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DRŽAVNI ZBOR
887.

Zakon o trgovini (ZT-1)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o trgovini (ZT-1)
Razglašam Zakon o trgovini (ZT-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. februarja 2008.
Št. 003-02-2/2008-28
Ljubljana, dne 6. marca 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O TRGOVINI (ZT-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa način in pogoje za opravljanje trgovinske
dejavnosti ter nadzor nad izvajanjem zakona.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi uporabljeni v tem zakonu imajo naslednji pomen:
– trgovina je opravljanje trgovinske dejavnosti, ki obsega
nakupovanje blaga z namenom nadaljnje prodaje ne glede na
to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali spremenjenem
(obdelava, predelava in dodelava) stanju;
– trgovec je samostojni podjetnik posameznik ali samostojna podjetnica posameznica (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik) ali pravna oseba, ki ima v aktu
o ustanovitvi ali v drugem temeljnem aktu vpisano trgovinsko
dejavnost ali določeno, da opravlja trgovinsko dejavnost, in ki
to dejavnost tudi opravlja. Za trgovca se šteje tudi samostojni
podjetnik posameznik ali pravna oseba, ki opravlja trgovinsko
dejavnost v svojem imenu in za račun drugega trgovca ali v
imenu in za račun drugega trgovca;
– trgovina na drobno je nakupovanje blaga in njegova
nadaljnja prodaja potrošnikom ali potrošnicam (v nadaljnjem
besedilu: potrošnik);
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– trgovina na debelo je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja trgovcem in drugim samostojnim podjetnikom posameznikom, pravnim osebam in drugim posameznikom, ki ga
kupujejo za opravljanje svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.
II. TRGOVINSKA DEJAVNOST
3. člen
(opravljanje trgovinske dejavnosti)
(1) Trgovinska dejavnost se opravlja v prodajnih objektih
(v nadaljnjem besedilu: prodajalna) ali zunaj njih, pod pogoji
določenimi s tem zakonom in drugimi predpisi.
(2) Prodajalna je poslovni prostor. Trgovec lahko zaradi značilnosti izdelkov ali zaradi zahtev drugih predpisov opravlja trgovinsko dejavnost tudi na ustrezno urejenem prostoru ob prodajalni.
(3) Če se v prodajalni opravlja tudi druga dejavnost mora
biti prostor namenjen tej dejavnosti vidno ločen od dela prodajalne, ki je namenjen trgovinski dejavnosti ali pa kot tak določen
v internem načrtu tega prostora.
(4) Trgovec lahko v svoji prodajalni dodatno obdela hrano,
tako da je primerna za uživanje, ne sme pa potrošniku omogočiti uživanja hrane ali pijače v prodajalni ali pred njo. Ne glede
na določbo prejšnjega stavka lahko trgovec zaradi zaokrožitve
svoje ponudbe brez izpolnjevanja posebnih pogojev, ki jih določa zakon, ki ureja gostinstvo, v prodajalni nudi potrošnikom
določene vrste napitkov in živil (kava, čaj, brezalkoholne pijače
in drugi topli in hladni napitki, pecivo, krofi, izdelki iz dopeke,
sendviči, mini pizze in podobno).
(5) V prodajalni ali pred njo so dovoljene brezplačne degustacije posameznih vrst blaga.
(6) Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja s potujočo
prodajalno, na premični stojnici, s prodajnim avtomatom, od
vrat do vrat, na daljavo in na tržnici.
(7) Prodaja blaga v trgovini na debelo se lahko opravlja
tudi na posebej urejenem prostoru ali v tranzitu.
4. člen
(smiselna uporaba določb tega zakona)
Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za
pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in druge
posameznike, ki prodajajo lastne izdelke ali pridelke potrošniku,
če drug zakon ne določa drugače.
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE TRGOVINSKE DEJAVNOSTI
5. člen
(minimalni tehnični pogoji in drugi pogoji)
(1) Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na:
– prostor, opremo in naprave v prodajalni,
– zunanjost prodajalne,

Stran

2270 /

Št.

24 / 10. 3. 2008

– način, opremo in naprave za prodajo blaga zunaj prodajaln,
– način, opremo in naprave na posebej urejenem prostoru
v trgovini na debelo,
– minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna mesta
oziroma dela v trgovini.
(2) Minimalne tehnične in druge pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za trgovino.
6. člen
(soglasje za prodajo zunaj prodajaln)
(1) Za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s
prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno mora trgovec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca
prostora, na katerem se prodaja blago. V pisnem soglasju
morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga.
Lokalna skupnost v svojem aktu določi prostor, kjer se blago
lahko prodaja na tak način.
(2) Za prodajo blaga na način, določen v prejšnjem odstavku, se šteje tudi prodaja blaga na prireditvah (sejmi, shodi
in podobno). V tem primeru lahko organizator prireditve ali
organizatorka prireditve pridobi pisno soglasje za vse trgovce,
ki prodajajo na prireditvi.

Uradni list Republike Slovenije
IV. IZVAJANJE NADZORA
10. člen
(pristojni inšpekcijski organ)
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravlja tržni
inšpekcijski organ.
11. člen
(upravni ukrep)
(1) Če pristojni tržni inšpekcijski organ ugotovi, da trgovec:
– ne izpolnjuje minimalnih tehničnih in drugih pogojev za
opravljanje trgovinske dejavnosti (5. člen),
– ne evidentira poslovnih dogodkov oziroma ne zagotovi
pristojnim inšpekcijskim organom podatke o stanju blaga iz
drugega odstavka 7. člena tega zakona,
z odločbo določi rok za odpravo nepravilnosti.
(2) Če pristojni tržni inšpekcijski organ ugotovi, da trgovec opravlja prodajo zunaj prodajaln brez ustreznega pisnega
soglasja, z odločbo prepove opravljanje trgovinske dejavnosti
do odprave nepravilnosti (6. člen).
12. člen

7. člen

(kazenske določbe)

(podatki o trgovskem blagu)

(1) Z globo od 1.000 do 100.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
– če se v prodajalni opravlja tudi druga dejavnost pa prostor namenjen tej dejavnosti ni vidno ločen od dela prodajalne,
ki je namenjen trgovinski dejavnosti ali pa kot tak ni določen v
internem načrtu tega prostora (tretji odstavek 3. člena),
– če omogoči potrošniku uživanje hrane in pijače v prodajalni ali pred njo (četrti odstavek 3. člena),
– če pri opravljanju trgovinske dejavnosti ne izpolnjuje
minimalnih tehničnih in drugih pogojev (5. člen),
– če ne pridobi soglasja pri prodaji blaga zunaj prodajaln
(6. člen),
– če ne zagotovi podatkov o trgovskem blagu (7. člen),
– če ne posluje v objavljenem obratovalnem času
(8. člen),
– če opravlja trgovinsko dejavnost kljub prepovedi
(11. člen).
(2) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 100 do 200 eurov se kaznuje posameznik
ali posameznica, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

(1) Trgovec mora zagotoviti evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi s stanjem blaga v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
(2) Trgovec mora na prodajnem mestu zagotoviti pristojnim inšpekcijskim organom naslednje podatke o stanju blaga:
– številko in datum prevzemnega dokumenta,
– ime dobavitelja,
– številko in datum dobaviteljevega dokumenta,
– ime, mersko enoto in količino blaga,
– prodajno ceno blaga,
– podatke o spremembi prodajne cene blaga.
(3) Kadar se evidenca o spremembi prodajne cene blaga
ne vodi na prodajnem mestu, je trgovec dolžan predložiti navedene podatke najpozneje v 24 urah po zahtevi pristojnega
inšpektorja.
8. člen
(obratovalni čas)
(1) Trgovec določi obratovalni čas prodajalne v skladu s
svojo poslovno odločitvijo in ob upoštevanju potreb potrošnikov. Prodajalna mora obratovati skladno z objavljenim urnikom
obratovalnega časa prodajalne.
(2) Trgovec mora pri določitvi obratovalnega časa upoštevati število zaposlenih delavcev v prodajalni in njihove pravice,
obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, določene
z zakonom, ki ureja delovna razmerja, in kolektivno pogodbo
s področja dejavnosti trgovine Slovenije, zlasti določbe, ki se
nanašajo na ureditev delovnega časa, odmorov, počitkov in
dodatkov, ki izhajajo iz razporeditve za delavce manj ugodnega
delovnega časa.
9. člen
(javno pooblastilo)
(1) Minister, pristojen za trgovino, s podzakonskim aktom
uredi pravila sezonske razprodaje tekstilnega blaga in obutve in
stopnje običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara).
(2) Minister, pristojen za trgovino, lahko reprezentativni ali
drugi zbornici, ki izpolnjuje vsaj enega od kriterijev iz drugega
odstavka 4. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list
Republike Slovenije št. 60/06), z odločbo na podlagi javnega
razpisa podeli javno pooblastilo za izdajanje aktov iz prejšnjega
odstavka.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednji predpisi:
– Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno
prečiščeno besedilo);
– Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, po zahtevnosti posameznih vrst
trgovinskih opravil (Uradni list RS, št. 28/93, 57/93 in 60/07);
– Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki
se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske
dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93, 34/93 – popravek, 57/93 in 110/02
– ZVPot-A) in
– Pravilnik o vodenju evidenc v trgovini (Uradni list RS,
št. 51/99, 69/99 – popravek in 71/03).

Uradni list Republike Slovenije
14. člen
(podzakonski predpisi)
(1) Podzakonski predpis iz drugega odstavka 5. člena
tega zakona izda minister, pristojen za trgovino, v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Do uveljavitve predpisa iz prejšnjega odstavka se
uporabljata Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih,
ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske
dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni
list RS, št. 28/93, 34/93 – popravek, 57/93 in 110/02 – ZVPot-A)
in Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo
trgovinsko dejavnost, po zahtevnosti posameznih vrst trgovinskih opravil (Uradni list RS, št. 28/93, 57/93 in 60/07), v kolikor
ni v nasprotju s tem zakonom.
15. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 311-01/92-4/52
Ljubljana, dne 27. februarja 2008
EPA 1809-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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(3) Za potrebe tega zakona se šteje, da je dobitek pridobljen na dan, ko je izplačan ali kako drugače dan na razpolago
dobitniku ali dobitnici (v nadaljnjem besedilu: dobitnik).
(4) Ne glede na prvi do tretji odstavek tega člena se dobitek od klasičnih iger na srečo ne obdavči po tem zakonu, če je
vrednost dobitka manjša od 300 eurov.
3. člen
(davčni zavezanec in plačnik davka)
(1) Zavezanec ali zavezanka za plačilo davka na dobitke
(v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec) je dobitnik, ki v
skladu z zakonom, ki ureja igre na srečo, pri klasičnih igrah na
srečo pridobi dobitek.
(2) Plačnik davka na dobitke je prireditelj klasične igre
na srečo.
4. člen
(pripadnost davka)
(1) Prihodek od davka na dobitke pripada proračunu občine, v kateri ima davčni zavezanec stalno prebivališče.
(2) Če davčni zavezanec nima stalnega prebivališča v
Republiki Sloveniji, pripada prihodek od davka na dobitke proračunu občine, v kateri ima začasno prebivališče.
(3) Če davčni zavezanec nima niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pripada prihodek od davka na
dobitke proračunu občine, v kateri ima sedež prireditelj igre
na srečo.
5. člen
(davčna osnova)

888.

Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah
na srečo (ZDDKIS)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o davku na dobitke pri
klasičnih igrah na srečo (ZDDKIS)
Razglašam Zakon o davku na dobitke pri klasičnih igrah
na srečo (ZDDKIS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 27. februarja 2008.
Št. 003-02-2/2008-29
Ljubljana, dne 6. marca 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DAVKU NA DOBITKE PRI KLASIČNIH IGRAH
NA SREČO (ZDDKIS)
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja davek na dobitke pri klasičnih igrah na
srečo (v nadaljnjem besedilu: davek na dobitke).
2. člen
(predmet obdavčitve)
(1) Z davkom na dobitke je obdavčen vsak dobitek, ki je
bil pridobljen pri klasičnih igrah na srečo, kot jih določa zakon,
ki ureja igre na srečo.
(2) Za dobitek po tem zakonu se šteje vsako izplačilo
dobitka, ne glede na obliko, v kateri je bil izplačan.

(1) Davčna osnova je vrednost pridobljenega dobitka.
(2) Če je dobitek stvar, storitev ali pravica, je za namene
tega zakona vrednost pridobljenega dobitka njegova tržna vrednost, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja, ki znaša
1,1765.
6. člen
(davčna stopnja)
Davek na dobitke se plača po stopnji 15% od davčne
osnove.
7. člen
(obračun in plačevanje davka od dobitkov)
(1) Davek na dobitke izračuna, odtegne in plača prireditelj
klasične igre na srečo z davčnim odtegljajem, ki se šteje kot
dokončen davek.
(2) Davek na dobitke izračuna in odtegne od vsakega
posameznega dobitka prireditelj klasične igre na srečo na
dan izplačila dobitka, plača pa najpozneje prvi delovni dan po
izplačilu dobitka.
(3) Prireditelj klasične igre na srečo mora izračunati
davek na dobitke v obračunu davčnega odtegljaja, ki ga
predloži davčnemu organu najpozneje prvi delovni dan po
izplačilu dobitka.
(4) Prireditelj klasične igre na srečo mora ob izplačilu dobitka predložiti davčnemu zavezancu podatke o odtegnjenem
davčnem odtegljaju ter druge podatke, ki vplivajo na višino
davčnega odtegljaja.
8. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 1600 do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek prireditelj klasične igre na srečo, če:
1. kot plačnik davka ne izračuna, odtegne ali ne plača
davčnega odtegljaja za davčnega zavezanca (drugi odstavek
7. člena);
2. ne predloži obračuna davčnega odtegljaja ali ne predloži obračuna davčnega odtegljaja na predpisan način oziroma v
predpisanih rokih (tretji odstavek 7. člena);
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3. ne predloži podatkov iz obračuna davčnega odtegljaja
o odtegnjenem in plačanem davčnem odtegljaju ter drugih
podatkov, ki vplivajo na višino davčnega odtegljaja davčnemu
zavezancu (četrti odstavek 7. člena).
(2) Z globo od 400 do 4100 eurov se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba prireditelja igre na
srečo.
9. člen
(uporaba drugih predpisov)
Za vsa vprašanja postopka in pristojnosti davčnega organa, ki niso določena s tem zakonom, se uporabljata zakon, ki
ureja davčni postopek, in zakon, ki ureja davčno službo.

7/93, 18/96 – ZDavP, 91/98 – ZDavP-C, 117/06 – ZDVP, 117/06
– ZDDD);
2. 388. člen Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS,
št. 117/06);
3. Pravilnik o obrazcu za obračun davčnega odtegljaja
davka na dobitke od klasičnih iger na srečo (Uradni list RS,
št. 138/06);
4. Pravilnik o merilih za razporejanje davka na dobitke od
klasičnih iger na srečo in davka od premoženja (Uradni list RS,
št. 45/07) v delu, ki se nanaša na davek na dobitke od klasičnih
iger na srečo.
(2) Predpis iz 3. točke prejšnjega odstavka se uporablja
do uveljavitve novega pravilnika iz 10. člena tega zakona.

10. člen

12. člen

(natančnejši predpisi)

(veljavnost zakona)

Minister ali ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister),
pristojen za finance, predpiše obrazec za obračun davčnega
odtegljaja v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. Minister
lahko predpiše podrobnejše predpise za izvajanje tega zakona,
še posebej glede predmeta obdavčitve in davčne osnove.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 434-02/07-20/1
Ljubljana, dne 27. februarja 2008
EPA 1799-IV

11. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
1. 167. do 171. člen Zakona o davkih občanov (Uradni
list SRS, št. 36/88 in 8/89, ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91,

MINISTRSTVA
889.

Zneski povračil, nadomestil in drugih
prejemkov za zaposlene v državni upravi

Na podlagi 2., 4. in 13. točke I. razdelka v zvezi s III. razdelkom Sklepa Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije št. 114-02/90-1/11-8 z dne 31. 10. 1991 (Uradni list RS,
št. 22/91, 66/94 in 26/00) ter v povezavi z določbami Zakona
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih
prejemkih (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01, 61/05 in
71/06 – ugotovitveni sklep) ter v skladu z 31. členom Zakona o
državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno
besedilo) Ministrstvo za javno upravo objavlja

ZNESKE
povračil, nadomestil in drugih prejemkov za
zaposlene v državni upravi
Od 1. januarja 2008 dalje znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 51,21 EUR;
– študentom 104,85 EUR;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 283,48 EUR;
– za 20 let delovne dobe 425,22 EUR;
– za 30 let delovne dobe 566,96 EUR;
3. terenski dodatek 4,40 EUR.
Št. 007-467/2008/1
Ljubljana, dne 26. februarja 2008
EVA 2008-3111-0014
dr. Gregor Virant l. r.
Minister
za javno upravo
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OBČINE
BOROVNICA
890.

