Digitally signed by Spela Munih Stanic
DN: cn=Spela Munih Stanic, c=si, o=state-institutions, ou=webcertificates, serialNumber=1235444814013
Reason: Direktorica Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2008.07.25 11:43:27 +02'00'

Uradni
list
Republike Slovenije
Internet: www.uradni-list.si

Št.

76

e-pošta: info@uradni-list.si

Ljubljana, petek

25. 7. 2008

Cena 6,88 €

ISSN 1318-0576

Leto XVIII

DRŽAVNI ZBOR

3345.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zunanjih zadevah (ZZZ-1B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o zunanjih zadevah
(ZZZ-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zunanjih zadevah (ZZZ-1B), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 11. julija 2008.
Št. 003-02-7/2008-8
Ljubljana, dne 21. julija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ZUNANJIH ZADEVAH (ZZZ-1B)
1. člen
V Zakonu o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03
– uradno prečiščeno besedilo in 20/06 – ZNOMCMO) se za
7. členom doda 7.a člen, ki se glasi:
"7.a člen
(politični direktor)
Politični direktor oziroma politična direktorica (v nadaljevanju: politični direktor) je diplomat, ki v ministrstvu za zunanje
zadeve usklajuje in povezuje delo na področju skupne zunanje
in varnostne politike Evropske unije ter evropske varnostne in
obrambne politike.
Za političnega direktorja je lahko imenovan diplomat, ki
je dosegel naziv pooblaščeni minister ali veleposlanik, in ima
najmanj štiri leta delovnih izkušenj na področju zadev Evropske
unije ter izpolnjuje druge pogoje za delovno mesto. Politični direktor opravlja delo na delovnem mestu v nazivu I. stopnje.".

2. člen
V tretjem odstavku 9. člena se za besedo "finance" postavi pika, ostalo besedilo odstavka pa se črta.
3. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
"15. člen
(osebje v predstavništvih v tujini)
V predstavništvih Republike Slovenije v tujini so zaposleni
diplomati, v konzulatih kot konzularni funkcionarji, vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov iz drugega odstavka 27. člena
tega zakona in delavci, ki opravljajo spremljajoča dela.
Na podlagi postopka premestitve iz državnega organa ali
javnega zavoda, javne agencije oziroma druge pravne osebe
javnega prava delo v predstavništvih začasno opravljajo tudi
uslužbenci oziroma uslužbenke (v nadaljevanju: uslužbenci) z
gospodarskega, kulturnega, kmetijskega, šolskega, okoljskega,
znanstvenega, informativnega in drugih področij. Prejemki iz
delovnega razmerja v času razporeditve v tujino se uslužbencem določijo glede na ustrezen diplomatski naziv, upoštevajoč
pridobljeni uradniški naziv, in sicer:
– uradniku v nazivu prve stopnje glede na diplomatski
naziv prvi svetovalec;
– uradniku v nazivu druge in tretje stopnje glede na diplomatski naziv svetovalec;
– uradniku v nazivu četrte in pete stopnje glede na diplomatski naziv I. sekretar;
– uradniku v nazivu šeste in sedme stopnje glede na
diplomatski naziv II. sekretar;
– uradniku v nazivu osme stopnje glede na diplomatski
naziv III. sekretar;
– uradniku v nazivu devete stopnje glede na diplomatski
naziv ataše.
Na podlagi splošnega pisnega sporazuma s predstojnikom oziroma predstojnico (v nadaljevanju: predstojnik) drugega
organa državne uprave delo v predstavništvih začasno opravljajo tudi uslužbenci na obrambnem, varnostnem, policijskem
in drugih področjih, pri čemer ti uslužbenci ostanejo v delovnem
razmerju pri drugem organu državne uprave.
Uslužbenci iz drugega in tretjega odstavka tega člena niso
imenovani v diplomatski naziv. Uslužbencem, ki izpolnjujejo
pogoje za zaposlitev v Ministrstvu za zunanje zadeve in imajo
najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem ali na podlagi posebnega zakona izpolnjujejo pogoj
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te izobrazbe, se v skladu s pravili akreditacije v državi sprejemnici ali v mednarodni organizaciji izda diplomatski potni list,
preostalim uslužbencem pa se izda službeni potni list. Za čas,
ko ti uslužbenci delajo v predstavništvu, so glede svojih pravic
in obveznosti izenačeni z diplomati, poleg tega pa ravnajo po
navodilih organa oziroma organizacije, iz katere so bili napoteni
na delo. Glede trajanja začasne premestitve teh uslužbencev
se smiselno uporabljajo določbe 37. člena tega zakona.".
4. člen
Doda se 24.a člen, ki se glasi:
"24.a člen
(zaščita državljanov Evropske unije)
Republika Slovenija zagotavlja zaščito državljanov oziroma državljank (v nadaljevanju: državljanov) Evropske unije,
kakor je navedeno v Sklepu predstavnikov vlad držav članic, ki
so se sestali v okviru Sveta, z dne 19. decembra 1995 o zaščiti
državljanov Evropske unije s strani diplomatskih in konzularnih
predstavništev (95/553/ES), in sicer:
– pomoč v primeru smrti,
– pomoč ob hudi nesreči ali resni bolezni,
– pomoč ob odvzemu prostosti,
– pomoč žrtvam nasilnih kaznivih dejanj ter
– pomoč in repatriacija državljanov Evropske unije v stiski.
Ob izgubi potne listine diplomatsko predstavništvo ali
konzulat države članice v skladu s Sklepom predstavnikov vlad
držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta z dne 30. novembra
2006 (96/409/SZVP) o potni listini za vrnitev in Sklepom predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta z dne
30. novembra 2006 o prilagoditvi Sklepa 96/409/SZVP o potni
listini za vrnitev, da bi upoštevali pristop Bolgarije in Romunije
k Evropski uniji (2006/881/SZVP), izda evropsko potno listino
za vrnitev (ETD).".
5. člen
Doda se 24.b člen, ki se glasi:
"24.b člen
(sredstva za pomoč)
Ministrstvo za zunanje zadeve lahko v nujnem primeru
založi potrebna sredstva državljanom Republike Slovenije, ki
se v tujini znajdejo v stiski.
To lahko Ministrstvo za zunanje zadeve stori:
– preko diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije ali
– po dogovoru, preko diplomatskega predstavništva ali
konzulata države članice EU, vendar samo v primeru, da Republika Slovenija v določeni državi nima predstavništva.
Ministrstvo za zunanje zadeve ta sredstva zagotovi v
svojem proračunu. Založena sredstva pa mora državljan vrniti
po vrnitvi v Republiko Slovenijo oziroma diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v državi stalnega
prebivališča, če ga ima v tujini.
Nujen primer je izjemen položaj, ko posameznik nima nikogar, ki bi mu lahko prek ministrstva za zunanje zadeve ali na
drug običajen način nakazal finančna sredstva za najnujnejšo
oskrbo in za vrnitev v domovino.
Natančna pravila za ugotavljanje upravičenosti do založitve sredstev določi vlada z uredbo.".
6. člen
Doda se 24.c člen, ki se glasi:
"24.c člen
(vračilo založenih sredstev)
Za založitev sredstev izda diplomatsko predstavništvo ali
konzulat upravno odločbo, v kateri se določi njihova višina, rok
in način vračila.
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Če vračila ni, se založena sredstva izterjajo v skladu z
zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, po pravilih za
upravno izvršbo denarnih obveznosti.".
7. člen
Besedilo 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
"27. člen
(izbor vodij diplomatskih predstavništev in konzulatov)
Vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter pooblaščeni ministri so imenovani iz vrst diplomatov.
Za vodjo diplomatskega predstavništva ali konzulata je
lahko imenovan diplomat, ki je v Ministrstvu za zunanje zadeve
služboval toliko časa, kolikor se zahteva delovnih izkušenj za
imenovanje v naziv pooblaščeni minister, in je pri tem dosegel
najmanj naziv pooblaščeni minister.".
8. člen
Za 37. členom se doda 37.a člen, ki se glasi:
"37.a člen
(začasna uporaba diplomatskega naziva in napredovanje
v zunanji službi)
Diplomat, ki se prijavi na prosto delovno mesto, lahko za
čas razporeditve v zunanjo službo glede na delovne potrebe
Ministrstva za zunanje zadeve in primerljivost s predstavništvi
drugih držav v državi sprejemnici ali pri mednarodni organizaciji
začasno uporablja naziv, ki je nižji od pridobljenega diplomatskega naziva. Pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja se
določijo glede na naziv, ki ga začasno uporablja. Podrobneje
začasno uporabo nazivov v zunanji službi ureja podzakonski
akt vlade.
Naziv v zunanji službi je začasen in ne vpliva na pridobljeni diplomatski naziv v notranji službi. V času razporeditve v
zunanjo službo diplomat lahko napreduje v nazivu, ki ga ima v
notranji službi, in v nazivu, ki ga uporablja začasno.".
9. člen
38. člen se črta.
10. člen
Za 45. členom se doda 45.a člen, ki se glasi:
"45.a člen
(obveznost varovanja dokumentov)
Dokumenti ministrstva za zunanje zadeve, kot so diplomatske note, zapisi sestankov ali pogovorov s tujimi diplomatskimi predstavniki in predstavniki mednarodnih organizacij in
pogajalska izhodišča, so namenjeni izvajanju zunanje politike
Republike Slovenije.
Dostop do podatkov iz dokumentov iz prvega odstavka
tega člena, ki v skladu z zakonom, ki ureja tajne podatke, niso
opredeljeni kot tajni, se zavrne, če se pri odločanju o posredovanju informacij javnega značaja v skladu z zakonom, ki ureja
dostop do informacij javnega značaja, ugotovi, da bi njihovo
razkritje škodovalo mednarodnim odnosom ali interesom Republike Slovenije.
Dokumente iz prvega odstavka tega člena se lahko posreduje pristojnim organom ali njihovim funkcionarjem, ki izvajajo
ali sodelujejo pri izvajanju zunanje politike Republike Slovenije.
Dokumente iz prvega odstavka se lahko posreduje tudi tujim
pristojnim organom ali njihovim funkcionarjem, kadar je to povezano z izvajanjem zunanje politike Republike Slovenije.
Uslužbenci pristojnega organa in funkcionarji so dolžni
varovati dokumente iz prvega odstavka tega člena in podatke
iz teh dokumentov, zlasti tako, da ne omogočajo dostopa do teh
dokumentov in podatkov nepooblaščeni osebi. Dolžnost varovanja dokumentov in podatkov iz prvega odstavka tega člena
ne preneha niti s prenehanjem delovnega razmerja ali funkcije.
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Predstojnik ministrstva za zunanje zadeve lahko uslužbence
pristojnih organov ali njihove funkcionarje razreši te obveznosti.
Predstojnika ministrstva za zunanje zadeve razreši obveznosti
predsednik vlade.
V primeru kršitve obveznosti iz tega člena se izrečejo
sankcije v skladu z zakonom.".
11. člen
Prvi odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Čas bivanja zakonca diplomata, ki je na delu v tujini, se
všteje v zavarovalno dobo, če je bil zakonec do odhoda v tujino
v delovnem razmerju, samozaposlen ali prijavljen na zavodu
za zaposlovanje. Sredstva za plačilo in revalorizacijo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za
starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti se
zagotovijo v proračunu.".
12. člen
V 69. členu se v drugem odstavku za besedilom "pred
začetkom postopka za" doda beseda "njegovo", črtata pa se
besedi "mednarodne pogodbe".
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19. člen
V 88. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
"V zvezi z mednarodnimi pogodbami, ki se sklepajo v
okviru članstva Republike Slovenije v Evropski uniji, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodelovanje med
državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije ter določbe tega poglavja.".
20. člen
(prehodna določba)
Uredba iz 5. člena tega zakona se sprejme v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-01/91-3/15
Ljubljana, dne 11. julija 2008
EPA 1943-IV

