziroma za člana državnega sveta določen župan, se za predstavnika kandidature
določi podžupan.
Če je za kandidata za elektorja določen tudi podžupan,
se za predstavnika kandidature določi najstarejši prisotni član
občinskega sveta, ki ni na kandidatni listi.
10. člen
Župan mora najpozneje 30. dan pred dnem glasovanja
predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih elektorjev
ter kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi
prilogami.
11. člen
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih
občinski svet sprejme z dvotretjinsko večino navzočih članov
občinskega sveta.
12. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Železniki in se objavijo v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 015-12/07-001
Železniki, dne 25. septembra 2007
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.
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4383.

Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine
za prenosno omrežje zemeljskega plina

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo), 10. člena Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04),
drugega odstavka 9. člena Akta o določitvi metodologije za
obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega
plina (Uradni list RS, št. 131/04 in 132/04 – popr.) ter soglasja Javne agencije RS za energijo št. 21-5/2006/S-7, z dne
20. 9. 2007, Geoplin plinovodi d.o.o., kot izvajalec dejavnosti
sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega
plina, izdaja

AKT
o spremembi Akta o določitvi omrežnine
za prenosno omrežje zemeljskega plina
1. člen
V Aktu o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 138/06, 9/07, 18/07, 38/07,
47/07, 68/07 in 78/07) se točka d) v 2. členu spremeni tako,
da glasi:
»d) cena zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev (CB): 0,2151
EUR/Sm3.«.
2. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. oktobra
2007.
Št. 07/2007
Ljubljana, dne 20. septembra 2007
EVA 2007-2111-0128
Geoplin plinovodi d.o.o.
Direktor
Marjan Eberlinc l.r.
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POPRAVKI
4384.

Tehnični popravek Odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000,
dopolnitev 1998 in dopolnitev 2004

Tehnični popravek
V Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne
na Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnitev 1998 in dopolnitev 2004 (Uradni list RS, št. 63/00, 81/04), se v grafičnem
delu na kartografski dokumentaciji, na preglednem katastrskem
načrtu PKN številka 14, ki je sestavni del odloka, skladno s
sklepom Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem št.185,
z dne 25. 9. 2007, vrišejo stavbna zemljišča parcele št.: 110/1,
110/2, 110/3, 110/4, 111/4, 111/5, 111/6, 112, 119/1, 119/3,
119/4, 119/6, 119/7, 704/4, 704/5, 753, vse k.o. Podgora.
Št. 350-0-0003/2007-401
Ravne na Koroškem, dne 25. septembra 2007
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.
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4350.
4351.
4352.
4353.

MINISTRSTVA

Pravilnik o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v
pravdnem postopku
Pravilnik o določitvi osnove za odmero štipendij in
o načinu njihovega usklajevanja
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje vnosa in
širjenja glive Phytophthora ramorum
Spremembe in dopolnitve Seznama registriranih
fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji

11881

Obvezna razlaga 88. člena Odloka o Prostorskih
ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kotlje,
dolinskega območja naselja Brdinje do ureditvenega območja naselja Kotlje, območja ob cesti
Kotlje–Slovenj Gradec do občinske meje, športno-rekreacijskega območja Ivarčko-Ošven
11917

4368.

Odlok o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za
leto 2007
Odlok o programu opremljanja zemljišč na območju OLN za gradnjo individualnih stanovanjskih
hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v
Sevnici
Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi na
območju akumulacijskega bazena HE Boštanj
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu naselja Šmarje
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnih načrtih naselij pri Ribniku, Sevnica-Center in v
Florjanski ulici
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu Boštanj
Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Sevnica

11887
11887
11888

4369.

4354.
4383.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust
2007
11893
Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za
prenosno omrežje zemeljskega plina
11940

OBČINE
4355.
4356.

4357.
4358.