CELJE

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
članu Občinskega sveta Občine Borovnica

Na podlagi drugega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni
samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) ter 22. člena
Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08) je Občinski
svet Občine Borovnica na 12. redni seji dne 28. 2. 2008 sprejel
naslednji

UGOTOVITVENI

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta gospodarska cona
Vzhodno Trnovlje I

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu:
ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in
70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP

1.
Občinski svet Občine Borovnica ugotavlja, da so v skladu
s 37.a členom Zakona o lokalni samoupravi nastali razlogi za
prenehanje mandata članu Občinskega sveta Občine Borovnica Aleksandru Habiču, ki je dne 19. 2. 2008 podal odstopno
izjavo.
Mandat člana Občinskega sveta Občine Borovnica mu
preneha z dnem 28. februarja 2008.
2.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 032-0001/2008-2
Borovnica, dne 28. februarja 2008
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

891.

892.

Ugotovitev, da je mandat članu Občinskega
sveta Občine Borovnica prešel na naslednjega
kandidata z liste

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Borovnica z dne 28. 2. 2008, da je Aleksandru Habiču
prenehal mandat člana občinskega sveta na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS,
št. 94/07) in na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah
(ZLV-UPB3, Uradni list RS, št. 94/07) je Občinska volilna komisija Občine Borovnica na seji dne 3. 3. 2008

u g o t o v i l a,
da je mandat člana Občinskega sveta Občine Borovnica
prešel na naslednjega kandidata z liste SDS v prvi volilni enoti,
to je na kandidatko Marinko Novak, rojeno 23. 4. 1970, stanujočo Cesta na grič 52, 1353 Borovnica. Mandat za preostanek
mandatne dobe ji začne veljati z dnem 1. 3. 2008.
Št. 040-0002/2006-46
Borovnica, dne 3. marca 2008
Občinska volilna komisija
Namestnik predsednice
Andrej Petrovčič l.r.

SKLEP
o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta gospodarska cona Vzhodno Trnovlje I
1. člen
S tem sklepom se podrobneje določajo programska izhodišča, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in
geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta (v nadaljevanju: IPA) za območje
proizvodnih, servisnih in gospodarskih dejavnosti, subjekti, ki
sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev IPA ter posamezne faze priprave IPA.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev
prostorskega akta
Zazidalni načrt Vzhodno Trnovlje 1 obsega območje, ki
je bilo v preteklosti, razen manjšega ostanka stanovanjske
soseske, namenjeno oskrbni, storitveni, servisni in proizvodni
dejavnosti. Tako se je izgradil terminal za plinasto in tekoče gorivo, območje za predelavo sekundarnih surovin, trgovsko-skladiščno in proizvodno-servisno območje, ter gradbena
baza Gradis.
V Celjskem prostorskem planu (prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega
plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni
list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01)) je območje
opredeljeno kot območje proizvodnih, servisnih in gospodarskih
dejavnosti.
Ureditveno območje, ob Bežigrajski ter Obrtni cesti, je po
veljavnem zazidalnem načrtu del gradbene baze Gradis. Zaradi
delitve in spremenjene dejavnosti bi se območje nekdanjega
tesališča E3, spremenilo skladno z možnostmi in željami investitorja. Spremembe in dopolnitve bi obsegale razširitev obstoječe proizvodne hale in izgradnjo upravne stavbe s potrebnimi
garderobami, sanitarji in jedilnico.
Območje sprememb in dopolnitev leži v ureditvenem območju, katerega prostorsko urejanje opredeljuje Zazidalni načrt
»Gospodarska cona« Vzhodne Trnovlje I (RC Planiranje Celje
proj. št. 2/84; Uradni list SRS, št. 42-1892/86).
Razlog sprememb in dopolnitev je namera investitorja,
podjetja Rakan d.o.o., Bukovžlak 71, 3000 Celje, ki s soglasjem Kovinotrade d.d., vlaga pobudo za spremembo veljavnega
zazidalnega načrta, da se na mestu do sedaj odprtih skladišč
E3, uredi proizvodno-upravne objekte s potrebno komunalno in
prometno infrastrukturo.
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3. člen

Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Vzhodno Trnovlje 1 je prostorska ureditev, ki bo ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih
normativov podala pogoje prostorske umestitve proizvodno-poslovnega objekta.
Pobuda se nanaša na spremembo obstoječega območja
E3, območja odprtih skladišč gradbenega material in gradbene
opreme (tesališča).
Pri izdelavi upoštevati obstoječi komunalni koridor ob
Obrtni cesti. Ohraniti oziroma ponovno zasaditi, z veljavnim
zazidalnim načrtom predviden drevored, kot zeleno kuliso ob
Obrtni cesti.
Zaradi izpostavljene lege ob Bežigrajski cesti, poskrbeti
za arhitekturno ustrezno oblikovanje objekta ter z gradbeno
linijo zagotoviti potrebne odmike od javne infrastrukture in
sosednjih zemljišč.
S prostorsko ureditvijo zagotoviti ustrezno prometno dostopnost na obravnavano območje, kot znotraj gradbene parcele, zagotoviti potrebno število parkirnih mest in zadostne
zelene površine.
Pri zasnovi prostorske ureditve smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS,
št. 122/04).
4. člen
Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
gospodarska cona Vzhodno Trnovlje I
Območje sprememb in dopolnitve zazidalnega načrta
obsega parcele: 44, 47/4, 47/5, 47/7, 50/2, 1635/8, 1635/10,
k.o. Teharje ter parcele 215/11, 215/13, 215/18, 215/20, k.o.
Bukovžlak v skupni velikosti 6058 m2.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje
nosilcev urejanja prostora.
5. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
zemljišče izdela načrtovalec, ki ima pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in ga izbere pobudnik oziroma investitor. Investitor zagotovi tudi idejne zasnove vseh
tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane
prostorske ureditve in morebitne druge strokovne podlage,
ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora. Spremembe in dopolnitve ZN se pripravijo v skladu z veljavno
prostorsko zakonodajo. IPA mora biti predan pripravljavcu
v dveh izvodih v standardni obliki in elektronski obliki, na
primernem nosilcu.
Potrebno je upoštevati vse predhodno izdelane strokovne
podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja,
varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo
naloge:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje
– Celjski prostorski plan (Uradni list SRS št. 40/86, 4/88, Uradni
list RS, št. 86/01),
– ZN »Gospodarska cona« Vzhodne Trnovlje I (RC – Planiranje proj. št. 2/84; Uradni list SRS št. 42-1892/86).
6. člen
Roki za postopek sprejemanja sprememb IPA
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene
obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja IPA poteka skladno z
določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem na-

Uradni list Republike Slovenije
črtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma
zaključi marca 2008.
7. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Oddelek
za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta
dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih
knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni
energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Javne naprave, JP d.o.o., Teharska 49, Celje;
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje – Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava
RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom
ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k
predlogu prostorskega akta.
(4) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za
PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor
se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti
predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj
niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
8. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor sprememb in dopolnitev IPA je podjetje Rakan
d.o.o., Bukovžlak 71a, 3000 Celje. Geodetski načrt za izdelavo
sprememb in dopolnitev IPA, si je investitor dolžan pridobiti
od pooblaščenega izvajalca na stroške investitorja. Geodetski
načrt za izdelavo lokacijskega načrta mora biti v digitalni obliki
izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu
(Uradni list RS, št. 40/04).
9. člen
Končne določbe
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na svetovnem spletu.
Št. 3505-00002/2008 4200 DZ
Celje, dne 20. februarja 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
zanj
Podžupan
Mestne občine Celje
mag. Marko Zidanšek l.r.

CERKNICA
893.

Odlok o spremembi Odloka o ureditvenem
načrtu Za vrtovi Cerknica

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 18. člena Statuta Občine Cerknica
(Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na
7. redni seji dne 14. 2. 2008 sprejel
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Št.

ODLOK
o spremembi Odloka o ureditvenem načrtu
Za vrtovi Cerknica
(Uradni list SRS, št. 42/88)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za prostorski akt)
(1) S tem odlokom se, v skladu z Dolgoročnim in srednjeročnim družbenim planom Občine Cerknica (Uradni list RS,
št. 100/04) sprejme Spremembe in dopolnitve dela ureditvenega načrta Za vrtovi Cerknica (v nadaljevanju občinski podrobni
prostorski načrt Za vrtovi Cerknica).
(2) OPPN je izdelan na podlagi idejnih načrtov in strokovnih podlag ter ob upoštevanju ureditvenega načrta Za vrtovi
Cerknica (Uradni list SRS, št. 42/88).
(3) OPPN je izdelal Primis Vrhnika d.d. januarja 2008 pod
št. naloge 67/2007-U.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa:
– območje OPPN,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in
grafično prikazane v občinskem podrobnem prostorskem načrtu, navedenem v 1. členu tega odloka.
3. člen
(sestavni deli OPPN)

1.1.

Izsek iz prostorskih sestavin plana
Občine Cerknica

2.

Območje podrobnega načrta z
obstoječim parcelnim stanjem

2.1.

Geodetski načrt s prikazom območja
občinskega podrobnega prostorskega
načrta
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4.

Zazidalna oziroma ureditvena situacija
s prikazom vplivov in povezav s
sosednjimi območji

4.1.1.

Arhitektonsko zazidalna situacija
– nivo pritličja in zunanja ureditev

M 1 : 500

4.1.2.

Arhitektonsko zazidalna situacija
– nivo kleti

M 1 : 500

4.2.

Tridimenzionalni prikaz objektov

5.

Prikaz ureditev glede poteka
omrežij in priključevanja objektov na
gospodarsko javno infrastrukturo ter
grajeno javno dobro

5.1.1.

Prometno tehnična situacija – začasna

M 1 : 500

5.1.2.

Prometno tehnična situacija in načrt
intervencijskih poti – končna

M 1 : 500

5.1.3.

Prometna ureditev – klet

M 1 : 500

5.2.

Idejna višinska regulacija

M 1 : 500

5.3.

Zasnova komunalne ureditve

M 1 : 500

6.

Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo
ter varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, vključno z varstvom pred
požarom

6.1.

Načrt intervencijskih poti

7.

Načrt parcelacije

7.1.

Načrt gradbenih parcel

M 1 : 500

7.2.1.

Zakoličbeni elementi gradbenih parcel
in predvidenih objektov – pritličje

M 1 : 500

7.2.2.

Zakoličbeni elementi gradbenih parcel
in predvidenih objektov – klet

M 1 : 500

8.

Prikaz etapnosti izvedbe

8.1.

Prikaz etapnosti izvedbe

M 1 : 500

M 1 : 500

(priloge občinskega podrobnega prostorskega načrta)

II. Grafični del, ki obsega naslednje grafične načrte:
Izsek iz grafičnega načrta
kartografskega dela občinskega
prostorskega načrta s prikazom lege
prostorske ureditve v širšem območju

Stran
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M 1 : 5000

M 1 : 500

3.

Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
območji

3.1.

Lega v širšem prostoru in povezave s
sosednjimi enotami urejanja prostora

M 1 : 2500

3.2.

Vplivi na sosednja območja

M 1 : 500

Obvezne priloge OPPN so:
1. Izvleček iz prostorskih sestavin plana Občine Cerknica.
2. Prikaz stanja prostora.
3. Geodetski načrt s certifikatom.
4. Strokovne podlage (na vpogled pri pripravljavcu).
4.1. Geotehnično poročilo o pogojih temeljenja bloka Cerknica (i-n-i, Podjetje za geotehnični gradbeni inženiring d.o.o.,
št. 2081/2006, 14. 11. 2006).
4.2. IR – idejna urbanistično arhitekturna rešitev (Primis
Vrhnika d.d., št. 130/2006, 4. 12. 2006).
4.3. Idejna zasnova zunanje in prometne ureditve (Komunala projekt d.o.o., št. 145/V-07, junij 2007).
4.4. Idejna zasnova TP Cerknica – za vrtovi (Elektro Ljubljana d.d., št. ELR3-42/07-IDZ, julij 2007).
4.5. Načrt električnih inštalacij in električne opreme
in telekomunikacij – IDP (IMP PROJEKTIVNI BIRO d.d.,
št. 27021-140, julij 2007).
4.6. Idejna zasnova telekomunikacij (Dekatel d.o.o.,
št. 2305758, julij 2007).
4.7. Idejna zasnova kanalizacije (Komunala projekt d.o.o.,
št. 145-1/V-07, julij 2007).
4.8. Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme – IDP (IMP
PROJEKTIVNI BIRO d.d., št. 27021-350, julij 2007).

Stran
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4.9. Idejna zasnova smernic požarne varnosti (KOMPLAST d.o.o., št. 138-07/07-IDZ, julij 2007).
4.10. Stanovanjska soseska »Za vrtovi« Cerknica, Barvna
študija (Linear d.o.o., št. A-86-07, 21. 1. 2008).
5. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
6. Obrazložitev in utemeljitev OPPN.
7. Povzetek za javnost.

funkcionalno oviranim osebam. Pri projektiranju je potrebno
upoštevati zahteve slovenskega nacionalnega standarda SIST
ISO TR 9527.
(3) Zazidalna zasnova in ureditev zunanjih površin je razvidna iz grafičnega dela občinskega podrobnega prostorskega
načrta – »Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo pritličja in
zunanja ureditev« (list št. 1.1.).

II. OBMOČJE OPPN

(trajne in začasne ureditve)

5. člen

(1) Vsi predvideni posegi v območju OPPN so trajni.
(2) Površine izven območja OPPN, ki so potrebne za
nemoteno rabo načrtovanih objektov in ureditev, so namenjene ureditvi komunalno energetske infrastrukture na naslednjih
parcelah:
– na delih parcel 916/2 in 922/1, k.o. Cerknica se izvede
nov SN razvod od obstoječega SN voda do nove TP,
– na delih parcel 899/11 in 916/2 ter 917/3 in 922/1, k.o.
Cerknica se izvede nov sekundarni vod od obstoječega voda
DN80 do obstoječega voda DN100,
– na delu parcele 916/2 k.o. Cerknica se izvede priključek
meteorne kanalizacije na obstoječo kanalizacijo,
– na delih parcel 912/5, 912/6 in 904/4 se izvede priključek sanitarne kanalizacije na obstoječo kanalizacijo,
– na delih parcel 2745/2, 68/1, 2767, 899/11, 906/6 in
912/6 se izvede novo telekom omrežje od obstoječega do
območja OPPN.
(3) Te površine se po končani ureditvi komunalno energetske infrastrukture in priključkov vrnejo v prvotno stanje oziroma
namensko rabo in ostajajo v lasti dosedanjih lastnikov.
(4) Začasna ureditev je do pričetka gradnje objektov F in
G navezava začasnih parkirišč, ki poteka po razširjeni obstoječi
urgentni poti. Razvidna je iz grafičnega dela občinskega OPPN
– »Prometno tehnična situacija – začasna« (list 5.1.1.).

8. člen

(obseg območja OPPN)
(1) Območje planske celote CE-19C meri 16.638 m2,
predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta pa je
območje II. etape UN »Za vrtovi«, ki je namenjeno gradnji stanovanjsko poslovnega objekta in meri 9.982 m2.
(2) Ožje območje zajema zemljišče parcel ali delov parcel
št. 893/8, 895/4, 896/4, 897/4, 897/2, 899/9, 899/4, 899/10,
901/3, 899/6, 901/5, 906/4-del, 906/5-del, 906/6-del, 907/6,
907/7, 907/8, 907/9, 904/8, 904/7, 912/6, 917/3-del, 913/3-del,
1131/1-del, 2767-del, vse k.o. Cerknica s skupno površino
9.982 m².
(3) Širše območje OPPN zajema še zemljišče, potrebno
za ureditev obstoječega stanja v prometnem smislu in možno ureditev dostopa po izgradnji nadomestnega otroškega
vrtca. Poleg parcel II.etape UN obsega še parcele 906/4-del,
906/5-del, 906/6-del, in 917/1-del ter 916/2-del. Širše območje
meri 11.785 m2.
III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
6. člen
(funkcija in oblikovanje območja)
(1) Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se znotraj območja predvidi gradnja sedmih stanovanjskih objektov,
spremljajoči objekti, skupne podzemne garaže s pripadajočimi
zunanjimi ureditvami ter komunalno, energetsko in prometno
infrastrukturo.
(2) Območje je namenjeno:
– predvidenim stanovanjskim objektom,
– urejenim pripadajočim funkcionalnim površinam,
– prometnim in manipulacijskim površinam s parkirnimi
mesti,
– izvedbi potrebnih komunalnih vodov,
– postavitvi transformatorske postaje,
– postavitvi plinske postaje,
– postavitvi dveh kolesarnic,
– postavitvi kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov,
– izvedbi priključkov na ulico Cesta na jezero in javno pot
Cesta na jezero.
(3) Meja območja OPPN je prikazana v grafičnem načrtu
»Geodetski načrt s prikazom območja občinskega podrobnega
prostorskega načrta« (list 2.1.).
7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
(1) Območje OPPN je del že realiziranega ureditvenega
načrta Za vrtovi.
(2) Dostop je predviden z lokalne ceste Cesta na jezero.
Z razširjene javne poti je predviden dostop do začasnega
parkirišča in urgentni dostop. Zasnova celotne prostorske ureditve zagotavlja zadostno število parkirnih mest za stanovalce
in obiskovalce, zelene površine z visoko in nizko vegetacijo
– zasaditev ob parkirišču v območju OPPN in gruče dreves
ob Cesti na jezero, požarne oziroma interventne dostope ter
ločeno zbiranje in odvoz odpadkov. Zunanja ureditev ob objektih in zasnova objektov mora zagotavljati nemoten dostop