13. člen
Prvi odstavek 70. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Postopek za sklenitev mednarodne pogodbe začne s
pobudo pristojni upravni organ ali drug državni organ, razen v
primeru iz osmega odstavka 75. člena.".
14. člen
V 71. členu se v tretjem odstavku črta besedilo ", kot so
vsebovani v pobudi,".
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Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

3346.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1C)

15. člen
V 73. členu se v prvem odstavku doda nov drugi stavek,
ki se glasi: "Pooblaščeno osebo za podpis poimensko določi
vlada s sklepom.".

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

16. člen
V 74. členu se v naslovu doda besedilo "in ugovori k
pridržkom".
V prvem odstavku se pika na koncu prvega stavka nadomesti z vejico in doda se besedilo "pri tem pa se smiselno
uporabljajo določbe 70. in 75. člena tega zakona". Drugi stavek
se črta.
Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi:
"Za postopek vložitve ugovora k pridržku in umik ugovora k pridržku se smiselno uporabljajo določbe 70. člena tega
zakona.".

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. julija 2008.

17. člen
V 75. členu se v petem odstavku črta sedma alineja.
Osmi odstavek se črta.
Dodata se novi osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
"Zapisnike, programe sodelovanja in druge mednarodne
akte, ki jih za izvajanje mednarodnih pogodb sklepajo s temi
pogodbami ustanovljena skupna telesa oziroma upravni organi,
potrdi vlada s sklepom, če se s temi akti ne prevzemajo nove
pravne obveznosti oziroma ti akti pomenijo le tehnično konkretizirajo že obstoječe pravne obveznosti.
Z mednarodnimi akti, ki niso mednarodne pogodbe, se
vlada seznani.".
18. člen
V 77. členu se v tretjem odstavku besedilo spremeni tako,
da se glasi:
"V Uradnem listu Republike Slovenije se lahko po sklepu
vlade objavijo akti iz osmega odstavka 75. člena tega zakona,
po sklepu vlade oziroma Državnega zbora pa tudi mednarodni
akti, ki niso mednarodne pogodbe.".

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih
sankcij (ZIKS-1C)

Št. 003-02-7/2008-7
Ljubljana, dne 21. julija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ
(ZIKS-1C)
1. člen
V Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list
RS, št. 22/2000, 52/02 – ZDU-1, 113/05 – ZJU-B in 70/06) se
v celotnem besedilu zakona besedilo "okvirni program individualnega tretmaja" v različnih sklonih nadomesti z besedama
"osebni načrt" v ustreznem sklonu.
V celotnem besedilu zakona se besede "program individualnega tretmaja" v različnih sklonih nadomestijo z besedama
"osebni načrt" v ustreznem sklonu.
V celotnem besedilu zakona se besede "individualni program tretmaja" v različnih sklonih nadomestijo z besedama
"osebni načrt" v ustreznem sklonu.
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V celotnem besedilu zakona se besedi "program tretmaja"
v različnih sklonih nadomestita z besedama "osebni načrt" v
ustreznem sklonu.
V celotnem besedilu zakona se besedi "proces tretmaja"
v različnih sklonih nadomestita z besedama "osebni načrt" v
ustreznem sklonu.
V celotnem besedilu zakona se beseda "paznik" v različnih sklonih in številih nadomesti z besedama "pravosodni
policist" v ustreznem sklonu in številu.
V celotnem besedilu zakona, razen v tretjem odstavku
227. člena in tretjem odstavku 227.a člena, se beseda "direktor" v različnih sklonih nadomesti z besedama "generalni
direktor" v ustreznem sklonu, v tretjem odstavku 85. člena pa
se besedi "direktorjevo odločitvijo" nadomestita z besedami
"odločitvijo generalnega direktorja".
V celotnem besedilu zakona se beseda "upravnik" v
različnih sklonih nadomesti z besedo "direktor" v ustreznem
sklonu.
2. člen
V drugem odstavku 1. člena se beseda "kazni" nadomesti
z besedo "sankcije".
Dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
"(3) Po določbah tega zakona se izvršuje tudi kazen zapora, ki jo je izreklo Mednarodno kazensko sodišče, če je obsojenca napotilo na prestajanje zaporne kazni v Republiko Slovenijo
skladno z določili 103. člena statuta Mednarodnega kazenskega
sodišča (Zakon o ratifikaciji Rimskega statuta Mednarodnega
kazenskega sodišča, Uradni list RS – MP, št. 29/01).
(4) Obsojenec, ki je napoten na prestajanje kazni zapora
v smislu prejšnjega odstavka, prestaja kazen zapora tako, kot
jo je izreklo Mednarodno kazensko sodišče.
(5) Obsojenec, ki prestaja kazen zapora po sodbi Mednarodnega kazenskega sodišča, pošlje pritožbo, prošnjo, predlog
ali zahtevo za revizijo iz statuta Mednarodnega kazenskega
sodišča Mednarodnemu kazenskemu sodišču. Njegova pisanja
se Mednarodnemu kazenskemu sodišču posreduje prek ministrstva, pristojnega za pravosodje.".
3. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Če sodišče, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji, ni
samo pristojno za njeno izvršitev, mora poslati overjen prepis
odločbe s potrdilom o izvršljivosti pristojnemu sodišču v osmih
dneh od dneva, ko postane odločba izvršljiva, oziroma v osmih
dneh od dneva, ko jo prejme od sodišča višje stopnje.".
4. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
"8. člen
(1) Odločbe, izdane na podlagi 12., 25., 26., 62., drugega
odstavka 77., 79., 81., 82., 89., 95., 98., 107., 108., 113., 193.,
206. in 236. člena tega zakona, se izdajajo skladno z zakonom,
ki ureja splošni upravni postopek.
(2) O dovoljenih pritožbah zoper odločbe, ki jih izda na
prvi stopnji Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (v nadaljnjem besedilu: uprava), odloča ministrstvo,
pristojno za pravosodje. O zadevah, o katerih na prvi stopnji
odloča direktor zavoda, odloča na drugi stopnji generalni direktor.
(3) Organi, pristojni za odločanje o zadevah po določbah
prvega odstavka tega člena, odločajo v skrajšanem postopku
brez zaslišanja strank.
(4) Vpis odločitve v osebni načrt na podlagi tega zakona
nadomesti izdajo odločbe. Zoper odločitev, sprejeto v osebnem
načrtu, ima obsojenec pravico vložiti pritožbo na generalnega
direktorja uprave v roku osmih dni od seznanitve z odločitvijo.
(5) Upravni postopek lahko vodi in odloča v upravnih
zadevah iz 236. člena tega zakona delavec, ki ima najmanj
srednjo strokovno izobrazbo.".
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5. člen
V 9. členu se v drugi alineji pika nadomesti z vejico, za njo
pa se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
"– za zaposlovanje zaprtih oseb.".
6. člen
V 10. členu se prva definicija spremeni tako, da se glasi:
"Osebni načrt je pisni dogovor med obsojencem in zavodom
o vseh pomembnih vsebinah in aktivnostih med prestajanjem
kazni in predstavlja individualiziran načrt prestajanja kazni in
priprave na odpust vsakega obsojenca ter zajema vsa področja življenja in delovanja med prestajanjem kazni in pripravo
na odpust. V osebnem načrtu morajo biti opredeljeni vsi cilji,
dejavnosti, aktivnosti in akterji, ki bodo pripeljali do realizacije.
Osebni načrt obsojenca zajema obdobje samega prestajanja
kazni in tudi obdobje po prestani kazni.".
Tretja definicija se spremeni tako, da se glasi: "Ožji družinski člani so: zakonec oziroma oseba, s katero oseba, zoper
katero se izvršuje kazenska sankcija, živi v življenjski skupnosti, sorodnik v ravni črti, sorodnik v stranski črti do drugega
kolena, posvojenec, posvojitelj, očim, mačeha, pastorek in
pastorka.".
7. člen
V 11. členu se besedilo "kazni zapora, izrečene v postopku o prekršku," nadomesti z besedama "uklonilni zapor".
8. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Direktor zavoda lahko dovoli obsojencem, ki so bili
obsojeni na kazen zapora do 36 mesecev, če niso bili obsojeni na kazen zapora zaradi storitve kaznivega dejanja zoper
spolno nedotakljivost, če so osebnostno urejeni in so redno
zaposleni ali se izobražujejo, da med prestajanjem kazni zapora še naprej ostanejo v svojem delovnem ali izobraževalnem
razmerju in prebivajo doma, razen ob prostih dneh, praviloma
na koncu tedna, ko morajo biti v zavodu. ".
V drugem in tretjem odstavku se beseda "uprave" nadomesti z besedo "zavoda".
9. člen
Doda se nov 12.a člen, ki se glasi:
"12.a člen
(1) Kazen zapora do devetih mesecev, ki jo sodišče s
sklepom nadomesti s hišnim zaporom, prestaja obsojenec v
poslopju, v katerem stalno ali začasno prebiva, oziroma v javni
ustanovi za zdravljenje ali oskrbo, v kateri je nameščen.
(2) Sodišče pošlje sklep o nadomestnem hišnem zaporu
tudi zavodu za prestajanje kazni, v katerega bi bil obsojenec
sicer napoten, ter policijski postaji na območju, kjer se izvaja
hišni zapor.
(3) Sodišče lahko obsojencu v hišnem zaporu omeji ali
prepove stike z osebami, ki z njim ne prebivajo oziroma ga ne
oskrbujejo.
(4) Izvajanje hišnega zapora nadzoruje sodišče samo ali
preko policije. Policija sme vsak čas tudi brez zahteve sodišča
preverjati izvajanje hišnega zapora, o morebitnih kršitvah hišnega zapora pa mora brez odlašanja obvestiti sodišče.".
10. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Izvrševanje dela v splošno korist, s katerim sodišče
nadomesti kazen zapora do dveh let, pripravi, vodi in nadzoruje
center za socialno delo, pristojen po predpisih o socialnem
varstvu (v nadaljnjem besedilu: pristojni center) v sodelovanju
z območnimi zavodi, pristojnimi za zaposlovanje. Dogovor o
začetku opravljanja nalog, ki ga sklenejo obsojenec, organizacija, pri kateri bo delo opravljal in pristojni center, se šteje kot
poziv za nastop kazni.".
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V drugem odstavku se pred besedo "lokalne" doda beseda "samoupravne".
Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Samoupravne lokalne skupnosti so dolžne zagotavljati delovne naloge in izvajalske organizacije za izvrševanje
dela v splošno korist.".