JESENICE

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev (PUP) za mesto Jesenice
(planska celota J1, J2, J3 in J4)
11894
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih
za odmero komunalnega prispevka za območje
Občine Jesenice
11895

KRANJSKA GORA

Odlok o Ureditvenem načrtu za območje urejanja:
Kranjska Gora–sotočje Save in Pišnice KG - R
7/1(del), KG - R 7/2 in KG - R 7/3
11896
Odlok o (tretjih) spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ŠPC Bezje
11899

LJUBLJANA

4359.
4360.

Odredba o določitvi območij za pešce
11903
Odredba o spremembi in dopolnitvi Odredbe o
določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje
parkirnina
11904

4361.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 2006
11904

4362.
4363.

Statut Občine Naklo
11906
Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni
rabi
11915
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
11916

4364.
4365.
4366.

4370.
4371.
4372.
4373.
4374.

SEVNICA

11917

11918
11921
11924
11924
11925
11925

SLOVENSKA BISTRICA

4375.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
– javno dobro
11927

4376.

Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih
za zavarovanje urejanja prostora za Obrtno-servisno cono Logiče
11927

4377.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za
blok 6 TEŠ s spremljajočimi objekti
11927

4378.

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Tržič za leto 2006
11934
Odlok o javnem redu in miru v Občini Tržič
11935
Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Občine Tržič
11937

4379.
4380.

MISLINJA

ŠKOCJAN

ŠOŠTANJ

TRŽIČ

VRHNIKA

4381.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za stanovanjske stavbe na
Lošci na Vrhniki
11938

4382.

Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Železniki
v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za
določitev kandidata za člana državnega sveta
11939

4384.

Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za
obdobje 1986–2000, dopolnitev 1998 in dopolnitev
2004
11941

NAKLO

PIVKA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
predkupni pravici Občine Pivka
11916
Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter o povračilih stroškov
11916

RAVNE NA KOROŠKEM

4367.

ŽELEZNIKI

POPRAVKI
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priporočamo

prof. dr. Krešo Puharič

Pravo družb
in poslovno pravo
V skladu z bolonjskim programom na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je profesor dr. Krešo
Puharič napisal nov učbenik z naslovom Pravo družb in poslovno pravo. Kakor je poudaril v
predgovoru, je želel z njim zagotoviti študijske podlage za čim bolj izobražene diplomante
prve in druge stopnje.
Generacije študentov ljubljanske ekonomske fakultete so se v prvem letniku morale spopasti s predmetom Gospodarsko pravo in učbenikom z enakim naslovom. Avtor je tudi pri
pisanju novega učbenika izhajal iz pomena študija pravnih predmetov za ekonomiste. Podrobneje obravnava predvsem tiste dele pravnega reda, ki neposredno zadevajo temeljne
pogoje za gospodarjenje. Tematiko je razdelil v pet delov:
Prvi del: Temeljni pravni pojmi
Drugi del: Pravo družb
Tretji del – Splošni del: Osnove obveznostnega prava po določbah OZ
Tretji del – Posebni del: Gospodarske pogodbe
Četrti del: Intelektualna lastnina
Peti del: Vrednostni papirji
Z ALOŽBA

Cena: 12.800,00 SIT (53,41 EUR)
ISBN: 961-204-374-4
Format: 16,5 × 23,5 cm

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

Letnica izdaje: 2006
Obseg: 384 strani
Mehka vezava

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

 Pravo družb in poslovno pravo
– broširana izdaja

12.800,00

SIT (53,41 EUR)

Podjetje

Štev. izvodov

Oddelek

Ime in priimek
Davčna št.

Davčni zavezanec    DA    NE

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis in žig

E-mail

Po prejemu naročilnice bomo poslali predračun za naročene knjige. Po plačilu predračuna, vam bomo poslali naročene knjige in račun.
Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor dr. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče • Naročnina za leto 2007 je 110,17 EUR · 26.400 SIT (brez davka), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 302,95 EUR · 72.600 SIT • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo
425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,
telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet:
www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