9. člen
(elementi umestitve načrtovane ureditve v prostor)
(1) Posegi v prostor se morajo skladati z elementi, prikazanimi na »Arhitektonsko zazidalni situaciji – nivo pritličja in
zunanja ureditev, – nivo kleti,« (lista št. 1.1, 1.2.).
(2) Pomen elementov je:
– meja območja – določa mejo območja OPPN,
– objekt – določa lego načrtovanega objekta v prostoru z
njegovimi tlorisnimi gabariti v posameznih etažah,
– višinski gabarit – določa maksimalno višino objekta ali
delov objekta,
– uvoz – določa položaj uvozov na parcelo,
– zelena površina – določa lego načrtovane ozelenjene
površine v prostoru z njenimi tlorisnimi gabariti.
10. člen
(dovoljeni posegi)
Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta
so dovoljeni naslednji posegi:
– sanacija in priprava stavbnega zemljišča,
– gradnja novih objektov,
– gradnja podzemne garaže,
– gradnja enostavnih objektov iz 12. člena tega odloka,
– urejanje zelenih in utrjenih površin,
– urejanje prometne in komunalno energetske infrastrukture,
– vzdrževanje objektov, naprav in površin.
11. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih objektov)
Dovoljena je postavitev naslednjih enostavnih objektov:
– kip,
– skulptura ali druga prostorska inštalacija,
– vodnjak oziroma okrasni bazen,
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– medsosedska ograja in nadstrešek ob objektu maks.
globine 1,90 m v atrijih pritličnih stanovanj,
– igriščna ograja za razmejitev otroškega igrišča,
– sajena živa meja,
– zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok),
– kolesarnica,
– igrišče za šport in rekreacijo,
– otroško igrišče
– urbana oprema (koši za smeti, klopi).
12. člen
(urbanistični pogoji za oblikovanje objektov in površin)
(1) Objekti so v prostor postavljeni vzporedno z obstoječim večstanovanjskim objektom, linija umeščanja pa sledi Cesti
na jezero in predvideni obvoznici.
(2) Od roba pločnika ob Cesti na jezero sta objekta A in
B odmaknjena 6,0 m, od V meje pa je objekt G odmaknjen
4,0 m.
(3) Najbližji objekt je od obstoječega objekta odmaknjen
najmanj 26,00 m.
(4) Zelene površine se zasadijo z drevjem avtohtonih drevesnih vrst, drevesa sooblikujejo javni odprti prostor. Drevesa
ob Cesti na jezero predstavljajo protihrupno ter protiprašno
bariero med cesto in območjem OPPN.
(5) Oblikovanje objektov mora biti sodobno, brez vnašanja historičnih vzorcev. Fasade objektov naj bodo izdelane iz
trajnih in kvalitetnih materialov. Dopustno je uporabiti naslednje
materiale: aluminij, omet, keramika in druge gladke fasadne
plošče pritrjene na toplotno izolacijo.
(6) Strehe se izvede v naklonu do 10°. Kritina je pločevina
ali bitumenska s posipom v barvi, ki se sklada z barvno študijo
fasad.
(7) Barve objektov morajo biti skladne z barvno študijo
projektanta, ki je obvezna priloga OPPN.
(8) Dovoljena so odstopanja, navedena v 42. členu, ob
pogoju, da so izpolnjeni navedeni urbanistični pogoji.
(9) Medsosedske ograje je dopustno postaviti v zasebnih atrijih pritličnih stanovanj. Igriščne ograje so dopustne za
razmejitev otroških igrišč, lahko so lesene ali žičnate in ozelenjene. Živo mejo je dopustno zasaditi na severo-zahodni in
jugozahodni meji ureditvenega območja. Ekološki otok je dopustno urediti na funkcionalnih površinah ob jugozahodni meji
ureditvenega območja, t.j. ob zbirni stanovanjski cesti.
(10) Ob vzhodnem robu območja se v oddaljenosti 2,00 m
od objekta G ohranja rezervat za izvedbo obvozne ceste za
bodoči prestavljeni otroški vrtec.
(11) Posegi v prostor se morajo skladati z elementi, prikazanimi na listu št. 1.1. »Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo
pritličja in zunanja ureditev«.
13. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Tlorisni gabariti: razgibani tlorisi stanovanjskih objektov (brez atrijev) so v maksimalnih dimenzijah:
– Objekt A
– pritličje 22,72 m x 14,64 m + 6,12 m x 6,04;
– od prvega do vključno tretjega nadstropja 28,84 m x
14,64 m;
– Objekt B
– od pritličja do vključno tretjega nadstropja 21,64 m x
17,30 m;
– Objekt C
– od pritličja do vključno tretjega nadstropja 16,04 m x
15,65 m;
– Objekt D
– od pritličja do vključno tretjega nadstropja 16,04 m x
17,15 m;
– Objekt E
– od pritličja do vključno tretjega nadstropja 16,04 m x
15,65 m;

Št.

24 / 10. 3. 2008 /

Stran

2277

– Objekt F
– od pritličja do vključno tretjega nadstropja 16,04 m x
17,15 m;
– Objekt G
– od pritličja do vključno tretjega nadstropja 16,84 m x
16,26 m;
– Mansarde imajo v okviru gabaritov nadstropja na račun
zmanjšanih bivalnih prostorov izvedene terase.
– Kletna etaža
– razgiban tloris v okviru maksimalnega pravokotnika
148,55 m x 112,84 m.
(2) Višinski gabariti:
Etažnost objektov: K + P + 3N + M
Dimenzije vseh objektov so:
– višina od kote pritličja do kote tlaka mansarde = 11,56 m;
– višina ravne strehe mansarde = 14,36 m;
– višina venca ravnega dela = 15,00 m;
– maksimalna višina najvišje točke terasne etaže je
16,00 m;
– višina od kote pritličja do kote kletne etaže je 3,70 m.
(3) Spremljajoči objekti:
– Plinska postaja
– 7,00 m x 7,80 m;
– Trafo postaja
– 2,50 m x 2,00 m;
– Prostora za smeti
– 4,00 m x 4,70 m;
– Kolesarnici
– 2,80 m x 2,00 m.
(4) Višinske kote terena in vhodov:
– kota obstoječega terena: 561,32 – 562,84,
– kota Ceste na jezero cca 561,96 do cca 562,88,
– kota priključne ceste: od 562,00 na priključku na Cesto
na jezero, proti vzhodu raste do kote 562,80,
– kota pritličij objektov: 0.00 m = 563,10,
– kota dvorišč pred objekti: -0,10 m = 563,00,
– kota urejene zunanje ureditve na gradbenem zemljišču:
563,00, višinska razlika se premosti z brežino,
– višinska razlika med pešpotjo ob južnem robu območja
in raščenim terenom izven območja OPPN se premosti z brežino ali palisado. Po izvedbi posega se zemljišče zatravi. Za
izvedbo brežine si mora investitor pri lastnikih zemljišč zagotoviti njihovo služnost za čas gradnje.
(5) Otroško igrišče:
– zelena površina med obstoječim in predvidenimi objekti
se uredi v skupno otroško igrišče za otroke iz novopredvidene
soseske in obstoječega objekta.
– Opremi se z igrali, klopmi in ozeleni z visoko in nizko
vegetacijo.
– Igrala so lahko taka, kot jih predpisujejo normativi za
otroške vrtce.
– Igrišče se opremi z naslednjimi igrali:
– hišica s toboganom,
– plezalni sistem,
– polietilensko gugalo na vzmeti – konj,
– polietilensko gugalo na vzmeti – kamion z varovali,
– enojna gugalnica.
(6) Kapacitete območja:
Velikost območja:

9.982 m2

BEP:

11.875 m2

BEP nad nivojem terena:

6.058 m2

BEP pod nivojem terena:

5.817 m2

faktor izrabe (FSI)

0.6

faktor zazidanosti (FZ)

0,18

Število stanovanj:

106

Povprečna velikost stanovanj:

51,54m2 koristnih
površin
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Skupno število PM:
Potrebno:

106 x 2 = 212 PM

Zagotovljeno:

227 (+9 možnost
izvedbe) PM

št. PM / stanovanje:

2,14 (2,22).

(7) Dimenzije objektov so razvidne iz grafičnega dela
občinskega podrobnega prostorskega načrta – »Arhitektonsko
zazidalna situacija – nivo pritličja in zunanja ureditev, – nivo
kleti,« (listi št. 1.1., 1.2.).
14. člen
(splošni pogoji za urejanje prometnih površin)
(1) Vse prometne površine so utrjene za vožnjo motornih
vozil do 10 ton osnega pritiska. Površine vozišč so utrjene z
betonskim, kamnitim oziroma asfaltnim tlakovanjem.
(2) Priključni radij dostopne ceste je 11 m, minimalni radij
uvozov je 4 m.
(3) T obračališče na dostopni cesti ima notranji radij 7,5 m,
da lahko obračališče uporablja tudi zimska služba.
(4) Prometna ureditev je razvidna iz grafičnega dela
OPPN – »Prometno tehnična situacija in načrt intervencijskih
poti – končna« (list št. 5.1.2.), začasna prometna ureditev pa
je razvidna iz grafičnega dela OPPN – »Prometno tehnična
situacija – začasna« (list št. 5.1.1.).
15. člen
(motorni promet)
(1) Polni priključek za motorni promet za predvideno stanovanjsko sosesko je urejen z zbirne stanovanjske ceste, ki
se preko načrtovanega križišča neprednostno priključuje na
lokalno cesto Cesta na jezero.
(2) Vsi novo predvideni priključki bodo neprednostni s
prilagojenimi uvozno izvozni radiji za osebna vozila. Širine
dovoznih poti zagotavljajo ustrezen manevrski prostor. Promet
se bo odvijal dvosmerno.
(3) V interni prometni režim so vključene zunanje površine
za parkiranje, dvosmerna klančina v garažo, odjemni mesti za
odvoz odpadkov, dovoz do tehničnih prostorov (TP, prostor za
plinohrame, plinska kotlovnica) ter intervencijski dovozi.
(4) Prometne površine v kletni etaži bodo parkirna mesta
z dovoznimi potmi in dostopi do posamičnih objektov. Dovoz do
parkirnih kleti bo urejen z interne dovozne ceste preko dovozne
rampe, ki se neprednostno priključuje na interno cesto. Dovozna rampa se izvede v naklonu od 10 do 15%. Širina vozišča
rampe znaša cca 5.80 m. V krivinah so predvidene ustrezne
razširitve.
(5) Kontrola dostopa do parkirne kleti je predvidena ob
vznožju dovozne rampe. Kontrola dostopa sestoji iz komunikacijskega stebrička z napravo za branje magnetnih kartic,
indukcijskih zank, fotocelic in dvižnih rolo vrat (ločeno za uvozni
in izvozni pas).
(6) Parkirna mesta za osebna vozila so orientirana
pravokotno glede na smer vožnje in so minimalnih dimenzij
2,50 m x 5,00 m. Izjemoma se dovoljuje zmanjšanje posameznih parkirišč v kleti do min. 2,30 m x 4,80 m, kjer v
delih zaradi konstrukcijskih ovir ni možno izvesti parkirišča
v predpisani dimenziji. Teh izjem je lahko največ 25% kletnih
parkirišč.
(7) Širine dovoznih poti zagotavljajo ustrezen manevrski prostor. Prometni režim v kletni etaži je dvosmeren.
Promet pešcev se bo v parkirnih kleteh odvijal po dovoznih
poteh. Glavne dovozne poti bodo obrobljene z belo črto, ki
parkirišča loči od dovoznih poti. Iz parkirne kleti se uredijo
dostopi do objektov, stopniščnih jeder in dvigal. Svetla višina
kleti znaša 2,20 m.
(8) Vse utrjene površine bodo obrobljene z cestnim robnikom. Padci zagotavljajo, da se vsa padavinska voda s povoznih
površin odvaja preko naprav za odvodnjavanje (točkovni cestni
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požiralniki oziroma linijske kanalete), vezne in zbirne kanalizacije in naprej v ponikanje oziroma javni kanal.
(9) Vertikalna prometna signalizacija bo postavljena na
samostojne jeklene drogove višine 2,40 m. Lokacija in vrsta
vertikalne prometne signalizacije je razvidna iz prometne situacije.
(10) Horizontalna prometna signalizacija bo zarisana z
belo in rumeno barvo. Razporeditev in oblika horizontalne
signalizacije je razvidna iz prometne situacije.
(11) Intervencijska pot poteka krožno po robu ureditvenega območja. Priključek na javno cestno omrežje je načrtovan preko prometnega priključka za predvideno stanovanjsko
sosesko. Intervencijska vozila pa lahko dostopijo tudi preko
8 cm visokega robnika na severnem robu pozidave ob dovozni
rampi.
(12) Vse utrjene povozne površine so hkrati tudi površine, namenjene interventnim vozilom, zunanja ureditev bo
zagotovila intervencijsko pot s tremi delovnimi površinami za
intervencijska vozila.
16. člen
(mirujoči promet)
(1) Mirujoči promet v območju OPPN je organiziran:
– enostransko in delno dvostransko ob interni prometni
površini, ki v obliki črke “T” objema parcelo – na nivoju terena
je predvidenih 82 parkirnih mest, od tega bo 10 invalidskih,
– v skupni kleti stanovanjskih objektov – na nivoju kleti je
predvidenih 145 parkirnih mest in parkirnih boksov, možno je
izvesti še 9 dodatnih zaporednih parkirnih mest, skupno 154
PM, od tega 20 PM za invalide.
(2) Znotraj ureditvenega območja občinskega podrobnega prostorskega načrta je predvideno skupaj 236 parkirnih
mest, kar pomeni pri predvidenem številu stanovanj 2,22 PM
/ stanovanje. V načrtovanem stanovanjskem delu naselja je
predvidenih 106 stanovanjskih enot, za kar bi po normativu
potrebovali skupno 212 parkirnih mest.
(3) V širšem ureditvenem območju je trenutno 56 parkirnih
mest, ki so namenjena stanovalcem obstoječega stanovanjskega bloka ter zaposlenim in obiskovalcem v lokalih. S predvideno prometno ureditvijo je za obstoječi stanovanjski objekt
predvidena možnost izvedbe dodatnih 11 parkirnih mest.
(4) Do pričetka gradnje objektov F in G je možno na tem
zemljišču izvesti začasno parkirišče s 66 PM za stanovalce
obstoječega stanovanjskega bloka. Dostop do parkirišča je
omogočen po razširjenem delu intervencijske poti vzhodno od
obstoječega objekta.
17. člen
(kolesarski in peš promet)
Po zbirni stanovanjski cesti poteka kolesarski promet po
voznih površinah, peš promet po enostranskem pločniku. Ob
Cesti na jezero je urejen enostranski pločnik.
18. člen
(splošni pogoji za komunalno, energetsko in
telekomunikacijsko urejanje)
(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture so:
– gradnja komunalnih naprav mora potekati usklajeno,
– dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih
vodov in objektov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše
izrabe prostora,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti
izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve
posameznega komunalnega voda.
(2) Sestavni del splošnih pogojev za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko urejanje je karta »Zasnova komunalne ureditve« (list št. 5.3.).
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19. člen

21. člen

(kanalizacijsko omrežje)

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Kanalizacija novopredvidenih objektov bo zasnovana
v objektih v ločenem sistemu kanalizacije, izven objektov pa v
mešanem sistemu kanalizacije.
(2) Na javno kanalizacijo se bodo priključevale sanitarne odpadne vode iz objektov. Po prehodu vertikalne
kanalizacije v objektu do pritličja objektov bo kanalizacija
za sanitarno odpadno vodo obešena pod stropom kleti do
izven objektov. Po prehodu kanalizacije izven objektov se bo
le-ta priključevala na interno kanalizacijo, ki bo vezana na
javno kanalizacijo. Za potrebe objektov bo zasnovanih več
vej interne kanalizacije, ki se bodo priključevale na javno
kanalizacijo.
(3) Meteorne vode s strešnih površin objektov se bodo
stekale preko vertikalnih odtočnih cevi v peskolove, ki bodo
locirani ob objektih, iz peskolovov pa se bo padavinska voda
stekala v interno kanalizacijo, ki bo vezana na javno kanalizacijo. Vertikalni odtoki meteorne vode nad garažo bodo speljani
do pritličja, zatem pa bo kanalizacija speljana pod stropom kleti
do izven objekta.
(4) Meteorne vode z utrjenih površin se bodo stekale v
cestne požiralnike, opremljene z lovilci olja, ki bodo locirani ob
kletni steni, iz cestnih požiralnikov pa se bo meteorna voda stekala v interno kanalizacijo, ki bo vezana na javno kanalizacijo.
(5) Meteorne vode z uvoznih ramp v klet objektov se bodo
stekale v linijske kinete, ki bodo zasnovane ob koncu uvozne
rampe v kleti, zatem pa se bodo stekale v lovilce olja in v črpališča, od koder se bo meteorna voda prečrpavala v višje ležečo
gravitacijsko kanalizacijo.
(6) Na severni strani poteka obstoječa kanalizacija od
vrtca in večstanovanjskega objekta. Po združitvi obeh vej kanalizacija zatem prečka zemljišče, na katerem je predvidena nova
pozidava in se priključuje na kanalizacijo, ki poteka na južni
strani kompleksa. Zaradi izgradnje stanovanjskega kompleksa
bo potrebna prestavitev kanalizacije v dolžini cca 110,0 m.
Prestavljena kanalizacija se bo priključevala na obstoječo kanalizacijo na južni strani kompleksa.
(7) Kanalizacija bo izvedena vodotesno. Za meteorne
kanale naj se uporabijo plastične cevi, za sanitarni kanal pa
polipropilenske ali poliesterske cevi.
(8) Odpadne vode morajo ustrezati pogojem za priključitev na javni kanal, navedenim v uredbi RS, izdani v Uradnem
listu RS, št. 47/05.