izdal plačilni nalog, v roku osmih dni od vročitve vložiti ugovor le
iz razloga napačne odmere stroškov. O ugovoru odloči organ,
ki je izdal plačilni nalog. Obseg sredstev, ki naj jih obsojenec
povrne, se določi s smiselno uporabo določb zakona, ki ureja
kazenski postopek.".
Tretji odstavek se črta.

11. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Izvrševanje kazni zapora in mladoletniškega zapora
mora biti organizirano tako, da obsojencu in mladoletniku nudi
programe in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja in večjo
socialno vključenost po prestani kazni.".
V drugem odstavku se besedilo "v procesu tretmaja"
nadomesti z besedilom "pri pripravi in izvajanju osebnega
načrta".
V tretjem odstavku se besedi "s tretmajem" nadomestita z
besedilom "z ravnanji, s postopki in z aktivnostmi".
V četrtem odstavku se črta prvi stavek.

17. člen
V prvem odstavku 24. člena se v 1. točki za besedo "kazni" dodata vejica in besedilo "kar ugotavlja posebna zdravstvena komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za pravosodje.".
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
"6. če je odložitev potrebna, da obsojenec poskrbi za
varstvo in vzgojo otrok ali v primerih, ko bi se lahko bistveno
poslabšale bivanjske razmere njegove družine, o čemer da
mnenje pristojni center, na območju katerega prebiva obsojenčeva družina;".
Na koncu 8. točke se pika nadomesti s podpičjem, za njo
pa se doda nova 9. točka, ki se glasi:
"9. če mu je potrebna odložitev, da dokonča program
zdravljenja odvisnosti, v katerega je vključen in bi njegova prekinitev ogrozila uspešno dokončanje programa, če to predlaga
pristojni center.".
V drugem odstavku se za besedo "starosti" pika nadomesti z vejico in doda besedilo "v primerih iz 9. točke prejšnjega
odstavka pa največ za dve leti.".

12. člen
V prvem odstavku 15. člena se črtajo besede "in želi
delati".
13. člen
Prvi in drugi odstavek 16. člena se spremenita tako, da
se glasita:
"(1) Obsojencu je treba skladno z možnostmi zavoda in
njegovimi sposobnostmi in interesi omogočiti, da med prestajanjem kazni pridobi znanja, zlasti pa da dokonča osnovnošolsko
obveznost in si pridobi poklic. Izobraževanje, opredeljeno v
osebnem načrtu, ima enak status kot delo.
(2) Obsojencu je treba v zavodu skladno z možnostmi
omogočiti kulturno-izobraževalne dejavnosti, športno-rekreativne dejavnosti, spremljanje dogajanj doma in v svetu ter
druge aktivnosti, ki so koristne za njegovo telesno in duševno
zdravje.".
V tretjem odstavku se besedilo "v procesu tretmaja, uspehih pri delu in" nadomesti z besedo "pri".
14. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Obsojenca, ki je na prostosti, pozove na prestajanje
kazni zapora okrožno sodišče, na območju katerega je sodišče
izdalo sodbo na prvi stopnji, takoj, najpozneje pa v osmih dneh
po prejemu izvršljive odločbe.".
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
"(2) Obsojenca, ki je v priporu, in obsojenca, ki je že na
prestajanju kazni, pa je bil ponovno obsojen, razporedi na prestajanje kazni okrožno sodišče iz prejšnjega odstavka.".
Četrti odstavek se črta.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
"(5) Če je obsojencu izrečena kazen zapora do petih let,
lahko sodišče glede na okoliščine primera odredi, da jo prestaja
v odprtem oddelku. Če je obsojencu izrečena kazen zapora do
osmih let, pa lahko sodišče glede na okoliščine primera odredi,
da jo prestaja v polodprtem oddelku.".
15. člen
Prvi odstavek 21. člena se črta.
Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
16. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Stroške privedbe na prestajanje kazni plača obsojenec. Plačilni nalog o plačilu stroškov privedbe izda organ, ki je
privedbo izvršil. Zoper plačilni nalog je dopustno na organ, ki je

18. člen
V tretjem odstavku 25. člena se besedilo "predsednik
okrožnega sodišča ali sodnik, ki ga on pooblasti" nadomesti z
besedilom "sodnik, ki vodi zadeve izvrševanja kazni zapora".
19. člen
V prvem odstavku 26. člena se besede "predsednika višjega sodišča" nadomestijo z besedama "višje sodišče.".
V tretjem odstavku se besedilo "Predsednik višjega sodišča
je dolžan" nadomesti z besedilom "Višje sodišče je dolžno".
V četrtem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
"Vložitev nove prošnje za odložitev izvršitve kazni zapora v tem
terminu ne povzroči zadržanja začetka prestajanja kazni.".
20. člen
Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Ko obsojenec nastopi kazen, je treba ugotoviti njegovo istovetnost, ga fotografirati, mu vzeti prstne odtise, bris
ustne sluznice in druge biometrične podatke, zapisati njegov
osebni opis ter opraviti zdravniški pregled.".
V tretjem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se
glasi: "V sprejemnem obdobju se opravljajo vse aktivnosti in
postopki, ki so potrebni za ustrezno vključitev obsojencev v
življenje v zavodu in izdelavo osebnega načrta obsojenca, ki
mora upoštevati tudi varnostne razloge.".
21. člen
Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Za obsojenca se ob prihodu na prestajanje kazni lahko določi poseben režim, ki traja največ 30 dni. V sprejemnem
obdobju se spoznava njegova osebnost, zdravstveno stanje,
delovne in učne sposobnosti in druge okoliščine, pomembne
za obravnavo obsojenca ter za njegovo pravilno razvrstitev. Ob
zaključku sprejemnega obdobja se z obsojencem sklene pisni
dogovor o osebnem načrtu. Če obsojenec odkloni podpis, ne
more biti deležen ugodnosti, kar pa ne velja za pravice, ki so
mu zagotovljene po zakonu.".
22. člen
Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:
"30.a člen
(1) Zavod za prestajanje kazni oziroma prevzgojni dom
prijavi obsojenca ali druge osebe, ki so nastopile kazen zapora
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ali so bile sprejete v zavod, skladno z zakonom, ki ureja prijavo
prebivališča.
(2) Obsojence ali druge posameznike, ki so nastopili kazen zapora ali bili v zavode sprejeti pred uveljavitvijo zakona
iz prejšnjega odstavka, zavod prijavi v 30 dneh po uveljavitvi
tega zakona.".
23. člen
V 33. členu se za drugo alinejo dodajo nove tretja, četrta
in peta alineja, ki se glasijo:
"– osebno fotografijo,
– prstne odtise, podatke o DNK profilu osebe in druge
biometrične podatke,
– osebni opis,".
Dosedanje tretja, četrta, peta in šesta alineja postanejo
šesta, sedma, osma in deveta alineja.
24. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
"36. člen
(1) Podatki o obsojencu, ki se zbirajo med izvrševanjem
kazni zapora in se uporabljajo pri izdelavi in dopolnjevanju
osebnega načrta obsojenca, obsegajo:
– podatke o osebnosti in vedenju obsojenca,
– podatke o ukrepih in sklenjenih dogovorih z obsojencem v
osebnem načrtu in glede priprave na življenje po prestani kazni,
– podatke o doseženih rezultatih njegove obravnave med
izvrševanjem kazni zapora,
– podatke o ukrepih in dosežkih na področju priprave na
odpust,
– podatke, ki se nanašajo na družinski status (samski,
poročen, vdovec, dalj časa trajajoča življenjska skupnost),
– podatke, ki se nanašajo na stanovanjske, bivalne in
družinske razmere,
– podatke o izobrazbi in pridobljenih znanjih,
– podatke o dosedanjih zaposlitvah,
– podatke o socialnem in ekonomskem stanju, o plači
pred nastopom kazni zapora, drugih prejemkih, lastništvu nepremičnin in obveznostih preživljanja,
– podatke o samomorilni ogroženosti,
– fotografijo iz 29. člena tega zakona,
– osebni opis,
– podatke o kazenskih postopkih, ki tečejo pri sodiščih zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj pred nastopom
kazni zapora in po njem,
– podatkih o odprtih kazenskih postopkih in pravdnih postopkih, v katerih je bilo odločeno o škodi glede kaznivega
dejanja.".
25. člen
V prvem odstavku 37. člena se besedilo "njegovih ožjih
družinskih članov, rejnika in skrbnika" nadomesti z besedama
"drugih oseb.".
V drugem odstavku se za besedo "pravosodnih" doda
besedilo "organih, policiji".
26. člen
V drugem odstavku 40. člena se doda nov drugi stavek,
ki se glasi: "Upravi se, skladno z zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov, zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, in zakonom, ki ureja davčni postopek, za izvajanje njenih
nalog in pooblastil iz prvega odstavka tega člena, omogoči
neposreden elektronski dostop do evidenc prekrškov, kazenske
evidence, pravdnega vpisnika, kazenskega vpisnika in vpisnika
prekrškovnih zadev na sodiščih, do vpisnikov na državnih tožilstvih, do evidenc socialnih transferov, evidenc davčne uprave,
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Centralnega
registra prebivalstva in vseh drugih evidenc državnih organov,
organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, ki se
vodijo v elektronski obliki.".
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Dodajo se novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
"(4) Skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, je upravljavcu zbirke podatkov oziroma osebi, ki jo upravljavec pooblasti,
osebam, ki so pooblaščene za nadzor nad delom zavodov,
sodišču, državnemu tožilstvu ter policiji glede kazenskega postopka, ki teče zoper obsojeno osebo, za izvajanje njihovih
nalog in pooblastil, povezanih s pregonom storilcev kaznivih
dejanj ter z vodenjem kazenskega postopka, o osebah na prestajanju kazni zapora dopusten neposredni elektronski dostop
do naslednjih podatkov iz centralne evidence:
– ime in priimek,
– EMŠO,
– rojstni podatki,
– stalno ali začasno prebivališče,
– državljanstvo,
– zavod, kraj prestajanja kazni,
– izrek, nastop in iztek kazni oziroma predviden odpust.
(5) Dostop do podatkov iz prejšnjega odstavka je dopusten tudi osebi, na katero se podatki nanašajo.
(6) Uprava zagotavlja in je odgovorna za vzpostavitev, razvoj in delovanje elektronskega poslovanja v zavodih in v upravi v skladu z določbami zakona, ki ureja upravni postopek.".
27. člen
V 42. členu se v prvem odstavku za besedo "higienskim"
doda beseda "zahtevam", besedi "tretmajskim zahtevam" pa
se nadomestita z besedilom "omogočati realizacijo osebnega
načrta".
Prvi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se
glasi: "Obsojenca se razporedi v enoposteljno sobo skladno s
prostorskimi možnostmi zavoda.".
28. člen
V 49. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Odločitev o skrajšanju delovnega časa in priznanju
drugih pravic iz študija se zapiše v obsojenčev osebni načrt.".
29. člen
Prvi odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Obsojenec dela v gospodarskih dejavnostih zavoda,
na delih, potrebnih za normalno poslovanje zavoda, ali v okviru
delovne terapije.".
V drugem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo "če je to skladno z osebnim načrtom.".
Tretji odstavek se črta.
30. člen
V prvem odstavku 54. člena se besedilo "zaposlenih v
državnih organih" nadomesti z besedilom "orientacijskega delovnega mesta v sistemu plač javnega sektorja.".
31. člen
Prvi odstavek 56. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Obsojenec, ki med prestajanjem kazni zapora dela,
ima za vsak mesec dela s polnim delovnim časom pravico do
dveh dni letnega dopusta. Po kriterijih, ki jih predpiše minister,
pristojen za pravosodje, obsojenec lahko dobi do šest dni dodatnega letnega dopusta v enem letu, pri čemer se upošteva
stalnost in prizadevnost obsojenca pri delu. Obsojenec, ki je
kazen zapora nastopil iz pripora, lahko za čas, ko je v priporu
delal, pridobi največ 30 dni letnega dopusta v letu, ko je nastopil
kazen zapora.".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Dopust mora obsojenec izkoristiti najpozneje eno
leto po pridobitvi pravice. Odločitev o odmeri in izrabi letnega
dopusta se zapiše v obsojenčev osebni načrt.".
V četrtem odstavku se na koncu drugega stavka pika
nadomesti z vejico in doda besedilo "skladno z možnostmi
zavoda.".
Peti odstavek se črta.
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32. člen
Drugi odstavek 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Ko vsota prihranjenega denarja iz prejšnjega odstavka doseže vrednost treh zneskov mesečne denarne socialne
pomoči, določene po predpisih o socialnem varstvu, lahko
obsojenec s presežkom ravna kot s preostalim denarjem, ki ga
dobi za nagrado.".
Tretji in četrti odstavek se črtata.
33. člen
Prvi odstavek 72. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Nadzor pisemskih pošiljk je dopusten le, kadar gre