(1) Na zemljišču, kjer je predvidena gradnja stanovanjskih
objektov, ni obstoječih elektroenergetskih vodov v upravljanju
Elektro Ljubljana d.d. Za priklop predvidenih objektov bo potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo tipske izvedbe z
ustreznim SN (20 kV) priključnim vodom.
(2) Nova lokacija transformatorske postaje je predvidena
ob novem otroškem igrišču. Transformatorska postaja bo tipske
izvedbe (TEN 6/24) v pločevinastem ohišju, 20/0,4 kV, moči
do 630 kVA.
(3) 20 kV priključek za TP bo izveden podzemno z zemeljskim kablom tipa NA 2XS(F) 2Y 3x1x150 mm2. Postaja
TP Cerknica – Za vrtovi bo vzankana preko kabelskih spojk v
20 kV mrežo (glej risbo št. 4).
(4) NN izvodi iz TP bodo izvedeni kot zemeljski ustreznih
prerezov.
(5) Za potrebe nizkonapetostnega razvoda se pred TP
izvede kabelski jašek dimenzij 2,8 x 2,8 x 1,8 m, v njem pa
10 x PVC cev ∅110. Iz NN plošče se napajajo posamezni
objekti in garaža.
(6) Pri izgradnji TP s priključnim SN in NN razvodom
morajo biti križanja in približevanja z drugimi infrastrukturami
izvedena v skladu z dopustnimi ter usklajena z ostalimi vodi
na območju.
(7) Zemeljske izvedbe križanj je potrebno izvesti ročno.
(8) Odmiki predvidenega objekta z elekroenergetskimi
vodi in napravami morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi
tehničnimi predpisi in standardi.
(9) Pred izvedbo izkopov je obvezno zakoličiti vse ostale komunalne vode, ki se utegnejo približevati ali križati
predvideni poseg. Pri paralelnih potekih trase oziroma križanjih energetskega kablovoda z ostalimi komunalnimi vodi
je potrebno dosledno upoštevati soglasja upravljavcev teh
naprav.

20. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Zgradi se nov sekundarni krožni vodovod PE 110 z
ustrezno požarno varnostjo – vgrajenim hidrantnim omrežjem s tremi nadzemnimi hidranti s priključitvijo na eni strani
na obstoječi javni vodovod DN 80 v Cesti na jezero in priključitvijo na obstoječi javni vodovod DN 100 ob otroškem
vrtcu na drugi strani novozgrajenega voda, da se ustvari
povezana zanka.
(2) Projektirani objekti se bodo z vodo oskrbovali preko
novega priključnega vodovoda na javno vodovodno omrežje.
Na priključnem odcepu bo zgrajen betonski vodomerni jašek z
vgrajenim zasunom s prirobničnim priključkom DN 80 in pripadajočo armaturo za vgradnjo v zemljo.
(3) Meritev porabe hladne vode je predvidena s kombiniranim vodomerom DN 80/50 in pripadajočo zaporno in čistilno
armaturo, locirano v zunanjem vodomernem jašku. Priključni
cevovod je predviden iz polietilenskih cevi in bo voden na
nezmrzovalni globini.
(4) Zunanji nadtalni hidranti za potrebe požarne varnosti
se izvedejo skladno z idejno zasnovo smernic požarne varnosti. Izvedejo se trije nadzemni hidranti.
(5) Vodovodi naj potekajo v dostopnih prometnih površinah in intervencijskih poteh tako, da je omogočeno vzdrževanje
omrežja in hišnih priključkov.

22. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Za energetsko oskrbo objektov je predvidena skupna plinska kotlovnica. Namenjena bo ogrevanju, prezračevanju objektov in pripravi sanitarne tople vode. Lokacija
kotlovnice je predvidena v pritličju objekta A. V kleti objekta
A je predvidena toplotna postaja, kjer bo izvedena centralna
priprava sanitarne tople vode in regulacijski elementi ter
črpalke ogrevnega razvodnega omrežja in meritve porabe
toplote in vode.
Kot gorivo se bo uporabljal uparjen plin propan-butan
tlaka 50 mbar iz plinske postaje na severni strani kompleksa
ob objektu A.
(2) Možna je izvedba individualnih kurišč v posameznih
stanovanjih.
(3) Plinska postaja UNP bo locirana na robu kompleksa.
Objekt bo s treh strani zaščiten z betonskim zidom višine 2,0 m,
s sprednje strani pa z žično mrežo z vgrajenimi vrati.
(4) Napajanje z elektriko za uparjanje plina je predvideno iz glavne električne razvodne omare za strojne naprave v
objektu. Predvidena električna moč je 15 kW.
(5) Plinska postaja je sestavljena iz treh malih rezervoarjev za UNP, volumna V = 5 m3 ter uparilno regulacijskega
sklopa kapacitete 50 kg/h. Postaja bo opremljena z električnim
izparilcem ter dvostopenjsko regulacijsko progo (izstopni tlak
je 50 mbar).
(6) Plinsko razvodno omrežje tlaka 50 mbar od plinske
postaje do objekta s trošili poteka v zemlji v globini približno
0,8 m. Potek je predviden pod internimi cestami, zelenicami
in parkirišči.
(7) Za razvodno omrežje bodo uporabljene cevi iz polietilena visoke gostote tip SDR 11, serije 5 za tlak plina 4 bar. Cevi
so izdelane v skladu z DIN 8074 oziroma ISO4437 oziroma
DIN 8074.
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23. člen

26. člen

(telekomunikacijsko omrežje)

(odstranjevanje snega)

(1) Ob cesti 4. maja je zgrajena 2 x 3 cevna TK kanalizacija. Mimo obravnavanega območja poteka v smeri Dolenjega
Jezera obstoječi zemeljski TK kabel tipa TK10, kapacitete
2000 x 4 x 0,6 (do ZD Cerknica), 150 x 4 x 0,6 (mimo VVZ) in
100 x 4 x 0,6 (mimo stanovanjskih objektov Cesta na Jezero
13,14,15 in 16) oziroma naprej proti D. Jezeru. Kabel se iz TK
kanalizacije odcepi v J-11 in je vključen kot K-3 v TC Cerknica,
na pare 401-740 (Rg 41/1-47/40). Kabel z novogradnjo ne bo
tangiran, ga bo pa potrebno zakoličiti in upoštevati ob gradnji
nove komunalne infrastrukture za potrebe OPPN, da se ne
poškoduje.
(2) Iz jaška J-8 ob C. 4. maja je narejen odcep s kablom
TK59 35 x 4 x 0,6 GM, za napajanje treh KO-jev ob Cesti na
Jezero in Cassermanovi ulici. Kabel je vključen kot K-4 v TC
Cerknica, na pare 611-680 (Rg 59/11-80) in se zaključi ob Cassermanovi ulici. Kabel z novogradnjo ne bo tangiran.
(3) Pri mostu čez Cerkniščico je na zelenici ob levem bregu dolvodno, v bližini TK jaška J-8, postavljena KKS omara, iz
katere je zgrajeno KKS omrežje v smeri Cassermanove ulice in
Ceste na Jezero. Omrežje je zgrajeno s samonosilnimi kabli, z
izjemo odseka od KKS omare do stavbe na Cesti na Jezero 2,
ki je zemeljski. KKS omrežje z novogradnjo ne bo tangirano.
(4) Obstoječi TELEKOM kabli ostanejo v obratovanju in
se jih ne prestavlja.
(5) Obstoječi KKS kabli ostanejo v obratovanju in se jih
ne prestavlja.
(6) Za potrebe novih objektov se od jaška J-8 (C. 4. maja)
do ureditvenega območja OPPN zgradi nova 2 x 2 cevna TK
kanalizacija. Trasa je predvidena v vozišču Ceste na Jezero in
na odseku J-8 – Cassermanova ulica poteka paralelno z novim
vodovodom (skupni stroški popravila cestišča).
(7) Predvidena je izdelava sedmih novih jaškov označenih z J-1 do J-7. Iz projektiranih jaškov J-1 in J-2 sta narejena
odcepa do najbližjih razcepnih spojk obstoječih kablov K-3 in
K-4, za perspektivne potrebe. Na odsekih, kjer trasa nove TK
kanalizacije sovpada z obstoječimi zemeljskimi TK kabli, se
cevi položijo po trasi le-teh.
(8) Vključitev novega stanovanjskega naselja na javno
TK omrežje je predvidena z uporabo optičnih kablov iz TC
Cerknica. V objektu A se zaključi 36 in v preostalih objektih
24 optičnih vlaken.
(9) Kanalizacija se uporabi tudi za napeljavo kabelske
televizije.

V primeru snežnih padavin se prostor za nariv snega
predvidi ob dostopni cesti v delu dvostranskega parkiranja
vzhodno od transformatorske postaje in ob otroškem igrišču
ter zahodno od T obračališča

24. člen
(javna razsvetljava)
(1) Predvidena je zunanja razsvetljava pešpoti in parkirišč.
Zunanja razsvetljava se napaja iz razdelilnika E.GA.1K-ZUN, ki
je nameščen v kleti objekta. Prižiganje razsvetljave je ročno in
avtomatsko prek svetlobnega releja.
(2) Možna je izvedba krmiljenja dnevnega in nočnega
režima preko CNS.
25. člen
(javna higiena)
(1) V okviru zunanje ureditve sta ob transformatorski postaji in ob otroškem igrišču predvidena dva pokrita objekta
za zbiranje odpadkov. V vsakem prostoru so predvideni trije
zabojniki za komunalne odpadke volumna 900 litrov in pet
zabojnikov za organske odpadke.
(2) Ob uvozni cesti je ob objektu B lociran »ekološki otok«
s plastičnimi zbiralniki za selektivno zbiranje odpadkov (steklo,
papir, plastika).
(3) Razmestitev zbirnih in odjemnih mest za odpadke
je razvidna iz grafičnega dela občinskega podrobnega prostorskega načrta – »Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo
pritličja in zunanja ureditev« (list št. 1.1).

27. člen
(javno dobro)
V ureditvenem območju OPPN so površine javnega dobra:
– dostopna cesta,
– otroško igrišče.
IV. NAČRT PARCELACIJE
28. člen
(načrt parcelacije)
(1) Mejne točke parcel in objektov so opredeljene po
Gauss – Kruegerjevem koordinatnem sistemu.
(2) Ureditveno območje OPPN obsega površino
9.981 m2.
(3) Ureditveno območje se deli na:
– parcelo G1 s površino 8.061 m2,
– parcelo G2 s površino 18 m2,
– parcelo G3 s površino 970 m2,
– parcelo G4 s površino 932 m2.
(4) Tehnični elementi parcelacije so razvidni iz grafičnega
dela občinskega podrobnega prostorskega načrta – »Načrt
gradbenih parcel« (list št. 7.1.), tehnični elementi zakoličbe
objektov pa iz grafičnega dela OPPN – »Zakoličbeni elementi
gradbenih parcel in predvidenih objektov – pritličje, – klet« (lista
št. 7.2.1., 7.2.2.).
V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
29. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Predvidene posege se lahko izvede v eni etapi ali v
ločenih etapah:
– etapa A: izgradnja transformatorske postaje in pripadajočih srednjenapetostnih elektro vodov ter prestavitev sanitarnega kanala
– etapa B: izgradnja objektov A, B, C pod in nad terenom,
ureditev pripadajočih zunanjih površin, vključno s predvidenimi parkirnimi mesti, namenjenimi stanovalcem obstoječega
stanovanjskega bloka in obračališčem za komunalna in intervencijska vozila, otroškega igrišča, prometne in komunalno
energetske infrastrukture
– etapa C: izgradnja objektov D in E pod in nad terenom,
ureditev pripadajočih zunanjih površin, prometne in komunalno
energetske infrastrukture
– etapa D: izgradnja objektov F in G pod in nad terenom,
ureditev pripadajočih zunanjih površin, prometne in komunalno
energetske infrastrukture.
(2) Etapa A se mora izvesti pred ali sočasno z izvedbo
ostalih etap.
(3) Etape se lahko izvaja tudi združeno po smiselnih in vsebinsko celovitih sklopih, skladno z gradbenimi zahtevami glede
dilatacij in gradbene konstrukcije ter ob predpostavki, da je v
vsaki etapi zagotovljen predpisan normativ 2 PM/stanovanje.
(4) Začasno do izgradnje otroškega vrtca se izvede prometna ureditev objektov F in G po obstoječi intervencijski poti,
ki se jo ustrezno razširi. Po izgradnji otroškega vrtca se prometna ureditev dokončno uredi.
(5) Do pričetka gradnje objektov F in G je možna izvedba
začasnega parkirišča za stanovalce obstoječega stanovanjskega bloka.
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VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
30. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Obravnavano območje urejanja v celoti leži v območju
varovane enote arheološke dediščine, ki je v Registru nepremične kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo zavedena
kot Cerknica – Arheološko območje Svinja Gorica (EŠD 10911).
Iz predpisanega načina varstva arheološke dediščine izhaja, da
mora biti z gradnjo prizadeto zemljišče arheološko raziskano:
– najprej je potrebno opraviti površinski terenski pregled
in nato podpovršinski pregled s testnimi sondami;
– na podlagi obeh rezultatov bo ZVKD lahko določil obseg
in način zaščitnih arheoloških raziskav, ki morajo potekati pa
določilih 59. in 60. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine;
– po določilih 59. člena mora arheološke raziskave zagotoviti investitor v okviru infrastrukturnega opremljanja zemljišča;
– zaradi izvedbe arheoloških raziskav naj se investitor
poveže z ZVKDS, OE Ljubljana.
(2) Območje urejanja leži neposredno ob bodoči obvoznici Cerknice ter s tem predstavlja robni del mesta, ki prehaja v
odprti prostor, enoto Cerknica – Kulturna krajina Cerkniškega
jezera (EŠD 16286). Nov stanovanjski kompleks bo zato v
višinskem gabaritu prilagojen obstoječi okoliški pozidavi: enostanovanjskim hišam in stanovanjskemu bloku na SV strani, ki
ga v višinskem gabaritu ne sme presegati. Volumen naselja se
bistveno ne bo spremenil, objekti pa ne bodo postali poudarek
v njegovi silhueti.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN
NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
31. člen
(splošne določbe)
(1) V času gradnje bodo morali biti zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in organizacija gradbišča za preprečitev
prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu,
skladiščenju in uporabi škodljivih snovi; v primeru nesreče pa
zagotovljeno takojšnje ukrepanje usposobljene službe.
(2) Investitor in izvajalec morata poleg urbanistično arhitektonskih pogojev upoštevati vsa navodila in pogoje posameznih nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del tega
prostorskega akta.
32. člen
(tla, varstvo podtalnice in površinskih vodotokov)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da so prizadete čim
manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na katerih
so tla manj kvalitetna.
(2) Predvidijo se nujni ukrepi za odstranitev in odlaganje
materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na gradbenih površinah.
(3) Prst se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo devastiranih in degradiranih tal. S sanacijo razgaljenih
površin se začne že v času izvajanja rekonstrukcije. Prst
se odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride
do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim
materialom. Deponije prsti se izvedejo tako, da se ohranita
njena rodovitnost in količina in tako, da pri tem ne pride do
mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih
višjih od 1,20 m.
(4) Za obvladovanje obremenjevanja tal in podzemne vode
v času obratovanja se morajo izvesti sledeči omilitveni ukrepi:
– nepropustna izvedba objektov in cevovodov za zbiranje
tehnološke odpadne vode,
– ureditev parkirnih in povoznih površin z robniki in padcem proti lovilcu olj.
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(5) Po končani gradnji se odstranijo vsi za potrebe gradnje
postavljeni provizoriji in odstranijo vsi ostanki začasnih deponij.
Vse z gradnjo prizadete površine se ustrezno krajinsko uredi.
(6) V vseh prostorih, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih
snovi, morajo biti tla ustrezno tesnjena.
(7) Komunalne in padavinske odpadne vode se obvezno
priključi na javni kanalizacijski sistem. Odvajanje padavinskih
odpadnih voda iz asfaltiranih manipulativnih površin oziroma
dvorišča je nujno projektirati preko peskolova in ustrezno dimenzioniranega lovilca maščob in olj.
(8) Vse komunalne odpadne vode in tehnološke odpadne vode se odvaja v kanalizacijske odvodne sisteme,
ki morajo poleg zbirnega in prenosnega omrežja obsegati
tudi naprave za ustrezno čiščenje voda pred izlitjem v odvodnike.
(9) V projektni dokumentaciji morajo biti predvideni in
zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in taka organizacija
na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv
in drugih nevarnih snovi, v primeru nezgod pa predvideno in
zagotovljeno takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter
drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo
izliva v okolje.
(10) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih in
padavinskih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode
(Uradni list RS, št. 105/02, 50/04) in Uredbo o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 47/05).
33. člen
(varstvo zraka)
(1) Po končani izvedbi občinskega podrobnega prostorskega načrta se onesnaženje zraka ne bo povečalo.
(2) Prezračevanje vseh delov objekta se izvede naravno
ali prisilno, pri čemer je treba zagotoviti odvod dimnih plinov
nad strehe objektov. V času gradnje je potrebno preprečiti
prašenje z vlaženjem sipkih materialov in nezaščitenih površin
ter preprečiti raznos materiala z gradbišča.
34. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Ureditveno območje se razvršča v čisto stanovanjsko območje. Predpisane ravni hrupa je potrebno zagotoviti
v objektih s pasivnimi – tehnično gradbenimi ukrepi z boljšo
zvočno izolativnostjo fasad in fasadnih odprtin.
(2) V času gradnje je treba upoštevati naslednje ukrepe
za preprečevanje prekomerne obremenitve okolja s hrupom:
– vsi gradbeni stroji in naprave morajo biti tehnično brezhibni in morajo ustrezati normam glede dovoljenih ravni zvočne
moči, v skladu s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem;
– upoštevati je treba časovno omejitev za izvajanje gradbenih del skladno z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem
okolju;
– gradbišče je treba zaščititi s primerno visoko ograjo, ki
bo dušila hrup delovnih strojev.
(3) Izvajalci morajo pred začetkom gradnje pridobiti
od pristojnega ministrstva v skladu s 94. členom Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) dovoljenje za občasno povečanje obremenitve okolja s hrupom. Ob pridobitvi
omenjenega dovoljenja najbližji sosednji stanovanjski objekti
v času gradnje ne bodo izpostavljeni vplivom nedovoljenih
hrupnih obremenitev. Gradbišče bo lahko delovalo v dnevnem času, med 7. in 18. uro. V primeru, da bi gradbišče
delovalo tudi v nočnem času, se na njem ne smejo izvajati
hrupne dejavnosti.
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35. člen
(odstranjevanje odpadkov)
Investitor je dolžan ravnati z odpadki, ki nastanejo v času
gradnje in obratovanja objektov, v skladu z veljavnimi predpisi
o ravnanju z odpadki.
36. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na ureditvenem območju se nahajata območje pričakovanih naravnih vrednot in ekološko pomembno območje, ki
vsak posebej prekrivata celotno območje obravnave:
– Območje pričakovanih naravnih vrednot: Idrijska prelomna cona.
Kratka oznaka: Območje prelomne cone s pojavljanjem
različnih mineralizacij, fosilov, tektonskih in, geomorfoloških pojavov;
– Ekološko pomembno območje: Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri.
Koda: 80000.
Kratka oznaka: Osrednje območje življenjskega prostora
velikih zveri rjavega medveda, risa in volka.
(2) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za ohranjanje biotske raznovrstnosti
navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za
pripravo sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta za
vrtovi.« (ZRSVN, DE Ljubljana, november 2006), ki so priloga
temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Cerknica.
(3) Varstvo naravnih vrednot
Varstvena priporočila za ravnanje na območju pričakovanih naravnih vrednot
Med zemeljskimi deli lahko pride do odkritja geomorfoloških podzemnih naravnih vrednot (jam), fosilov in tektonskih ter
geomorfoloških pojavov. V skladu z 22. členom Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04) in 74. členom ZaN
je potrebno vsako odkritje prijaviti pristojnemu ministrstvu.
(4) Varstvo ekološko pomembnega območja
Konkretne varstvene usmeritve
1. Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri
(80000)
Na območju ekološko pomembnega območja je potrebno
pri načrtovanju in izvajanju predvidenih posegov upoštevati tudi
naslednje konkretne varstvene usmeritve:
– posebna skrb naj bo posvečena predvsem sprotnemu
ustreznemu odstranjevanju organskih odpadkov na celotnem
območju urejanja;
– smetnjaki naj bodo nameščeni na ustrezna mesta oziroma namesti naj se take smetnjake, da bo živalim preprečen
dostop do smeti;
– začasne smetnjake oziroma morebitne razpršene odpadke (predvsem organske), nastale v obdobju gradnje, naj se
po zaključku del odstrani z ekološko pomembnega območja in
deponira na ustrezna, za to določena mesta;
– za deponiranje odvečnega gradbenega in odkopnega
materiala naj se izbere ustrezna za to določena mesta, zunaj
ekološko pomembnega območja.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM

bo.

37. člen
(splošne določbe)
(1) Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obram-

(2) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev
objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
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38. člen
(varstvo pred požarom)
(1) V okviru zaščite pred požarom se izvedejo naslednji
ukrepi:
– intervencijske površine,
– zunanje hidrantno omrežje,
– ustrezna zaščita pred požarom na posameznih delih
objekta (notranja hidrantna mreža, požarni zidovi in drugi ukrepi),
– poti za evakuacijo.
(2) Pri gradnji se v celoti upošteva gradbene ukrepe oziroma
rešitve, ki jih glede požarnovarnostne problematike določa tehnična smernica TSG-1-001:2005 Požarna varnost v stavbah.
(3) Izvedba intervencijskih poti mora biti skladna s standardom SIST DIN 14090. Intervencijske poti izven vozišč morajo biti izvedene na način, ki dopušča ozelenitev teh površin. Vse
povozne površine morajo biti dimenzionirane na 10 t osnega
pritiska. Širina intervencijskih poti mora biti najmanj 3 metre,
na mestih za delovanje intervencijskih vozil pa najmanj 3 metre
utrjene površine in 2 metra površine brez zaprek. Odmiki od
objektov morajo biti med 3 in 9 metrov. Najmanjši radiji obračanja morajo biti 11,5 metra. Vse intervencijske poti morajo
omogočati krožno vožnjo.
(4) Zasaditve med intervencijskimi potmi in objekti so
lahko izvedene kot nizke grmovnice ali manjše oblikovano
drevje, zasajeno na medsebojni razdalji večji od 8 metrov in
visoko največ 6 metrov. Med posameznimi drevesi mora biti
zagotovljen dostop za lestev gasilskega vozila.
(5) Požarna zaščita obstoječih in predvidenih objektov se
zagotovi z zunanjim hidrantnim omrežjem in ustreznim številom
hidrantov v skladu s študijo požarne varnosti. V objektih se
predvidi tudi notranje hidrantno omrežje ali drug način zagotavljanja požarne varnosti.
(6) Požarna varnost okoliških objektov se zaradi izvedbe lokacijskega načrta ne bo poslabšala. V času gradnje bo zagotovljen
dostop in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce.
(7) Reševanje ljudi in premoženja omogočajo okoliške
proste površine.
(8) Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba upoštevati veljavno zakonodajo: Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01, 110/02 105/06), Zakon o varstvu
pred požarom – uradno prečiščeno besedilo (ZVPoz-UPB1),
Uradni list RS, št. 3/07, Pravilnik o požarni varnosti v stavbah
(Uradni list RS, št. 31/04, 132/06, 14/07).
(9) Požarnovarnostni ukrepi morajo biti izbrani tako, da
bodo predvideni ukrepi varstva pred požarom v skladu s 4.,
5. in 6. točko Pravilnika o študiji požarne varnosti, ki bodo
zagotavljali:
– pogoje za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev
širjenja in učinkovito gašenje požara,
– pogoje za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih posledic požara za ljudi, premoženja in okolja,
– pogoje za pravočasen in varen umik iz kateregakoli
dela objekta,
– dostopne in delovne površine za intervencijska vozila
in gasilce,
– vire za oskrbo z vodo za gašenje požarov.
(10) Objekti in dvorišča bodo dostopni za dovoz iz lokalne
asfaltirane ceste na dovozne in parkirne površine.
(11) Objekti bodo priključeni na obstoječo komunalno in
energetsko infrastrukturo ter bodo za njih upoštevani predpisani odmiki od posameznih vodov in naprav in pogojev glede
priključevanja. Objekt bo dostopen z dveh strani za intervencijska vozila. Za gašenje je možno uporabiti dvorišče in razširjeno
in označeno parkirišče.
(12) Širina dostopne poti dopušča dostop za vsa intervencijska vozila do objekta, ki je zadostno dimenzioniran.
(13) Ureditev varstva pred požarom je razvidna iz grafičnega dela občinskega podrobnega prostorskega načrta – »Načrt intervencijskih poti« (list št. 6.1.).
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IX. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO
JAVNO DOBRO
39. člen
(splošni pogoji)
(1) Vsi objekti znotraj območja urejanja morajo biti priključeni na obstoječe in predvideno komunalno in energetsko
infrastrukturno omrežje. Priključitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov.
(2) Vsi primarni in sekundarni vodi morajo potekati po javnih prometnih in intervencijskih površinah ali površinah v javni
rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov
in naprav. Zagotovljeni morajo biti zadostni in ustrezni odmiki od
obstoječih komunalnih in energetskih vodov in naprav.
(3) V primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika
pridobiti služnost.
(4) Obstoječe komunalne vode, ki se nahajajo v območju,
je dopustno obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob
upoštevanju veljavnih predpisov.
(5) V primeru, da bo na območju gradilo več investitorjev, morajo pred izdajo gradbenega dovoljenja posameznega
objekta pristopiti vsi posamezni investitorji k podpisu ustrezne
pogodbe o sofinanciranju izgradnje vseh objektov in naprav
za prometno in komunalno ureditev ter izgradnjo vseh infrastrukturnih razvodov, ki so predvideni v zbirni karti komunalnih
naprav. V navedeni pogodbi mora biti opredeljen tudi končni
rok za končanje vseh del.
X. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI
UREJANJA PROSTORA
40. člen
(vplivno območje)
(1) V času gradnje bo vplivno območje obsegalo:
– vsa zemljišča znotraj območja OPPN,
– zemljišča ali dele zemljišč izven ožjega ureditvenega
območja s parc. št. 916/2, 899/11, 917/3, 912/5, 912/6, 904/4,
2745/2, 68/1, 2767 in 906/6, k.o. Cerknica.
(2) V času obratovanja bo vplivno območje obsegalo:
– vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja občinskega
podrobnega prostorskega načrta,
– del parcele št. 916/2 in 917/1 k.o. Cerknica zaradi povečanja prometa po izgradnji etape C,
– dele parcel št. 58/4, 893/6, 58/2, 890/2, 891/2, 891/1,
893/3, 893/2, 893/4, 893/5, 2755, *530, 2767, 899/11, 904/3,
546/1, 546/2, 905/4, 916/2, 906/6, 906/3, 906/5, 906/4, 917/1
in 917/3 zaradi občasnega senčenja.
(3) Vplivno območje v času gradnje in v času obratovanja
objektov je razvidno iz grafičnega dela občinskega lokacijskega
načrta – »Vplivi na sosednja območja« (list št. 3.2.).
41. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)
(1) Območje obravnave v sklopu predpisanega vplivnega
območja minimalno v širini 25 m meji na sledeče obstoječe
rabe prostora:
– s SZ mejo na lokalno cesto Cerknica–Dolenje jezero,
– z JZ mejo na odprte površine,
– s S mejo na javno pot,
– z V in SV mejo na obstoječo pozidavo,
(2) V času gradnje bo poseg vplival na okolico:
– s prestavitvijo kanalizacijskega voda,
– s postavitvijo SN voda od obstoječega voda do TP,
– z napeljavo TK omrežja,
– s postavitvijo gradbiščne ograje in gradbiščnega objekta,
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– s temeljenjem na geomehaniko tal,
– s hrupom gradbenih strojev,
– s prašenjem ob izvajanju gradbenih del,
– s povečanim prometom tovornih vozil.
(3) Predvideni objekti s pripadajočo zunanjo ureditvijo
bodo po končani gradnji vplivali:
– s povečanim prometom na dostopno cesto.
(4) Na predvideno pozidavo bo vplival:
– hrup in prah z obstoječe dostopne ceste,
– hrup in prah s predvidene obvoznice.
(5) Vplivi na okolico bodo v času gradnje in v času obratovanja objektov različni. V času gradnje bodo vplivi segali izven
ožjega območja OPPN zaradi izgradnje novih in rekonstrukcije
obstoječih komunalnih vodov ter ureditve začasnega dostopa.
V času gradnje se pričakujejo vplivi v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo vodov in naprav, v zvezi z emisijami prašnih delcev in povečano stopnjo hrupa. V času obratovanja bo
vpliv zunaj ožjega območja OPPN zaradi občasnega senčenja
in dovoza do objektov etape C oziroma do začasnega parkirišča do pričetka izvedbe etape C. Vplivov novogradnje v času
gradnje in obratovanja na varnost pred požarom, na higiensko
in zdravstveno zaščito, na varnost pri uporabi ter pred hrupom,
na poslabšanje bivalnih razmer zaradi spremembe osončenja
ni, oziroma je z izvedbo posegov stanje v normativnih okvirih.
XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH
REŠITEV
42. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Tlorisni gabariti objektov:
Dopustno je odstopanje od predpisanih maksimalnih tlorisnih gabaritov objektov do ± 1.00 m.
Izven opredeljenih horizontalnih gabaritov objektov je dovoljena izvedba atrijev.
(2) Višinski gabariti objektov:
Dopustno je odstopanje od predpisanih maksimalnih višinskih gabaritov do ± 0.50 m.
(3) Višinska regulacija terena:
Odstopanja so lahko do ±0.30 m, razen na utrjenih zunanjih funkcionalnih površinah, kjer je dopustno odstopanje od
predpisane kote do +0.30m.
(4) Kapacitete:
Število stanovanj ne sme biti večje od 106.
(5) Komunalni vodi, objekti in naprave:
Pri realizaciji OPPN so dopustni premiki tras komunalnih
naprav in prometnih ureditev od prikazanih, v kolikor gre za
prilagajanje stanju na terenu, izboljšave tehničnih rešitev, ki
so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne
smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in
ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za
tovrstna omrežja in naprave.
Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti
območja možno izvesti dodatno podzemno gospodarsko javno
infrastrukturo.
(6) Parcelacija in zakoličba objektov:
Dopustna so odstopanja skladno z uskladitvami parcelnih
mej in s tolerancami horizontalnih gabaritov objektov. Prav tako
je dopustna sprememba lokacije parcele transformatorske postaje, skladno s prejšnjim odstavkom.
XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
43. člen
(splošne obveznosti)
(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec
upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo
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ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter
okoljevarstvene razmere.
(2) Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca v času
gradnje in po izgradnji tudi:
– izdelati načrt ureditve gradbišča,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do poslabšanja prometnih razmer na obstoječem cestnem
omrežju,
– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v
takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi predvidenih
posegov ne bo poslabšala,
– zagotoviti dostope, ki so bili zaradi gradnje prekinjeni,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi gradnje,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav. Infrastrukturne vode je
potrebno takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča za preprečitev prekomernega
onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in
uporabi škodljivih snovi ter v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe,
– za čas gradnje upoštevati, da v dnevnem času niso
prekoračene kritične ravni hrupa, predpisane za posamezna
območja varovanja pred hrupom,
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov.
(3) Investitor in izvajalec morata poleg urbanistično arhitektonskih pogojev upoštevati vse smernice, usmeritve in
pogoje posameznih nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni
del tega OPPN.
44. člen
(razmejitev financiranja)
Investitor prostorske ureditve je GPG Inženiring d.d.
XIII. NADZOR
45. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi
veljavnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta)
S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o ureditvenem načrtu Za vrtovi Cerknica (Uradni list SRS,
št. 42/88).
47. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN)
Po izvedbi z občinskim podrobnim prostorskim načrtom
predvidene prostorske ureditve so dopustna investicijsko vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah in postavitev
enostavnih objektov, skladno z 12. členom tega odloka.
48. člen
(vpogled OPPN)
Občinski lokacijski načrt je stalno na vpogled na pristojnem oddelku Občine Cerknica.
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49. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-3/2006-9
Cerknica, dne 14. februarja 2008
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

DOBJE
894.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za del obrtne
cone Dobje – Ι. faza

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter 17. člena Statuta Občine Dobje
(Uradni list RS, št. 114/06 – UPB1) je župan Občine Dobje dne
3. 3. 2008 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del obrtne cone Dobje
– Ι. faza
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Dobje začetek in
način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za
del obrtne cone Dobje (v nadaljevanju OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju:
ZPNačrt) in podzakonski predpisi uveljavljeni skladno z določili
tega zakona.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur
pri Celju za obdobje 1986–1990 za območje Občine Dobje dopolnjenega v letu 2004 (Uradni list RS, št. 89/04) je območje na
vzhodni strani regionalne ceste Planina–Šentjur v naselju Brezje
pri Dobjem v Občini Dobje, opredeljeno za poslovne in stanovanjske dejavnosti, zato je interes investitorjev za gradnjo.
3. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obravnava zemljišča na parc. št. 630,
631 in 625, vse k.o. Brezje. Območje je priključeno na regionalno cesto z nekategorizirano cesto.
(2) Območje urejanja z OPPN je velikosti cca 10.000 m2.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi
prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana in investicijskih namer, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev
urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko
pripravijo variantno.
(2) V postopku priprave OPPN mora investitor zagotoviti
izdelavo naslednjih strokovnih podlag:
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– geodetske podlage v digitalni in analogni obliki za izdelavo OPPN,
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih
stvarnih pravic,
– idejne zasnove načrtovane ureditve,
– idejne zasnove priključitve območja urejanja na regionalno cesto in ostale prometne ureditve,
– idejne zasnove komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
(3) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi dodatne strokovne podlage.
(4) Pri izdelavi strokovnih podlag se morajo upoštevati
smernice nosilcev urejanja prostora.
(5) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano
območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec, ki
izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca
na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon
o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04,
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05
– ZVMS) in ga izbere naročnik.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za
načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji
nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000
Ljubljana (CPVO),
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje (varstvo
voda),
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3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (varstvo
okolja),
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami),
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za
upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Celje, Lava
42, 3000 Celje (upravljanje z državnimi cestami),
6. Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje (električna energija),
7. Režijski obrat Občine Dobje,
8. Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje (telekomunikacije),
9. Javne naprave JP, Teharska cesta 49, 3000 Celje (odpadki),
10. Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri
Planini.
(2) Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je
potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev
urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te
pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim
odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati
smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v
30 dneh od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne
podajo smernice, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru
mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne
predpise in druge pravne akte.
(5) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne
podajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko
ureditvijo.

6. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Faza

Rok izdelave

Nosilec

– sklep župana o začetku priprave OPPN

marec 2008

župan

– izdelava osnutka OPPN za pridobitev smernic

junij 2008

izdelovalec OPPN

– pridobivanje smernic

avgust 2008

izdelovalec OPPN

– usklajevanje smernic

avgust 2008

izdelovalec OPPN

september
2008

izdelovalec OPPN

– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
– javno naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave OPPN

oktober 2008

Občina Dobje

– javna razgrnitev

oktober 2008

Občina Dobje

– izdelava gradiva za javno obravnavo

november 2008 izdelovalec OPPN

– sodelovanje in obrazložitev na javni obravnavi

november 2008 izdelovalec OPPN, Občina Dobje

– izdelava stališč do pripomb

november 2008 izdelovalec OPPN

– uskladitev stališč do pripomb z Občino Dobje

november 2008 izdelovalec OPPN, Občina Dobje

– obravnava stališč do pripomb

december 2008 Občina Dobje, izdelovalec OPPN

– obvestilo lastnikom o stališčih do njihovih pripomb

december 2008 Občina Dobje

– izdelava predloga OPPN za pridobitev mnenj

december 2008 izdelovalec OPPN

– pridobivanje mnenj

januar 2009

izdelovalec OPPN

– usklajevanje mnenj

januar 2009

izdelovalec OPPN

– izdelava usklajenega predloga OPPN za sprejem

januar 2009

izdelovalec OPPN

– priprava gradiva za sejo OS

januar 2009

Občina Dobje

– sodelovanje in obrazložitev usklajenega predloga na seji OS in odborih

februar 2009

izdelovalec OPPN, Občina Dobje

– objava odloka o OPPN v Uradnem listu RS

februar 2009

Občina Dobje

– izdelava končnega dokumenta

februar 2009

izdelovalec OPPN

Stran
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7. člen

(obveznosti s financiranjem OPPN)
Izdelavo OPPN financira Občina Dobje.

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
komunalno opremljanje naselja Struževo

8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter se pošlje Ministrstvu za okolje
in prostor.
(2) Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2008-01
Dobje, dne 3. marca 2008
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l.r.

DOBRNA
895.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči v
Občini Dobrna

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list
RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04 in 134/06) je Občinski svet
Občine Dobrna na 13. redni seji dne 19. 2. 2008 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Dobrna
1. člen
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Dobrna
(Uradni list RS, št. 71/07) se spremeni tako, da se v 22. členu
črta pika ter za njo doda besedilo »in Pravilnik o dodelitvi subvencij za ohranjanje in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
v Občini Dobrna (Uradni list RS, št. 83/02, 26/03).«
2. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 00700-0001/2008-1(1)
Dobrna, dne 19. februarja 2008
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

KRANJ
896.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za komunalno opremljanje naselja
Struževo

Na podlagi 74., 79. in 104. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS,
št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena Statuta Mestne
občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine
Kranj na 14. seji dne 20. 2. 2008 sprejel

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih
zemljišč za komunalno opremljanje naselja Struževo (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta 6424.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega
prispevka.
3. člen
Sestavni deli programa opremljanja so:
– besedilo odloka;
– izračun skupnih in obračunskih stroškov opremljanja
po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih
območjih;
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele oziroma
na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah
komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– roki za gradnjo in rekonstrukcijo komunalne opreme;
– grafični prikaz obravnavane komunalne opreme;
– grafični izris obračunskih območij posameznih vrst komunalne opreme.
4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača Mestni občini Kranj.
3. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na
to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
4. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s
projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme
na obračunskem območju.
5. Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se
financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov
in bodo bremenili določljive zavezance.
6. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na
kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo
se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
7. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin
objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA
5. člen
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo novogradnjo komunalne opreme v naselju Struževo:
– novogradnja kanalizacije in priključitev na obstoječe
kanalizacijsko omrežje v naselju Struževo.
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(2) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme v
naselju Struževo je razviden v programu opremljanja.
6. člen
Rok za dokončanje izgradnje oziroma rekonstrukcije
obravnavane komunalne opreme je leto 2010.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA
7. člen
(1) Obračunsko območje za posamezno komunalno opremo je na vpogled v grafičnem izrisu v programu opremljanja in
zajema parcele v naselju Struževo.
(2) Obračunsko območje za primarno kanalizacijsko
omrežje zajema območje celotnega kanalizacijskega sistema
na območju Kranja in je na vpogled v grafičnem izrisu v programu opremljanja.
(3) Grafična izrisa sta na vpogled na Mestni občini Kranj
na Oddelku za okolje in prostor.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
8. člen
Skupni stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme so:
Skupni stroški investicije
(EUR brez DDV)
1.010.543

Komunalna oprema
Kanalizacijsko omrežje

9. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja so:
Komunalna oprema
Kanalizacijsko omrežje

Obračunski stroški investicije
(EUR brez DDV)
23.242

(2) Drugi viri financiranja so:
Drugi viri financiranja
(EUR brez DDV)
987.301

Komunalna oprema
Kanalizacijsko omrežje

(3) Skupni in obračunski stroški opremljanja za obstoječ primarni del kanalizacijskega sistema v Kranju znašajo
36.657.203 EUR.
V. PRERAČUNANI OBRAČUNSKI STROŠKI
NA ENOTO MERE
10. člen
Preračun na enoto mere je:
Komunalna oprema
Kanalizacijsko omrežje
– načrtovano sekundarno
Kanalizacijsko omrežje
– obstoječe primarno

Cp (EUR/m2) Ct (EUR/m2)
0,17
0,57
5,99
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(2) Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na
komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje,
na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja
– za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega
dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo zavezanca in po uradni
dolžnosti.
12. člen
(1) Za indeksiranje stroškov iz 10. člena se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja
Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice
Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve
programa opremljanja.
13. člen
Za kanalizacijsko omrežje se določi komunalni prispevek
na naslednji način:
KP = (A(parcela)·Cp·Dp)+(K(dejavnost)·A(tlorisna)·Ct·Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KP
znesek komunalnega prispevka;
A(parcela)
površina parcele;
Cp
preračunani obračunski strošek na m2 parcele
iz 10. člena;
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka iz 14. člena;
K(dejavnosti) faktor dejavnosti iz 14. člena;
Ct
preračunani obračunski strošek na m2 neto
tlorisne površine iz 10. člena;
A(tlorisna)
neto tlorisna površina objekta;
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka iz 14. člena.
14. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila stavbnega zemljišča in merila neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega
prispevka je Dp:Dt = 0,5:0,5.
(2) Faktor dejavnosti je 1 razen za podzemne in nadzemne garaže za katere se upošteva faktor dejavnosti 0,7.
(3) Vsem obstoječim objektom se upošteva dosedanja
vlaganja v izgradnjo komunalne infrastrukture, kjer se za vlaganje v kanalizacijsko omrežje šteje strošek začasne izgradnje
greznice za vsak posamezni objekt. Na podlagi dosedanjih
vlaganj se vsem obstoječim objektom prizna 66,5% olajšava
pri plačilu komunalnega prispevka.
(4) Možno je obročno odplačevanje komunalnega prispevka, in sicer v največ 24 mesečnih obrokih.
15. člen
Program opremljanja je na vpogled na Mestni občini Kranj
na Oddelku za okolje in prostor.

12,97
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

parcele
Cp preračunani obračunski strošek na
Ct preračunani obračunski strošek na m2 neto tlorisne
površine.
m2

VI. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se
na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto
tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 35-0517/2007-48/05
Kranj, dne 20. februarja 2008
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.

Stran
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Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za komunalno opremljanje naselja
Primskovo sever

Na podlagi 74., 79. in 104. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS,
št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena Statuta Mestne
občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine
Kranj na 14. seji dne 20. 2. 2008 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
komunalno opremljanje naselja Primskovo sever
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih
zemljišč za komunalno opremljanje naselja Primskovo sever (v
nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelal Ljubljanski
urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta
6425.
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega
prispevka.
3. člen
Sestavni deli programa opremljanja so:
– besedilo odloka;
– izračun skupnih in obračunskih stroškov opremljanja
po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih
območjih;
– preračun obračunskih stroškov na m2 parcele oziroma
na m2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah
komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– roki za gradnjo in rekonstrukcijo komunalne opreme;
– grafični prikaz obravnavane komunalne opreme;
– grafični izris obračunskih območij posameznih vrst komunalne opreme.
4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih,
ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo
energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
2. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje
komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača Mestni občini Kranj.
3. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na
to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
4. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s
projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme
na obračunskem območju.
5. Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se
financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov
in bodo bremenili določljive zavezance.
6. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na
kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za
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katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za
parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih
aktov.
7. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin
objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA
5. člen
(1) Program opremljanja obravnava naslednjo novogradnjo oziroma rekonstrukcijo komunalne opreme v naselju Primskovo – sever:
– rekonstrukcija odsekov naslednjih cest: Jezerska cesta–Gorenje, Kovačičeva ulica, Tekstilna ulica, Ulica Milene
Korbarjeve;
– rekonstrukcija odsekov vodovoda v naslednjih cestah:
Jezerska cesta–Gorenje, Kovačičeva ulica, Tekstilna ulica, Ulica Milene Korbarjeve, Šuceva ulica;
– novogradnja kanalizacije in priključitev na obstoječe kanalizacijsko omrežje v naslednjih cestah: Jezerska cesta–Gorenje, Kovačičeva ulica, Tekstilna ulica, Ulica Milene Korbarjeve,
Šuceva ulica;
– sočasno z ostalimi rekonstrukcijami in novogradnjami
se v obravnavanih ulicah dogradi tudi plinovodno omrežje, ki ni
predmet odmere komunalnega prispevka in zato ni upoštevan
v skupnih oziroma obračunskih stroških.
(2) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme v
naselju Primskovo – sever je razviden v programu opremljanja.
6. člen
Rok za dokončanje izgradnje oziroma rekonstrukcije
obravnavane komunalne opreme je leto 2009.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA
7. člen
(1) Obračunsko območje za posamezno komunalno opremo je na vpogled v grafičnem izrisu v programu opremljanja in
zajema parcele v delu naslednjih ulic:
– Jezerska cesta – Gorenje;
– Kovačičeva ulica;
– Krašnova ulica;
– Kurirska pot;
– Šuceva ulica;
– Tekstilna ulica;
– Ulica Milene Korbarjeve;
– Zadružna ulica;
– Jelenčeva ulica.
(2) Obračunsko območje za primarno kanalizacijsko
omrežje zajema območje celotnega kanalizacijskega sistema
na območju Kranja in je na vpogled v grafičnem izrisu v programu opremljanja.
(3) Grafična izrisa sta na vpogled na Mestni občini Kranj
na Oddelku za okolje in prostor.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
8. člen
Skupni stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme so:
Komunalna oprema
Ceste
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Plinovodno omrežje
Skupaj

Skupni stroški investicije
(EUR brez DDV)
471.472
184.711
546.162
228.575
1.430.920
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9. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja so:
Komunalna oprema

Obračunski stroški
investicije (EUR brez DDV)

Ceste
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Plinovodno omrežje
Skupaj

0
0
12.562
0
12.562

(2) Drugi viri financiranja so:
Drugi viri financiranja
(EUR brez DDV)
471.472
184.711
533.600
228.575
1.418.358

Komunalna oprema
Ceste
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Plinovodno omrežje
Skupaj

(3) Skupni in obračunski stroški opremljanja za obstoječ primarni del kanalizacijskega sistema v Kranju so
36.657.203 EUR.
V. PRERAČUNANI OBRAČUNSKI STROŠKI
NA ENOTO MERE
10. člen
Preračun na enoto mere je:
Komunalna oprema
Kanalizacijsko omrežje –
načrtovano sekundarno
Kanalizacijsko omrežje
– obstoječe primarno

Cp (EUR/m2)

Ct (EUR/m2)

0,18

0,37

5,99

12,97

Cp preračunani obračunski strošek na m2 parcele
Ct preračunani obračunski strošek na m2 neto tlorisne
površine.

12. člen
(1) Za indeksiranje stroškov iz 10. člena se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja
Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice
Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve
programa opremljanja.
13. člen
Za kanalizacijsko omrežje se določi komunalni prispevek
na naslednji način:
KP = (A(parcela)·Cp·Dp)+(K(dejavnost)·A(tlorisna)·Ct·Dt)
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Zgornje oznake pomenijo:
KP
znesek komunalnega prispevka;
A(parcela)
površina parcele;
Cp
preračunani obračunski strošek na m2 parcele
iz 10. člena;
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka iz 14. člena,
K(dejavnosti) faktor dejavnosti iz 14. člena;
Ct
preračunani obračunski strošek na m2 neto tlorisne površine iz 10. člena;
A(tlorisna)
neto tlorisna površina objekta;
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka iz 14. člena.
14. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila stavbnega zemljišča in merila neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega
prispevka je Dp:Dt = 0,5:0,5.
(2) Faktor dejavnosti je 1 razen za podzemne in nadzemne garaže za katere se upošteva faktor dejavnosti 0,7.
(3) Vsem obstoječim objektom se upošteva dosedanja
vlaganja v izgradnjo komunalne infrastrukture, kjer se za vlaganje v kanalizacijsko omrežje šteje strošek začasne izgradnje
greznice za vsak posamezni objekt. Na podlagi dosedanjih
vlaganj se vsem obstoječim objektom prizna 66,5% olajšava
pri plačilu komunalnega prispevka.
(4) Možno je obročno odplačevanje komunalnega prispevka, in sicer v največ 24 mesečnih obrokih.
15. člen
Program opremljanja je na vpogled na Mestni občini Kranj
na Oddelku za okolje in prostor.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 351-0515/2007-48/05
Kranj, dne 20. februarja 2008
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne l.r.

VI. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po
programu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta,
ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo
namembnost.
(2) Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na
komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje,
na zahtevo zavezanca pred izdajo gradbenega dovoljenja
– za obstoječe objekte, za katere ni potrebno pridobiti
gradbenega dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo zavezanca
in po uradni dolžnosti.
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KRŠKO
898.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka
o zazidalnem načrtu Industrijska cona
Žadovinek

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) ter 16. in 79. člena
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno
besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na
18. seji dne 21. 2. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem
načrtu Industrijska cona Žadovinek
1. člen
S tem odlokom so določene spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek (Skupščinski Dolenjski list št. 12/85, Uradni list RS, št. 4/97, 73/00,
38/06 in 70/07).
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2. člen
Dopolni se 4. člen odloka o zazidalnem načrtu Industrijska
cona Žadovinek (SDL št. 12/85) tako, da se za zadnjimi navedbami parcelnih številk, doda besedilo, ki se glasi:
»Na območju zazidalnega načrta je znotraj obstoječih
objektov dopustna sprememba namembnosti le-teh, za namen
že obstoječih dejavnosti. Pri načrtovanju objektov (dozidave,
rekonstrukcije ...) so dopustne tolerance do 5% volumna.
Površine na vzhodni strani objekta TA-BU so lahko predvidene za manipulativne in parkirne površine pod pogojem, da
se na zemljiščih s parc. št. 1067/4, 1067/126 in 1075/16, k.o.
Leskovec, zagotovi koridor za javno prometno površino, v skladu z grafično prilogo, ki je sestavni del tega odloka.«

Uradni list Republike Slovenije

ve.«.

4. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da glasi:
»Kabinet župana neposredno vodi direktor občinske upra-

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 102-02-4/2003-O200
Krško, dne 21. februarja 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2007-O502
Krško, dne 21. februarja 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

899.

Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o
organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Krško

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2), Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – ZJU-UPB3), 16.
in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) ter v skladu z Uredbo o
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v
organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS,
št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04 – popr., 138/04,
35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06 in 9/07) in Uredbo o
upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06,
86/06, 32/07, 63/07, 115/07 in 122/07) je Občinski svet Občine
Krško na 18. seji dne 21. 2. 2008 sprejel

ODLOK
spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Krško
1. člen
S tem odlokom se v prvem odstavku 8. člena Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine
Krško (Uradni list RS, št. 108/03 in 15/05) doda nova peta
alinea, ki glasi:
»– opravlja naloge zaščite, reševanja ter požarnega varstva.«.
2. člen
V prvem odstavku 9. člena se črta četrta alinea.
V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Znotraj službe za pravne in splošne zadeve se oblikuje
glavna pisarna kot samostojen referat. V okviru glavne pisarne
deluje tudi informacijska pisarna.«.
3. člen
Šesti odstavek 16. člena se spremeni tako, da glasi:
»Direktor mora izpolnjevati pogoje za imenovanje v naziv
v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.«.