za sum vnašanja ali iznašanja predmetov, ki jih obsojenec ne
sme posedovati. Pregled se opravi tako, da pravosodni policist
odpre pisemsko pošiljko v navzočnosti obsojenca, pri čemer
pravosodni policist ne sme brati vsebine pisma.".
Na koncu drugega odstavka se pred piko doda besedilo
"ali druga oseba, ki jo on pooblasti".
34. člen
Na koncu prvega odstavka 73. člena se doda besedilo
"Mladoletne osebe, ki niso ožji sorodniki, smejo biti na obisku
samo v prisotnosti polnoletnega obiskovalca. Odločitev o obiskih drugih oseb se zapiše v osebni načrt obsojenca.".
V drugem odstavku se za besedo "zadevah," doda besedilo "strokovni delavec pristojnega centra,".
35. člen
Prvi in drugi odstavek 74. člena se spremenita tako, da
se glasita:
"(1) Obiski obsojenca se opravljajo v primerno opremljenih notranjih ali zunanjih prostorih in so nenadzorovani in nadzorovani, pri čemer se lahko nadzorovani obiski opravijo tudi
za stekleno pregrado. O načinu obiska odloča direktor zavoda.
Odločitev o obliki obiska se zapiše v osebni načrt obsojenca.
(2) Obisk se lahko prekine le, če se obsojenec ali njegov
obiskovalec neprimerno vedeta, motita druge ali če je ogrožena
varnost oseb ali zavoda.".
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Ob zaostrenih varnostnih razmerah ali dogodkih lahko
direktor zavoda začasno odredi, da se vsi obiski zavoda ali dela
zavoda opravljajo za steklom ali da se začasno ne izvajajo.".
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se beseda "prejšnjega" nadomesti z besedo "drugega".
36. člen
Na koncu prvega odstavka 75. člena se pika nadomesti
z vejico in doda besedilo "predstavnikom pristojnega centra in
predstavnikom zavoda za zaposlovanje.".
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Obsojencu se lahko omogoči tudi telefonske pogovore z drugimi osebami. Odločitev o tem se zapiše v njegov
osebni načrt.".
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se črta besedilo "za ohranitev reda in discipline v zavodu".
Na koncu odstavka se doda besedilo "Odločitev o prepovedi
telefonskih pogovorov obsojencu se zapiše v njegov osebni
načrt.".
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Dodajo se novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
"(5) Obsojenci lahko uporabljajo tudi druge elektronske
komunikacije (elektronska pošta, svetovni splet, mobilna telefonija, faksimilna sporočila, glasovna pošta, storitev SMS)
pod pogojem, da izvajanje teh komunikacij ne ogroža varnosti
v zavodu in izven njega. Podrobnejše pogoje in tehnične možnosti za uporabo teh sredstev predpiše minister, pristojen za
pravosodje.
(6) Direktor zavoda lahko v okviru izvajanja kazenskih
sankcij ter vzdrževanja reda in discipline v zavodu odloči, da
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na podlagi potrebe po varnostnih ukrepih za zagotovitev varnosti zapornikov, zaporskega osebja in drugih oseb v zavodu
ter varnosti premoženja in podatkov, uvede ukrepe varovanja
s snemanjem in shranjevanjem telefonskih klicev in drugih
elektronskih komunikacij. Pri uvedbi ukrepa varovanja ter snemanja in shranjevanja elektronskih komunikacij se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja elektronske komunikacije,
ki urejajo področje zaščite tajnosti, zaupnosti in varnosti elektronskih komunikacij ter hrambo podatkov o prometu elektronskih komunikacij.
(7) Ukrep iz prejšnjega odstavka se sme nanašati na zunanje telefonske in druge elektronske komunikacije. V primerih
zunanjih elektronskih komunikacij mora biti oseba, ki hoče
komunicirati z zavodom v primeru telefonskih klicev predhodno
zvočno obveščena, da bo pogovor sneman, v primeru drugih
komunikacij pa mora biti o tem predhodno obveščena na drug
primeren način (objave na spletni strani uprave, opozorila v
sistemu elektronske pošte in podobno).".
37. člen
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
"76. člen
(1) Obsojenec v zaprtem režimu lahko štirikrat letno sprejme pošiljke s hrano, enkrat mesečno pošiljke s perilom in z
osebnimi predmeti ter neomejeno pošiljke s časopisi, z revijami
oziroma s knjigami.
(2) Obsojenci v polodprtem režimu lahko štirikrat letno
sprejmejo pošiljke s hrano, enkrat tedensko pošiljke s perilom
in z osebnimi predmeti ter neomejeno pošiljke s časopisi, z
revijami oziroma s knjigami.
(3) Obsojenci v odprtem režimu lahko brez omejitev sprejemajo pošiljke s hrano, perilom, z osebnimi predmeti in s
časopisi oziroma knjigami.
(4) Ob zaostrenih varnostnih razmerah ali dogodkih lahko
direktor zavoda začasno, vendar ne za več kot 14 dni, omeji
prejemanje pošiljk s hrano, perilom in z osebnimi predmeti in s
časopisi oziroma knjigami.
(5) Obsojenec v zavodu praviloma ne sme imeti pri sebi
denarja v gotovinski obliki. Podrobneje izvajanje tega odstavka
predpiše minister, pristojen za pravosodje, s pravilnikom.
(6) Nadzor sprejetih pošiljk opravljajo pravosodni policisti.
(7) Zavod vodi evidenco paketov, ki jih prejme obsojenec.".
38. člen
Pred 77. členom se doda nov naslov, ki se glasi: "Ugodnosti obsojencev".
39. člen
77. člen se spremeni tako, da se glasi:
"77. člen
(1) Za aktivno prizadevanje in doseganje uspehov pri
izpolnjevanju osebnega načrta ter spoštovanje hišnega reda
lahko direktor zavoda obsojencu podeli naslednje ugodnosti:
– podaljšan ali nenadzorovan obisk;
– nenadzorovan obisk zunaj zavoda;
– izhod iz zavoda s spremstvom pooblaščene uradne
osebe;
– prost izhod iz zavoda, razen v okolje, kjer je storil kaznivo dejanje;
– prost izhod iz zavoda;
– delna ali popolna izraba letnega dopusta zunaj zavoda;
– do sedem dni neplačanega letnega dopusta letno;
– dodatne ugodnosti znotraj zavoda.
(2) Prost izhod iz zavoda se sme obsojencu dodeliti do
petkrat mesečno in sme trajati do 53 ur. Med prostim izhodom
obsojenec ne sme zapustiti ozemlja Republike Slovenije. Izje-
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moma, kadar to zahtevajo osebne okoliščine obsojenca, lahko
odhod iz države dovoli minister, pristojen za pravosodje.
(3) Pri odločanju o dodelitvi posamezne vrste ugodnosti je
treba poleg kriterijev iz prvega odstavka tega člena upoštevati
osebnost obsojenca, nevarnost pobega, vrsto in način storitve kaznivega dejanja, način nastopa kazni, mogoče odprte
kazenske postopke, pa tudi druge okoliščine, ki kažejo na
možnost zlorabe dodeljenih ugodnosti. Upoštevati je treba
tudi odziv okolja, kjer je bilo kaznivo dejanje storjeno, zlasti
oškodovancev.
(4) Če je obsojenec od dodelitve ugodnosti do njihove
izrabe storil disciplinski prekršek ali se ni držal sprejetih dogovorov iz osebnega načrta, se mu lahko ugodnost odvzame ali
nadomesti z drugo vrsto ugodnosti.
(5) Stroške izhoda iz zavoda s spremstvom pooblaščene
uradne osebe plača obsojenec; če obsojenec brez svoje krivde
nima sredstev, te stroške plača zavod.
(6) Ugodnosti iz tega člena podeljuje direktor zavoda po
predhodnem mnenju strokovnih delavcev.
(7) Obsojencu, ki prestaja kazen zapora po sodbi Mednarodnega kazenskega sodišča, se zunajzavodske ugodnosti iz
tega člena lahko na predlog direktorja zavoda dodelijo samo po
predhodni odločitvi Mednarodnega kazenskega sodišča.".
40. člen
Za 78. členom se doda nov 78.a člen, ki se glasi:
"78.a člen
(1) Obsojenci imajo pravico do duhovne oskrbe v skladu z
zakonom, ki ureja versko svobodo. Vsebina in obseg duhovne
oskrbe se lahko omejita le zaradi varnosti in ohranitve reda v
zavodu.
(2) Minister, pristojen za pravosodje, podrobneje predpiše
uresničevanje in izvajanje duhovne oskrbe obsojencev.".
41. člen
V 79. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) O premestitvi iz prejšnjih odstavkov za obsojenca, ki
prestaja kazen zapora po sodbi Mednarodnega kazenskega
sodišča, se to nemudoma obvesti.".
42. člen
V 80. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Premestitev v zavod ali oddelek s svobodnejšim
režimom se za obsojenca, ki prestaja kazen zapora po sodbi
Mednarodnega kazenskega sodišča, izvede le po pridobitvi
ustreznega mnenja Mednarodnega kazenskega sodišča.".
43. člen
V 81. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se
glasita:
"(3) Odločitev o premestitvi obsojenca v okviru istega zavoda na podlagi 80. člena tega zakona se zapiše v obsojenčev
osebni načrt.
(4) Če to narekujejo razlogi varnosti ali interesi ohranitve
reda in discipline v zavodu, lahko o premestitvi odloči direktor
zavoda, in sicer v soglasju z direktorjem zavoda, kamor se
obsojenec premešča, o čemer obvesti generalnega direktorja.
Če med direktorjema ni doseženo soglasje, o premestitvi odloči
generalni direktor. V nujnih primerih mora biti odločitev sprejeta