900.

Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 1451/7, k.o. Kostanjek in o prodaji
predmetne nepremičnine ter o nakupu
nepremičnin parc. št. 1482/6 in parc. št. 508/2,
k.o. Kostanjek in o ustanovitvi javnega dobra
na predmetnih nepremičninah

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) in 16. člena Statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo,
5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 18. seji dne
21. 2. 2008 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 1451/7, k.o. Kostanjek in o prodaji
predmetne nepremičnine ter o nakupu
nepremičnin parc. št. 1482/6 in parc. št. 508/2,
k.o. Kostanjek in o ustanovitvi javnega dobra
na predmetnih nepremičninah
I.
Ukine se javno dobro na nepremičnini parc. št. 1451/7
– pot v izmeri 2 17 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek
št. 485, k.o. Kostanjek, ker v naravi ne služi kot javno dobro.
II.
Lastninska pravica na parc. št. 1451/7 – pot v izmeri
2 17 m2, k.o. Kostanjek se po ukinitvi javnega dobra vpiše v
korist Občine Krško. Po vpisu lastninske pravice v korist Občine
Krško na parc. št. 1451/7 – pot v izmeri 2 17 m2, k.o. Kostanjek,
se sklene prodajna pogodba.
III.
Občina Krško sklene pogodbo o nakupu nepremičnin parc.
št. 1482/6 – cesta v izmeri 370 m2 in parc. št. 508/2 – pot v izmeri 88 m2, ki sta vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 57, k.o.
Kostanjek in sta v lasti Zorko Franca, Ravne pri Zdolah 40a.
Nepremičnina parc. št. 1482/6, k.o. Kostanjek je bila uporabljena pri izgradnji cestnega telesa, ki je kategorizirano pod št. J1
691781: odcep za Cerino–Graben, in sicer v skladu z odlokom o
kategorizaciji cest v Občini Krško (Uradni list RS, št. 68/04).
IV.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na
nepremičninah parc. št. 1482/6 in parc. št. 508/2, k.o. Kostanjek ustanovi javno dobro v upravi Občine Krško.
V.
Nakup in prodaja nepremičnin bosta izvedeni v skladu s
predpisi in po ocenjeni vrednosti, ki jo je v mesecu septembru
2007 izdelal sodno zapriseženi cenilec za kmetijstvo Kranjc

Uradni list Republike Slovenije
Rafko, Presladol 62a, Brestanica in znaša v neto znesku za
nepremičnino parc. št. 1451/7, k.o. Kostanjek 1.073,71 EUR
(z besedo: tisočtriinsedemdeset 71/00) in za nepremičnini parc.
št. 1482/6 in parc. št. 508/2, k.o. Kostanjek v neto znesku
994,76 EUR (z besedo: devetstoštiriindevetdeset 76/00 EUR).
VI.
S tem sklepom se razveljavi sklep o ukinitvi javnega dobra
na nepremičnini parc. št. 1451/7, k.o. Kostanjek in o zamenjavi
predmetne nepremičnine za nepremičnini parc. št. 1482/6 in
parc. št. 508/2, k.o. Kostanjek in o ustanovitvi javnega dobra na
predmetnih nepremičninah (Uradni list RS, št. 3/08).
VII.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču v Krškem.
Št. 465-14/2004-O605
Krško, dne 21. februarja 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

901.

Sklep o zamenjavi nepremičnine parc.
št. 818/6, k.o. Leskovec za nepremičnino
parc. št. 817/11, k.o. Leskovec in o ustanovitvi
javnega dobra na predmetni nepremičnini

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) in 16. člena Statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo,
5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 18. seji dne
21. 2. 2008 sprejel

SKLEP
o zamenjavi nepremičnine parc. št. 818/6, k.o.
Leskovec za nepremičnino parc. št. 817/11, k.o.
Leskovec in o ustanovitvi javnega dobra na
predmetni nepremičnini
I.
Občina Krško sklene pogodbo o zamenjavi nepremičnine
parc. št. 818/6 – njiva v izmeri 36 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 2001, k.o. Leskovec za nepremičnino parc.
št. 817/11 – cesta v izmeri 19 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 2249, k.o. Leskovec.
Nepremičnina parc. št. 818/6, k.o. Leskovec, ki je v lasti
Občine Krško v deležu do celote se zamenja za nepremičnino
parc. št. 817/11, k.o. Leskovec, ki je v lasti ZVC Lipej – Šerbec
d.o.o., Ulica 11. novembra 43/a, Leskovec v deležu do celote.
Nepremičnini se zamenjata prosti bremen.

Št.
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IV.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču v Krškem.
Št. 465-50/2005-O507
Krško, dne 21. februarja 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

902.

Sklep o nakupu solastniških deležev
nepremičnin parc. št. 285/1, parc. št. 285/4 in
parc. št. 332/1, k.o. Stara vas in o ustanovitvi
javnega dobra na predmetnih nepremičninah

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) in 16. člena Statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo,
5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 18. seji dne
21. 2. 2008 sprejel

SKLEP
o nakupu solastniških deležev nepremičnin
parc. št. 285/1, parc. št. 285/4 in parc. št. 332/1,
k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra
na predmetnih nepremičninah
I.
Občina Krško kupi solastniške deleže nepremičnin parc.
št. 285/1 – ekstenzivni sadovnjak v izmeri 1361 m2, parc.
št. 285/4 – njiva v izmeri 320 m2 in parc. št. 332/1 – travnik
v izmeri 959 m2 vpisane v zemljiško knjižni vložek 1266, k.o.
Stara vas.
II.
Nakup nepremičnin bo izveden v skladu s predpisi in po
ocenjeni vrednosti 42,52 EUR/m2.
III.
Po izvedenih nakupih nepremičnin se na predmetnih nepremičninah ustanovi javno dobro v upravi Občine Krško.
IV.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču v Krškem.
Št. 465-26/2005-O509
Krško, dne 21. februarja 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na
nepremičnini parc. št. 817/11, k.o. Leskovec, ustanovi javno
dobro Občine Krško.
III.
Nepremičnini je v mesecu novembru 2007 ocenil sodni
cenilec za gradbeništvo Janez Kalan, Trubarjeva 6, Krško in
določil kupnini za zamenjavo nepremičnin, ki v neto znesku za
nepremičnino parc. št. 818/6, k.o. Leskovec znaša 1.152,00
EUR in za nepremičnino parc. št. 817/11, k.o. Leskovec znaša
608,00 EUR, pri čemer bo razlika v vrednosti med nepremičnino ene in druge pogodbene stranke doplačana v denarju.
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MOZIRJE
903.

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Mozirje za programsko obdobje 2007–2013

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 51/06) in 16. člena Statuta
Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 15. redni seji dne 25. 2. 2008 sprejel
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PRAVILNIK
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mozirje
za programsko obdobje 2007–2013
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste pomoči za mikro, majhna in srednje velika podjetja kot je opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001, z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti
pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10, z
dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami), (v nadaljevanju:
priloga 1 Uredbe (ES) št. 70/2001) v skladu z Uredbo komisije
(ES) št. 1857/2006, z dne 15. decembra 2006, o uporabi členov
87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o
spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358, z dne 16. 12.
2006, str. 3)(v nadaljevanju Uredba za skupinske izjeme) in z
Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006, z dne 15. decembra 2006,
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL
L št. 379, z dne 28. 12. 2006, str. 5) za naložbe v dopolnilne in
nekmetijske dejavnosti na kmetijah ter z Uredbo Sveta (ES)
št. 1698/2005, z dne 20. 9. 2005, o podpori za razvoj podeželja
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
(UL L št. 277, z dne 21. 10. 2005, str. 1–40).
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za obdobje 2007–2013 v Občini Mozirje (v
nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z Odlokom o proračunu Občine Mozirje
za tekoče leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v
določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva
v obliki dotacij.

men:

4. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

– »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz
člena 87 (1) Pogodbe;
– »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode iz seznama v
Prilogi 1 pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov
iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti
izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in
mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe
EGS št. 1898/87;
– »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo
živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
– »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi
ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen
prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku
ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako
prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih,
za to namenjenih prostorih;
– »majhna podjetja« pomeni podjetje, ki ima manj kot 50
zaposlenih in 10 milijonov evrov letnega prometa;

Uradni list Republike Slovenije
– »srednje velika podjetja« imajo manj kakor 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in /ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov;
– »mikro-podjetja«: imajo manj kot 10 zaposlenih in manj
kot 2 milijona EUR letnega prometa;
– »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči,
izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen
do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom
neposrednih davkov;
– »območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja,
kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17
Uredbe (ES) št. 1257/1999 (v nadaljevanju OMD);
– »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES)
št. 1698/2005;
– »podjetja v težavah« pomeni, da se za ta namen štejejo
smernice Komisije (smernice Komisije 2004/c, 244/c) Smernice
Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2). Za
podjetja v težavah pomeni, ko ni zmožno z lastnimi sredstvi ali
s sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih lastnikov/delničarjev ali
upnikov, preprečiti izgube, ki bi brez zunanjega posredovanja
državnih organov kratkoročno ali srednjeročno skoraj gotovo
ogrozile obstoj družbe.
5. člen
(vrste pomoči)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in
podeželja v občini se sredstva za izvajanje ukrepov usmerjajo
preko naslednjih pravnih podlag in ukrepov:
Pravna podlaga
Uredba Komisije
(ES) št. 1857/2006
z dne 15. 12. 2006
o uporabi členov 87
in 88 Pogodbe pri
državni pomoči za
majhna in srednje
velika podjetja,
ki se ukvarjajo
s proizvodnjo
kmetijskih
proizvodov)
Uredba Komisije
(ES) št. 1998/2006
z dne 15. 12. 2006
o uporabi členov 87
in 88 Pogodbe pri
pomoči de minimis
Ostali ukrepi občine

Ukrep
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo
2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
3. Premestitev kmetijskih poslopij v
javnem interesu
4. Pomoč za plačilo zavarovalnih
premij
5. Pomoč za zaokrožitev zemljišč
6. Pomoč za spodbujanje kakovostnih
kmetijskih proizvodov
7. Zagotavljanje tehnične podpore v
kmetijstvu
8. Naložbe za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetijah
9. Pokrivanje dodatnih stroškov
transporta in opreme iz odročnih
krajev
10. Izvajanje lokalne razvojne
strategije
5. a člen
(splošni cilji)