v 48 urah. Zoper odločitev direktorja zavoda je dopustna pritožba na generalnega direktorja, zoper odločitev generalnega
direktorja pa na ministrstvo, pristojno za pravosodje, in sicer v
treh dneh. Pritožba ne zadrži izvršitve.".
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo peti, šesti
in sedmi odstavek.
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
"(8) Ob odločanju o premestitvi obsojenca, ki prestaja
kazen zapora po sodbi Mednarodnega kazenskega sodišča,
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se zaprosilo za mnenje Mednarodnemu kazenskemu sodišču
posreduje prek ministrstva, pristojnega za pravosodje.".
44. člen
V prvem odstavku 82. člena se beseda "uprave" nadomesti z besedo "zavoda". V tretjem stavku se pika nadomesti
z vejico in doda besedilo "kar ugotavlja posebna zdravstvena
komisija iz 24. člena tega zakona."
V drugem odstavku se beseda "uprave" nadomesti z
besedo "zavoda".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Zoper odločbo iz tega člena je dovoljena pritožba.
Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži njene
izvršitve.".
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
"(5) Obsojencu, ki prestaja kazen po sodbi Mednarodnega kazenskega sodišča, ni mogoče prekiniti prestajanja kazni,
če ni tako odločilo Mednarodno kazensko sodišče.".
45. člen
V drugem odstavku 87. člena se druga in tretja alineja
spremenita tako, da se glasita:
"– fizični napad na soobsojenca, delavca zavoda ali tretjo
osebo;
– izdelovanje ali vnašanje predmetov, primernih za napad,
pobeg ali za storitev kaznivega dejanja in poskusa pobega;",
šesta alineja se spremeni tako, da se glasi:
"– posedovanje, vnašanje, skrivanje in razpečevanje alkoholnih pijač in narkotikov ter drugih nedovoljenih predmetov;",
osma alineja se spremeni tako, da se glasi:
"– povzročitev materialne škode, če je povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti;",
v dvanajsti alineji pa se črta beseda "obsojenci".
46. člen
V prvem odstavku 88. člena se doda nova 3. točka, ki
se glasi:
"3. omejitev sprejemanja pošiljk do šestih mesecev, če se
v pošiljki najdejo alkoholne pijače, prepovedana droga ali predmeti, ki so primerni za pobeg ali napad, ali mobilni telefon;".
Dosedanji 3. in 4. točka postaneta 4. in 5. točka.
47. člen
Prvi odstavek 89. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Če stori obsojenec v zavodu dejanje, ki ima vse znake kaznivega dejanja, zavod pristojnemu državnemu tožilstvu
poda kazensko ovadbo.".
Prvi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se
glasi: "Če obstaja utemeljen sum, da je obsojenec med prestajanjem kazni zapora v zavodu storil kaznivo dejanje, lahko
direktor zavoda odloči, da se tak obsojenec iz razlogov varnosti
začasno, najdlje do vročitve sodne odločbe, loči od drugih
obsojencev.".
48. člen
Prvi in drugi odstavek 90. člena se spremenita tako, da
se glasita:
"(1) Disciplinske kazni izreka direktor zavoda ali oseba,
ki jo za to pooblasti direktor zavoda, v dislociranih oddelkih
pa vodja dislociranega oddelka ali oseba, ki jo za to pooblasti
vodja dislociranega oddelka.
(2) Disciplinska kazen oziroma javni opomin se ne sme
izreči, če je od storitve disciplinskega prestopka preteklo več
kot šest mesecev, izvršiti pa ne, če je od izreka disciplinske
kazni preteklo več kot šest mesecev.".
V tretjem odstavku se v prvem in drugem stavku besedi
"disciplinska komisija" nadomestita z besedilom "direktor zavoda oziroma vodja dislociranega oddelka".
V petem odstavku se beseda "pripelje" nadomesti z besedo "privede".
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49. člen
Prvi odstavek 92. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Disciplinski postopek se začne na obrazložen predlog za uvedbo disciplinskega postopka, ki ga poda vodja tiste
notranje organizacijske enote zavoda, v kateri je bil prestopek
storjen. Prijava se poda vodji notranje organizacijske enote
zavoda oziroma vodji dislociranega oddelka. Predlog mora biti
podan najpozneje v petih delovnih dneh od storitve oziroma
odkritja disciplinskega prestopka in mora biti vročen obsojencu.
Preden se obsojencu izreče disciplinska kazen ali javni opomin,
mu je treba omogočiti, da se izjasni o predlogu, ugotoviti je
treba dejanski stan prestopka ter druge okoliščine glede prestopka in osebnosti obsojenca, ki so potrebne za pravilno izbiro
oziroma odmero kazni.".
Drugi in tretji odstavek se črtata.
Dosedanji četrti odstavek postane drugi odstavek.
50. člen
Naslov poglavja pred 99. členom se spremeni tako, da
se glasi "Pomoč obsojencu za socialno vključevanje po odpustu".
51. člen
99. člen se spremeni tako, da se glasi:
"99. člen
(1) Zavodi obsojencu med prestajanjem kazni nudijo pomoč, vodenje in urejanje pri načrtovanju socialnega vključevanja po odpustu.
(2) Načrtovanje in realizacija socialnega vključevanja po
prestani kazni potekata po osebnem načrtu obsojenca prek
vključevanja v individualne, skupinske in skupnostne programe
in aktivnosti. Programi in aktivnosti za dvig kakovosti življenja,
večjo socialno vključenost in povečanje zaposlitvene možnosti
po odpustu se izvajajo v zavodu, zunaj zavoda in v njegovem
življenjskem okolju.
(3) Obsojenec, ki se v skladu z osebnim načrtom šest
mesecev pred odpustom vključi v programe aktivnega iskanja
zaposlitve pri zavodu za zaposlovanje, lahko v skladu z zaposlitvenim načrtom sklene neposredno delovno razmerje z
delodajalcem. Obsojenec je ob prejemu pogodbe o zaposlitvi
dolžan zavodu predložiti kopijo sklenjene pogodbe.
(4) Delo obsojenca po prejšnjem odstavku in delo obsojenca po prvem odstavku 12. člena tega zakona se ne šteje za
delo obsojenca zunaj zavoda po 53. členu tega zakona.
(5) Izvrševanje dela v splošno korist po 13. členu tega
zakona s pravilnikom podrobneje uredi minister, pristojen za
pravosodje.
(6) Načrtovanje socialnega vključevanja zaprtih oseb vodijo strokovni delavci zavoda, ki delujejo v strokovnem timu in
so pri svojem delu dolžni uporabljati sodobne metode dela in
spoznanja posameznih strok.".
52. člen
Prvi odstavek 100. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti in programov
socialnega vključevanja poleg obsojenca in delavcev zavoda
sodelujejo pristojni centri, zavodi za zaposlovanje, organi in
organizacije, ki zagotavljajo nastanitvene možnosti, ter javni
zavodi s področja zdravstva in izobraževanja, razen če obsojenec to odkloni.".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Vsi udeleženci v procesu socialnega vključevanja
obsojenca morajo delovati usklajeno.".
53. člen
105. člen se spremeni, tako da se glasi:
"105. člen
(1) O pogojnem odpustu obsojencev odloča komisija za
pogojni odpust (v nadaljnjem besedilu: komisija).
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(2) Pogojni odpust lahko komisija odredi brez nadzorstva
ali z varstvenim nadzorstvom. Naloge varstvenega nadzorstva
nad pogojno odpuščenim opravlja svetovalec iz 143. člena
tega zakona.
(3) Predsednika, njegovega namestnika in člane komisije
ter njihove namestnike imenuje minister, pristojen za pravosodje, izmed vrhovnih ali višjih sodnikov, vrhovnih ali višjih državnih
tožilcev in delavcev ministrstva, pristojnega za pravosodje.
(4) Komisija odloča v sestavi treh članov.
(5) Komisijo skliče predsednik oziroma njegov namestnik,
ki mora paziti, da so v komisiji zastopani predstavniki vseh
organov iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Strokovno delo za komisijo opravlja ministrstvo, pristojno za pravosodje.
(7) Pogojni odpust obsojenca, ki prestaja kazen po sodbi
Mednarodnega kazenskega sodišča, je mogoč le na podlagi odločitve Mednarodnega kazenskega sodišča skladno s
110. členom statuta Mednarodnega kazenskega sodišča.".
54. člen
Prvi odstavek 106. člena se spremeni, tako da se glasi:
"(1) Komisija odloča o pogojnem odpustu na prošnjo obsojenca ali njegovih ožjih družinskih članov, rejnika in skrbnika
ali na predlog direktorja zavoda. Zavod po uradni dolžnosti pri
obsojencih, ki so prvič na prestajanju zaporne kazni in ki niso
obsojeni na zaporno kazen, daljšo od petih let, prouči izpolnjevanje pogojev za pogojni odpust ob polovici prestane kazni.
Za preostale obsojence zavod prouči izpolnjevanje pogojev za
pogojni odpust po dveh tretjinah prestane kazni.".
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Za potrebe odločanja o pogojnem odpustu lahko
zavod brez soglasja obsojenca:
– od sodišč pridobi podatek, ali zoper obsojenca teče drug
kazenski postopek ali postopek o prekršku;
– pridobi podatek iz tretjega odstavka 250.a člena tega
zakona in podatke iz evidence pravnomočnih sodb oziroma
sklepov o prekrških.".
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se na koncu črta pika in doda besedilo "in skladno z načrtom varstvenega nadzorstva pristojnemu centru.".
Dodata se nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
"(6) Komisija za pogojni odpust lahko predlaga sodišču
prve stopnje, ki je izreklo kazen zapora, da pogojno odpuščenemu obsojencu postavi svetovalca, ki opravlja varstveno nadzorstvo. Sodišče s sklepom določi svetovalca pred nastopom
pogojnega odpusta. V sklepu lahko obsojencu določi naloge v
skladu s Kazenskim zakonikom.
(7) Izvajanje pogojnega odpusta z varstvenim nadzorstvom se izvaja v enaki obliki kot pri pogojni obsodbi z varstvenim nadzorstvom.".
55. člen
V prvem odstavku 108. člena se besedilo "tri četrtine
kazni, vendar največ en mesec pred iztekom kazni" nadomesti
z besedilom "dve tretjini kazni, vendar največ tri mesece pred
iztekom kazni".
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Predčasni odpust obsojenca, ki prestaja kazen po
sodbi Mednarodnega kazenskega sodišča, je mogoč le na
podlagi odločitve Mednarodnega kazenskega sodišča skladno
s 110. členom statuta Mednarodnega kazenskega sodišča.
Predlog za predčasni odpust poda Mednarodnemu kazenskemu sodišču direktor zavoda.".
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
56. člen
Prvi odstavek 124. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Kazen prepovedi vožnje motornega vozila se izvrši
trideseti dan po pravnomočnosti sodbe oziroma trideseti dan
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po vročitvi pravnomočne sodbe, s katero je kazen izrečena,
obsojencu.".
V drugem odstavku se druga alineja spremeni tako, da
se glasi:
"– podatki o času trajanja izrečene kazni, računajoč od
dneva vpisa v evidenco vozniških dovoljenj,".
V tretjem odstavku se črta besedilo "(105. člen Kazenskega zakonika)".
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
"(7) Do vzpostavitve ustreznih elektronskih povezav opravi vpis v evidenco iz drugega odstavka upravna enota v kraju
sedeža sodišča, ki je izreklo kazen prepovedi vožnje motornega vozila. Sodišče mora overjen prepis sodbe s potrdilom
o izvršljivosti poslati pristojni upravni enoti v osmih dneh po
pravnomočnosti sodbe oziroma po njeni vročitvi obsojencu.".
57. člen
V naslovu poglavja pred 128. členom se beseda "Kazni"
nadomesti z besedo "Sankcije", naslov 1. oddelka pa se spremeni tako, da se glasi: "Uklonilni zapor".
58. člen
128. člen se spremeni tako, da se glasi:
"128. člen
(1) Določbe o izvrševanju kazni zapora se smiselno uporabljajo tudi za osebe, ki prestajajo uklonilni zapor, določen v
postopku o prekršku (v nadaljnjem besedilu: oseba, ki prestaja
uklonilni zapor), če ni z zakonom drugače določeno.
(2) Oseba, ki prestaja uklonilni zapor, lahko tudi še med
njegovim prestajanjem sodišču predlaga nadomestitev plačila
globe z opravo nalog v splošno korist ali v korist samoupravne
lokalne skupnosti. O predlogu odloči sodišče v 48 urah po
prejemu predloga.".
59. člen
129. člen se črta.
60. člen
130. člen se spremeni tako, da se glasi:
"130. člen
Za izvršitev oprave določene naloge v splošno korist ali v
korist samoupravne lokalne skupnosti, s katero se nadomesti
plačilo globe, izrečene v postopku za prekršek, poskrbi pristojni
center.".
61. člen
V prvem odstavku 131. člena se besedilo "kaznovanih za
prekršek, na prestajanju kazni zapora" nadomesti z besedilom
"ki prestajajo uklonilni zapor".
V drugem odstavku se v prvi alineji besedilo "osebe,
kaznovane za prekršek" nadomesti z besedilom "osebe, ki
prestaja uklonilni zapor", v tretji alineji pa se besedilo "osebi,
kaznovani za prekršek, ki se zbirajo med prestajanjem kazni
zapora" nadomesti z besedilom "osebi, ki prestaja uklonilni
zapor, ki se zbirajo med prestajanjem uklonilnega zapora".
62. člen
132. člen se spremeni tako, da se glasi:
"132. člen
(1) Prestajanje uklonilnega zapora, izrečenega v postopku o prekršku, se sme prekiniti samo zaradi zdravstvenih razlogov.
(2) Če je osebi, ki prestaja uklonilni zapor, prekinitev prestajanja uklonilnega zapora dovoljena zaradi zdravljenja, lahko
prekinitev traja, dokler je potrebno zdravljenje zunaj zavoda.
(3) O prekinitvi prestajanja uklonilnega zapora odloči direktor zavoda s sklepom na podlagi mnenja zavodskega zdravnika. Zoper sklep je dovoljena pritožba.
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(4) Čas prekinitve se ne všteje v prestajanje uklonilnega
zapora.".
63. člen
133. člen se črta.
64. člen
V 134. členu se besedilo "Oseba, kaznovana za prekršek,
sme med prestajanjem kazni" nadomesti z besedilom "Oseba,
ki prestaja uklonilni zapor, sme".
65. člen
135. člen se spremeni tako, da se glasi:
"135. člen
Osebo, ki prestaja uklonilni zapor, se odpusti s prestajanja zapora v skladu z razlogi, ki jih določa zakon, ki ureja
prekrške.".
66. člen
136. člen se črta.
67. člen
Naslov oddelka pred 137. členom se spremeni tako, da
se glasi: "Globa".
V celotnem besedilu 137. člena se besedi "denarne kazni"
nadomestita z besedo "globe".
68. člen
139. člen se spremeni tako, da se glasi:
"139. člen
Za izvršitev stranske sankcije prenehanja veljavnosti
vozniškega dovoljenja in stranske sankcije prepovedi vožnje
motornega vozila se smiselno uporabljajo določbe 124. člena
tega zakona.".
69. člen
Prvi in drugi odstavek 144. člena se spremenita tako, da
se glasita:
"(1) Svetovalec z obsojencem izdela načrt varstvenega
nadzorstva, ki mora vsebovati vsebinsko in časovno izpolnjevanje navodil, ki jih je odredilo sodišče. V načrtu se opredelijo
vsebina, izvajalci in roki za realizacijo načrta.
(2) Med izvajanjem varstvenega nadzorstva in načrta iz
prejšnjega odstavka morata svetovalec in obsojenec vzdrževati
redne osebne stike.".
70. člen
160. člen se spremeni tako, da se glasi:
"160. člen
(1) Za izvršitev varnostnega ukrepa odvzema vozniškega
dovoljenja se smiselno uporabljajo določbe 124. člena tega
zakona.
(2) Če tisti, ki mu je izrečen ta varnostni ukrep, nima vozniškega dovoljenja, se ta ukrep izvrši tako, da se v evidenco
izdanih vozniških dovoljenj vpiše prepoved izdaje vozniškega
dovoljenja za čas trajanja tega ukrepa.
(3) Za osebo iz prejšnjega odstavka se v evidenco vozniških dovoljenj poleg podatkov iz drugega odstavka 124. člena
tega zakona vpiše ime in priimek osebe, EMŠO in kraj rojstva ter
stalno oziroma začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.".
71. člen
V drugem odstavku 169. člena se črta besedilo "ali sodnik
za prekrške, ki je izrekel vzgojni ukrep,".
72. člen
V prvem odstavku 171. člena se črta besedilo "oziroma
sodnika za prekrške", beseda "pripelje" pa se nadomesti z
besedo "privede".
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73. člen
V četrtem odstavku 172. člena se črtajo besede "oziroma
predsednika Republiškega senata za prekrške".
74. člen
V 186. členu se črtata besedi "ter tretma".
75. člen
Prvi stavek 192. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Disciplinske kazni izreka direktor prevzgojnega doma oziroma
oseba, ki jo pooblasti.".
76. člen
V drugem odstavku 201. člena se besedilo "kazni zapora,
izrečene v postopku o prekršku" nadomesti z besedilom "uklonilni zapor, določen v postopku o prekršku".
77. člen
Prvi odstavek 207. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) V zavodih morajo biti med seboj ločeni moški od
žensk in mladoletni od polnoletnih. Skladno s prostorskimi
zmožnostmi zavoda je treba v čim večji meri zagotoviti tudi
ločitev oseb v uklonilnem zaporu od obsojencev, nekadilcev
od kadilcev, upoštevati pa je treba tudi zdravstveno stanje
zaprtih oseb.".
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
"(6) Sodišče, ki je osebi v postopku o prekršku določilo
uklonilni zapor, pošlje to osebo na izvrševanje uklonilnega
zapora primarno v odprt ali polodprt oddelek zavoda, skladno
s prostorskimi možnostmi zavodov. V primeru zlorabe odprtega
oziroma polodprtega režima se osebo lahko premesti na zaprt
oddelek zavoda.".
78. člen
Drugi odstavek 214. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Pooblaščene uradne osebe so delavci pravosodne
varnostne policije (v nadaljnjem besedilu: pravosodni policisti),
ki opravljajo naloge varovanja in nadzora, strokovni delavci,
generalni direktor in njegov namestnik, delavci uprave, ki opravljajo nadzor, direktorji zavodov in njihovi namestniki, vodje
oddelkov obsojencev, vodje dislociranih oddelkov zavodov in
njihovi namestniki ter direktor prevzgojnega doma in njegov
namestnik.".
79. člen
223. člen se črta.
80. člen