Cilji ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja na območju Občine Mozirje so:
– ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja,
– povečanje konkurenčnosti primarnega sektorja,
– boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva,
– spodbujanje diverzifikacije.
6. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči so:
(1) za ukrepe iz 11. do 15. člena:
– kmetijska gospodarstva – pravne in fizične osebe, ki
ustrezajo kriterijem za majhna in srednje velika podjetja kot je
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opredeljeno v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001 ki se ukvarjajo
s primarno pridelavo kmetijski proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe (ES) št. 70/2001, imajo sedež na območju Občine
Mozirje in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (v
nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev);
(2) za zagotavljanje tehnične podpore iz 17. člena:
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki
delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije (v nadaljevanju: društva in združenja);
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev iz
ukrepa tehnična podpora na področju kmetijstva, gozdarstva in
razvoja podeželja (v nadaljevanju: registrirani izvajalci);
(3) za ukrepe iz 19. člena:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca
dejavnosti; ki so ali se bodo registrirali za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnilnih
dejavnosti);
(4) za ukrep iz 20. člena:
– zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta,
– subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti transporta;
(5) za ukrep iz 22. člena:
– lokalna akcijska skupina, odgovorna za izvajanje lokalne razvojne strategije na območju občine.
7. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Pomoči se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS
in spletni strani Občine Mozirje oziroma na krajevno običajen
način, skladno s pogoji in po postopkih, določenih v tem pravilniku in javnem razpisu.
(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep, kot to določa
odlok o proračunu občine za tekoče leto.
(3) Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi
komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
(4) Pomoč se ne dodeli podjetjem v težavah.
8. člen
(javni razpis)
(1) Javni razpis mora vsebovati:
1. ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika,
ki dodeljuje sredstva;
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
3. predmet javnega razpisa;
4. navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo
pogoje, izberejo prejemniki sredstev;
5. okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa;
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno
dodeljevanje sredstev;
7. rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
8. datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma
datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh;
9. rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni
o izidu javnega razpisa;
10. kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
(2) Vloge morajo vsebovati z razpisom zahtevane podatke:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež),
KMG-MID številko, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev,
– namen vloge,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
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– izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še
ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali
mednarodnih virov, če pa jih je, podatke o prejetih sredstvih pridobi občina od dajalca pomoči oziroma podatke o pridobljenih
sredstvih dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,
– druge zahtevane priloge.
9. člen
(dodelitev sredstev)
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku
odloča direktor občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena oseba s sklepom, na predlog komisije. Upravičencem se
izda sklep o višini odobrenih sredstev, namenu in opravičljivih
stroških za posamezen ukrep.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa.
Odločitev župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom
pomoči se uredijo s pogodbo.
10. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek
mora vsebovati s pogodbo opredeljena dokazila.
II. UKREPI
POMOČI, DODELJENE PO UREDBI
ZA SKUPINSKE IZJEME
11. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
(4. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)
Namen ukrepa:
– posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske
proizvodnje ob izpolnjevanju standardov Skupnosti,
– povečanje konkurenčnosti primarnega kmetijskega sektorja,
– dvig kakovosti v pridelavi,
– povečanje zaposlenosti,
– ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin.
Cilji ukrepa:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje
higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Predmet pomoči:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko
in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo
opremo za prirejo mleka, mesa in jajc;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z
računalniško programsko opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne
naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del celotne investicije;
– prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter
prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, in nasadov hmeljišč;
– nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov vključno
s pripadajočo opremo;
– nakup in postavitev mrež proti toči.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko
proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev.
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2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
– naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo
domačih živali in obor za rejo gojene divjadi;
– naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na
kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in
tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije,
kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi
predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba;
– naložba mora biti v skladu z veljavnimi Standardi Skupnosti;
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju
vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora
biti razvidno iz vloge;
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo
izpolnjevati standard za dobro počutje živali;
– do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah.
Upravičeni stroški:
– stroški posodobitve hlevov (gradbena in obrtniška dela,
oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema,
prezračevalni sistemi, napajalni sistemi …);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za
krmljenje, molžo in izločke ...);
– stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje
pomožnih živinorejskih objektov (sofinanciranje obnove ali rekonstrukcije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda nitratne direktive ni mogoče);
– stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme,
vključno z računalniško programsko opremo;
– stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali
postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih
intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, nakup večletnega sadilnega materiala, postavitev
mrež proti toči …);
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s
pripadajočo opremo;
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
– stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor
(oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke,
pašni aparat, ureditev napajališč …);
– stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna
dela in material za drenažo;
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije
(honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za
izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije povezane z drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba
vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%,
– nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
– nakup enoletnih rastlin,
– investicije v naložbe trgovine,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU in
– nakup proizvodnih pravic.
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Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi
dejavniki;
– do 40% upravičenih stroškov na ostalih območjih;
– če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od prevzema kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča
za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu
kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji iz
člena 22 Uredbe 1698/2005).
Znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
– najmanjši/največji znesek pomoči:
– najmanjši znesek pomoči je 200 €, najvišji znesek pa
5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene
in dobrega počutja živali.
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne
sem preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih
let iz nacionalnih virov in lokalnih virov ali 500.000 EUR če je
kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi.
12. člen
Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
(5. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)
Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ohranjati proizvodno in neproizvodno dediščino na podeželju – objekte/tradicionalne stavbe ter prispevati
k privlačnosti vaškega okolja kot bivalnega prostora in potenciala
za razvoj drugih dejavnosti. V okviru ukrepa se bodo izvajale
podpore investicijam, ki imajo poseben pomen za ohranjanje
naravne in kulturne dediščine na podeželju.
Cilji ukrepa:
– ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju,
– prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje obnove zgodovinskih
znamenitosti, zaščitenih z občinskim odlokom, in sicer:
– za naložbe namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih
(arheološke, zgodovinske znamenitosti);
– za naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev
na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči
povečanja zmogljivosti kmetije.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Splošni pogoji upravičenosti:
– objekt mora biti zaščiten z odlokom občine;
– obnova objekta mora potekati v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
– predloženi morajo biti predračuni.
Upravičeni stroški:
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije
(stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno
postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta, posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt, projekt gradnje ali obnove, popis
del, konservatorski program …);
– stroški nakupa materiala in izvedbe del.
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine in
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– za naložbe v neproizvodne objekte do 100% dejanskih
stroškov,
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– za naložbe v proizvodna sredstva na kmetijah do 60%
dejanskih stroškov, pod pogojem, da naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,
– dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih
vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne
dediščine na stavbah.
Znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
– najmanjši/največji znesek pomoči:
– najmanjši znesek pomoči je 200 €, najvišji znesek pa
3.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
13. člen
Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu
(6. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je ublažiti posledice, ki nastanejo zaradi
premestitve poslopja, odstranitve obstoječih stavb ter poseganje
v proces utečene proizvodnje na kmetiji, skrajšati čas za ponovno vzpostavitev in eventualno izboljšanje pogojev.
Cilj ukrepa:
– upravičencu pomagati za čim prejšnjo vzpostavitev pogojev za normalno poslovanje.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje premestitve poslopij v
javnem interesu opredeljeno s pravno podlago.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji upravičenosti:
Premestitev na podlagi javnega interesa (občine), ki je
opredeljena v pravni podlagi.
Upravičeni stroški:
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb,
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb, s posledico pridobitve nadomestnega modernejšega
poslopja,
– razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev s povečanjem proizvodne zmogljivosti.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% dejanskih stroškov, če premestitev poslopja
zajema le razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb,
– če je posledica premestitve poslopja, da kmet dobi
modernejše poslopje, mora sam prispevati vsaj 60% na ostalih
območjih in območjih OMD. Če je upravičenec mladi kmet, je
njegov prispevek vsaj 45% na ostalih območjih in območjih
OMD,
– če je posledica premestitve poslopja povečanje proizvodne zmogljivosti, mora kmet sam prispevati vsaj 60% na
ostalih območjih in območjih OMD.
Znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
– najmanjši/največji znesek pomoči:
– najmanjši znesek pomoči je 200 €, najvišji znesek pa
5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
14. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(12. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj
zmanjšati posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih
naredijo neugodni vremenski pojavi, ki jih lahko izenačimo z
naravnimi nesrečami kot so spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati izgube, nastale
zaradi bolezni živali.
Cilj ukrepa:
Zmanjšanje tveganja zaradi neugodnih vremenskih razmer in bolezni živali na kmetijski proizvodnji,
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Predmet podpore:
Sofinancira se zavarovalna premija v skladu z nacionalnim
predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno
pogodbo za tekoče leto.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Izpolnjevati določila nacionalnega predpisa, ki ureja sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za:
– zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče,
spomladanske pozebe, požara, udara strele, viharja in poplav,
– zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.
Podpore se ne dodelijo:
– za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje
za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,
– kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo,
– kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni del
površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja občine.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– razliko med višino sofinancirane zavarovalne premije
iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanja posevkov in plodov ter živali
zaradi bolezni.
Znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
– najmanjši/največji znesek pomoči:
– najmanjši znesek pomoči je 20 €, najvišji znesek pa
100 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
15. člen
Pomoč za zaokrožitev zemljišč
(13. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)
Namen ukrepa:
Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in
neugodne posestne strukture je namen ukrepa spodbuditi večji
interes za zamenjavo kmetijskih zemljišč na območju občine in s
tem povečati gospodarsko uspešnost kmetijskih gospodarstev.
Cilj ukrepa:
– s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave.
Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z
zaokrožitvijo zemljišč.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Splošni pogoji upravičenosti:
Krijejo se stroški pravnih in upravnih postopkov.
Upravičeni stroški:
– stroški pravnih in upravnih postopkov.
Podpore se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
– za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov.
– najmanjši/največji znesek pomoči:
– najvišji znesek pa 500 € na kmetijsko gospodarstvo
na leto.
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16. člen
Pomoč za spodbujanje proizvodnje
kakovostnih kmetijskih proizvodov
(14. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je spodbujati proizvodnjo kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem potrošnikom omogočiti večjo možnost
dostopa do prehranskih proizvodov višje kakovosti. Prav tako
je namen ukrepa promovirati območje pridelave kakovostnih
kmetijskih proizvodov in s tem širjenje in uveljavljanje podjetniških iniciativ.
Cilji ukrepa:
– doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske
proizvode,
– utrjevanje tržnega položaja kmetov,
– izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov,
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme
kakovosti.
Predmet podpore:
Predmet podpore je spodbujanje proizvodnje kakovostnih
kmetijskih proizvodov.
Upravičenci:
– izvajalci dejavnosti naštetimi pod upravičenimi stroški.
Splošni pogoji upravičenosti:
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev.
Če storitve zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske
organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali
organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve.
– izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih
kmetijskih proizvodov po tem pravilniku so organizacije, ki so
registrirane za to dejavnost.
– občina z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe
plačil.
Upravičeni stroški:
Pomoč se lahko odobri za pokritje stroškov naslednjih
dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem kakovosti kmetijskih
proizvodov:
– za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda,
vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih
označb in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda
skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% dejansko nastalih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju
proizvajalcem.
Znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
– najmanjši/največji znesek pomoči:
– najmanjši znesek pomoči je 100 €, najvišji znesek pa
1.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
17. člen
Zagotavljanje tehnične podpore
(15. člen Uredbe komisije (ES) št.1857/2006)
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zagotavljati tehnično pomoč za boljšo
učinkovitost in strokovnost primarnih kmetijskih pridelovalcev ter
prispevati k njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.
Cilji ukrepa:
– boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost
preživetja,
– omogočiti nadomeščanje na kmetiji v primeru bolezni.
Predmet podpore:
– stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč,
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– stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med
boleznijo in dopustom.
Upravičenci:
1. društva in združenja,
2. registrirani izvajalci.
Občina Mozirje z izvajalci, ki so upravičenci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za
izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni program dela
oziroma dokazila, zahtevana z javnim razpisom.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev.
Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali
druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v
takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do
storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov
skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje
storitve.
Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in
delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje
stroškov organiziranja in materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, informativna izobraževanja,
krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije ...):
– najem prostora,
– honorar izvajalcu,
– oglaševanje,
– gradiva za udeležence,
– stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje
strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški
podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj
med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje
na njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroškov publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo
dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in
imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v
publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
5. Za nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom:
– stroški dela nadomestne delovne sile,
– stroški strojnih storitev.
Podpore se ne dodelijo:
– za že izvedene aktivnosti,
– za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi
stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne
pravne storitve ali oglaševanje,
– za stroške svetovanja, ki so financirane v okviru javne
svetovalne službe.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– pomoč lahko krije do 100% upravičenih stroškov;
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne
sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
Znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
– najmanjši/največji znesek pomoči:
– najvišji znesek dodeljene pomoči za društva do
1.300 € /program/letno
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– najvišji znesek dodeljene pomoči za organizacije do
6.000 €/program letno
– najvišji znesek dodeljene pomoči za nadomeščanje do
1.000 € upravičenca/letno.
18. člen
Kumulacija
(19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
(1) Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 11 do 17 tega
pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev
ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
(2) V zvezi z istimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo
ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo
po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic,
vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe
(ES) št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi
z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo
presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z
Uredbo ES št. 1857/2006.
(3) Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme
kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka
1860/2004 glede na iste upravičene stroške ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči,
določena v Uredbi ES št. 1857/2006.
SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO »de minimis«
(2. člen Uredbe komisije (ES) št.1998/2006)
19. člen
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
(Uredba komisije (ES) št.1998/2006
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev že obstoječe
dopolnilne dejavnosti.
Cilji ukrepa:
– povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste namenov:
(1) predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov,
rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih krmil za živali,
drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih
sadežev in gozdnih sortimentov),
(2) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah,
(3) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije,
(4) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost
– ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice kmetije,
prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti,
prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili, ježa živali, žičnice,
vlečnice, sedežnice, oddaja športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike),
(5) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji (oglarstvo, tradicionalno krovstvo s slamo,
skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev, podkovno
kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic),
(6) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na
kmetiji,
(7) storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo,
orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem,
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(8) izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,
(9) zbiranje in kompostiranje organskih snovi,
(10) aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd iz lastnega
cvetja in drugih okrasnih rastlin.
Upravičenci:
Nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti.
Splošni pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in
tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija;
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije,
kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
– mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi
predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
– upravičenci morajo po kočani investiciji izpolnjevati vse
pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem
razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu
in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali
izjava, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto
po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni registrirana;
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
Upravičeni stroški:
– gradbena in obrtniška dela;
– stroški nakupa nove opreme, vključno z računalniško
programsko opremo;
– stroški promocije;
– stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih;
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta.
Podpore se ne dodelijo za:
– davke, razne takse in režijske stroške,
– stroške zavarovanja,
– stroške za refinanciranje obresti,
– za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
– investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev
Republike Slovenije in EU in
– nakup proizvodnih pravic.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči
– do 50% upravičenih stroškov.
Znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju
treh proračunskih let.
20. člen
Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme
iz odročnih krajev
(Uredba komisije (ES) št.1998/2006
o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
Namen ukrepa:
Zaradi neekonomskih prevozov v odročnih, razpršenih območjih občine pokrivati dodatne stroške transporta in opreme.
Cilji ukrepa:
– ohraniti gospodarsko dejavnost in transportne mreže na
odročnih območjih.
Predmet podpore:
Pokrivanje dodatnih stroškov prevoza (transporta in opreme).
Upravičenci:
– Zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta,
– Subjekti, ki so registrirani in opravljajo gospodarsko dejavnost transporta.
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Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenec mora biti registriran za opravljanje dejavnosti transporta;
– predložiti seznam lokalnih, odročnih prog z navedbo
razdalj in številom prevozov letno;
– zagotoviti ustrezen in kakovosten transport.
Upravičeni stroški:
– stroški transporta na odročnih območjih.
Podpore se ne dodelijo za:
– financiranje prevoza na rednih, lažje dostopnih progah.
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči
– do 100% upravičenih stroškov za prevoz (transport
in opremo).
Znesek dodeljene pomoči se določi z javnim razpisom.
Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu koli
podjetju, ne sme presegati 100.000 € bruto v katerem koli
obdobju treh proračunskih let.
21. člen
Kumulacija
(2. člen Uredbe komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli
podjetju, ne sme presegati 100.000 € v sektorju transporta
oziroma 200.000 € bruto za področje predelave in trženja v
katerem koli obdobju treh proračunskih let (2. člen Uredbe
komisije (ES) št.1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
pri pomoči de minimis).
III. OSTALI UKREPI OBČINE
22. člen
Izvajanje lokalne razvojne strategije (Leader)
(63. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005)
Namen ukrepa:
Zagotoviti večletno podporo inovativnim partnerskim razvojnim iniciativam na podeželju, ki bodo prispevale k razvoju
delovnih mest in kakovosti življenja na podeželja.
Cilji:
Izvajanje projektov po načelih Leader.
Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne
akcijske skupine.
Upravičenci:
– lokalna akcijska skupina.
Pogoji upravičenosti:
– predložen letni program upravljanja in izvajanja lokalne
razvojne strategije.
Finančne določbe:
Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne
akcijske skupine.
– do 50% opravičljivih stroškov za izvajanje projektov.
IV. NADZOR IN SANKCIJE
23. člen
(Nadzor in sankcije)
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija,
ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po
tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico
do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji
dve leti.
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V. KONČNI DOLOČBI
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko
obdobje 2007–2013.
Št. 032-0001/2008
Mozirje, dne 25. februarja 2008
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

904.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah
in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta in
članov drugih občinskih organov Občine
Mozirje

Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05, uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB 1),
določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 95/07, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJU-UPB7),
8. in 9. člena Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS,
št. 14/06) ter 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS,
št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 15. redni seji dne
25. 2. 2008 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta in članov
drugih občinskih organov Občine Mozirje
1. člen
V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih
občinskih organov Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 31/07), se
za 7. členom doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
Predstavniku nadzornega odbora se za udeležbo na seji
občinskega sveta določi nagrada v odstotku glede na osnovno
plačo župana, ki bi jo prejel, če bi funkcijo opravljal poklicno,
brez njegovega dodatka za delovno dobo.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer
kot:
– sejnina za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega
sveta v višini 2,2%.
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se
izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj
50% časovne prisotnosti na seji. Sejnina se izplačuje za redne in
izredne seje. V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje
izplača 25% sejnine. Za dopisno sejo se sejnina ne izplačuje.«
2. člen
Vse ostale določbe pravilnika ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2008
Mozirje, dne 25. februarja 2008
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.
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905.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na
območju Slovenije za februar 2008

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

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za februar 2008
Cene življenjskih potrebščin so bile februarja 2008 v primerjavi s prejšnjim mesecem nespremenjene.
Št. 9621-73/2008/2
Ljubljana, dne 5. marca 2008
mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije

POPRAVKI
906.

Popravek Odloka o ureditvenem načrtu
Komunalna deponija Špaja dolina

Popravek
Odlok o ureditvenem načrtu Komunalna deponija Špaja
dolina (Uradni list RS, št. 70/98, 13/99 – popr., 83/03 – popr. in
3/07) se 17.b člen popravi tako, da se pravilno glasi:
»Za zbiranje ločenih vrst komunalnih odpadkov se ob
zgornji dostopni cesti, pred deponijo 1. faze, zgradi zbirni
center, nadkrit z nadstrešnico. Ob cesti je razkladalna rampa
širine do 2,50 m, pod katero je na znižanem nivoju za 1,40 m
predvidenih do deset zabojnikov zaprtega tipa, s prostornino
do 12,0 m³. Ob spodnjem platoju je površina za manipulacijo in
odvoz zabojnikov ter izvoz dostavnih vozil obiskovalcev široka
do 9,00 m. Dovozna cesta do deponije 1. faze je ob zahodni
strani zbirnega centra in je dvosmerna. Zbirni center se opremi
z video nadzorom.«
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

907.

Popravek Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu UND5
in UND4 Dobova

Popravek
V kartografskem delu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta UND5 in UND4 Dobova, ki je sestavni del Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
UND5 in UND4 Dobova, objavljenega v Uradnem listu RS,

št. 103 z dne 13. 11. 2007, se v grafičnih prilogah Zazidalna
situacija z infrastrukturo (grafični načrt št. 7) in Situacija zakoličbe objektov (grafični načrt št. 9) popravi kotirana razdalja
1,75 m med objektoma na parc. št. 708/7 in 708/6, k.o. Gabrje
na 0,66 m, kar predstavlja dejansko razdaljo med objektoma
v naravi.
Št. 3505-1/2008
Brežice, dne 5. marca 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

908.

Popravek Odloka o proračunu Mestne občine
Novo mesto za leto 2008

V Odloku o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto
2008, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 22/08 z dne 4. 3. 2008,
je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi 11. člena
Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
57/96, 90/05 in 102/07) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – UPB1 in 4/08) dajem

POPRAVEK
Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto
za leto 2008
V 2. členu v tabeli BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV se zneski pravilno glasijo:
– na kontu 41 TEKOČI TRANSFERI »12.689.100,00 EUR«
in
– na kontu 42 INVESTICIJSKI ODHODKI »17.821.900,00
EUR«.
Št. 007-6/2007
Novo mesto, dne 5. marca 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l. r.
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Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta in članov drugih
občinskih organov Občine Mozirje
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POPRAVKI

Popravek Odloka o ureditvenem načrtu Komunalna deponija Špaja dolina

Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o zazidalnem načrtu UND5 in UND4 Dobova
Popravek Odloka o proračunu Mestne občine Novo
mesto za leto 2008
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OBČINE
890.
891.

BOROVNICA

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu
Občinskega sveta Občine Borovnica
Ugotovitev, da je mandat članu Občinskega sveta
Občine Borovnica prešel na naslednjega kandidata
z liste
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta gospodarska cona Vzhodno Trnovlje I

893.

Odlok o spremembi Odloka o ureditvenem načrtu
Za vrtovi Cerknica

894.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za del obrtne cone Dobje – Ι.
faza

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
komunalno opremljanje naselja Struževo
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
komunalno opremljanje naselja Primskovo sever

901.

902.

903.

31.

2273

2274

32.

2284

33.

DOBRNA

896.
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30.

DOBJE

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Dobrna

899.
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CELJE
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Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 6/08

2286

Uredba o ratifikaciji Sporazuma o udeležbi Republike
Bolgarije in Romunije v Evropskem gospodarskem
prostoru s sklepno listino
Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za
notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Hrvaške,
Ravnateljstvom policije, o ustanovitvi skupnih delovnih skupin
Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za
notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo in Ministrstvom za notranje zadeve Republike  Hrvaške,
Ravnateljstvom policije, o skupni kontaktni službi na
mejnem prehodu Obrežje
Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju
med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo in trgovino
Republike Moldove
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KRŠKO

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Industrijska cona Žadovinek
Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Krško
Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini
parc. št. 1451/7, k.o. Kostanjek in o prodaji predmetne nepremičnine ter o nakupu nepremičnin
parc. št. 1482/6 in parc. št. 508/2, k.o. Kostanjek
in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
Sklep o zamenjavi nepremičnine parc. št. 818/6,
k.o. Leskovec za nepremičnino parc. št. 817/11,
k.o. Leskovec in o ustanovitvi javnega dobra na
predmetni nepremičnini
Sklep o nakupu solastniških deležev nepremičnin
parc. št. 285/1, parc. št. 285/4 in parc. št. 332/1,
k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na
predmetnih nepremičninah
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MOZIRJE

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Mozirje za
programsko obdobje 2007–2013

2291

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 24/08
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
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Ljubljana
Novo mesto
Spremembe
Celje
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Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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