Naslov poglavja pred 231. členom se spremeni tako, da
se glasi: "Pravosodna varnostna policija".
81. člen
Prvi odstavek 231. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Delovno razmerje pravosodnega policista lahko sklene, kdor izpolnjuje poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, še naslednje posebne pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
– da aktivno govori slovenski jezik,
– da ima končan najmanj štiriletni program srednjega
izobraževanja,
– da ima ustrezne psihofizične sposobnosti za delo v
zavodu in ne uživa prepovedanih drog,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da je bil varnostno preverjen in da zanj ne obstaja varnostni zadržek.".
Dodajo se novi četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek,
ki se glasijo:
"(4) Uprava lahko zbere o osebi, s katero želi skleniti delovno razmerje za opravljanje nalog pravosodnega policista, z
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njeno pisno privolitvijo podatke, na podlagi katerih se ugotavlja
varnostne zadržke za opravljanje nalog v upravi.
(5) Varnostno preverjanje iz prejšnjega odstavka obsega
preveritev podatkov, določenih s predpisi, ki določajo pogoje
za pridobitev orožne listine. Varnostno preverjanje na podlagi
zahtevka uprave opravi ministrstvo, pristojno za pravosodje, v
sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve.
(6) Uprava preveri tudi ostale podatke, ki jih kandidat za
sklenitev delovnega razmerja posreduje v postopku sklenitve
delovnega razmerja.
(7) Oseba, za katero se z varnostnim preverjanjem ugotovi obstoj varnostnega zadržka, ne more skleniti delovnega
razmerja za opravljanje del pravosodnega policista. Za osebo,
ki ne privoli v varnostno preverjanje, se šteje, da ne izpolnjuje
varnostnih pogojev za opravljanje teh del.
(8) Če se varnostni zadržek ugotovi po sklenitvi pogodbe
o zaposlitvi, se razveljavi pogodba o zaposlitvi v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja javnih uslužbencev.".
82. člen
Prvi in drugi odstavek 232. člena se spremenita tako, da
se glasita:
"(1) Pravosodni policist mora v osemnajstih mesecih po
sprejemu v delovno razmerje uspešno opraviti predpisano
usposabljanje in zahtevan strokovni izpit. Program usposabljanja in program strokovnega izpita predpiše minister, pristojen
za pravosodje.
(2) Če pravosodni policist ne opravi izpita iz prejšnjega
odstavka, mu po preteku odpovednega roka preneha delovno
razmerje.".
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Pravosodni policist, ki je pridobil status pooblaščene
uradne osebe v drugem državnem organu, mora opraviti usposabljanje samo iz vsebin, ki jih program za pooblaščene uradne
osebe drugega državnega organa ne zajema. Zahtevane vsebine določi minister, pristojen za pravosodje.".
83. člen
Prvi in drugi odstavek 233. člena se spremenita tako, da
se glasita:
"(1) Pravosodni policist mora vsakih pet let pred posebno
komisijo opraviti preizkus poznavanja predpisov in strokovne
usposobljenosti za delo.
(2) Pravosodni policist, ki preizkusa ne opravi, ima pravico
do ponovitve preizkusa v času do treh mesecev. Če preizkusa
ponovno ne opravi, se ga razporedi na drugo delovno mesto
v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje za razporeditev javnih
uslužbencev.".
84. člen
234. člen se spremeni tako, da se glasi:
"234. člen
(1) Pravosodni policisti so oboroženi in enotno uniformirani ter nosijo položajne oznake.
(2) Pravosodni policisti lahko opravljajo delo tudi v civilni
obleki pod pogoji, ki se jih določi s pravilnikom.
(3) Vozila, ki se uporabljajo za opravljanje nalog varovanja
in nadzora, so posebej označena in opremljena.
(4) Minister, pristojen za pravosodje, s pravilnikom predpiše nošenje, hrambo in vzdrževanje orožja, vrsto, videz in način
nošenja uniforme, položajne oznake ter označitev vozil.".
85. člen
Prvi odstavek 235. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Pravosodni policisti skrbijo za varnost, red in disciplino v varovanih objektih, spremljajo varovane osebe zunaj
zavoda, nadzirajo in organizirajo delo v delavnicah, skrbijo za
poklicno in delovno usposabljanje obsojencev ter sodelujejo
v izvajanju programov obravnave in nadzirajo obsojence na
zunanjih deloviščih.".
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Tretji in četrti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
"(3) Pravosodni policisti morajo zasledovati pobegle varovane osebe, dokler obstaja možnost prijetja. O pobegu obsojenca se takoj obvesti policija. Pravosodni policisti lahko brez
odločbe sodišča vstopijo v tuje stanovanje in druge prostore,
če zasledujejo pobeglo varovano osebo.
(4) Pravosodni policisti skrbijo tudi varovanje varovanih
objektov in oseb.".
Dodajo se novi peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se
glasijo:
"(5) Varovani objekti so: zavodi za prestajanje kazni zapora, zgradbe, kjer so sodišča, državna tožilstva, državna
pravobranilstva in ministrstvo, pristojno za pravosodje.
(6) Varovane osebe so zaprte osebe: obsojenci, priporniki, mladoletniki v prevzgojnem domu in osebe, zoper katere je
odrejena izvršitev uklonilnega zapora.
(7) Pravosodni policisti, ki varujejo ali so v službi v varovanih objektih, lahko ugotavljajo identiteto oseb, ki prihajajo ali
odhajajo iz varovanih objektov ali so na območju, na katerem
je prepovedano ali omejeno gibanje.
(8) Pravosodni policisti zagotavljajo pomoč pravosodnim
organom, če ti pri izvrševanju svojih nalog naletijo na upiranje
ali ogrožanje ali če to utemeljeno pričakujejo.".
86. člen
236. člen se spremeni tako, da se glasi:
"236. člen
(1) Pravosodni policist sme obsojenca odstraniti iz skupnih bivalnih in drugih prostorov in ga odvesti v poseben prostor, če je podan sum:
– da je storil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti, ali če resno grozi, da bo storil tako kaznivo dejanje,
– da se pripravlja na beg ali upor,
– da kakorkoli ogroža sebe ali druge,
– da huje ovira druge pri delu, počitku ali razvedrilu.
(2) O odstranitvi je pravosodni policist, vodja izmene,
dolžan takoj obvestiti direktorja zavoda oziroma vodjo oddelka
zavoda. V posebnem prostoru sme ostati obsojenec do odločitve direktorja ali vodje oddelka zavoda, vendar največ 12 ur.
(3) Če se sumi, da obsojenec v telesu skriva ali prenaša
prepovedane substance ali predmete, se ga namesti v samsko sobo s posebno opremo, kjer prebiva ločeno od drugih
obsojencev.
(4) Namestitev iz prejšnjega odstavka odredi direktor zavoda in lahko traja najdlje 30 dni.
(5) Podrobnejšo ureditev pogojev za odreditev in izvajanje ukrepa iz tretjega odstavka tega člena določi z navodilom
minister, pristojen za pravosodje.".
87. člen
V 237. členu se za številko "235." beseda "in" nadomesti
z vejico, za številko "236." se doda besedilo "in 239.", besedilo
"in po drugih predpisih" pa se črta.
88. člen
238. člen se spremeni tako, da se glasi:
"238. člen
(1) Za zagotovitev varnosti, reda in discipline smejo pravosodni policisti izdajati ukaze, opraviti osebni pregled obsojenca,
pregled bivalnih prostorov, pregled osebne prtljage obsojencev
in oseb, ki prihajajo v varovani objekt, identifikacijo in varnostni
pregled oseb, ki prihajajo v varovani objekt ali se zadržujejo v
varovanem območju varovanih objektov ali ovirajo delo pravosodnih policistov pri njihovem delu zunaj varovanih objektov.
Pravosodni policisti lahko od obsojencev in drugih oseb zbirajo
tudi operativne informacije, ki se nanašajo na obsojence.
(2) Pravosodni policisti smejo opraviti osebni pregled obiskovalca zaprte osebe, če sumijo, da ima obiskovalec pri sebi
predmete ki niso dovoljeni.
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(3) Pravosodni policisti imajo pravico preprečiti vstop in
izstop vozilu ali osebi s prtljago, če oseba ne dovoli njihovega
pregleda.
(4) Za varovanje območij zavodov za prestajanje kazni
zapora ter preprečevanje pobegov obsojencev se lahko namestijo in uporabljajo videonadzorni sistemi.
(5) Obvestilo o izvajanju ukrepa uporabe videonadzornega sistema mora biti jasno in vidno objavljeno.
(6) Če želi posameznik pogledati posnetke, ki se nanašajo
nanj, se njegov zahtevek rešuje na način, določen z zakonom,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(7) Način uporabe videonadzornega sistema, odrejanja
snemanja, ravnanje s posnetki ter nadzor podrobneje predpiše
minister, pristojen za pravosodje.".
89. člen
V 239. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Pravosodni policisti imajo med opravljanjem svojega
dela pravico uporabiti prisilna sredstva tudi zoper druge osebe,
če te ovirajo njihovo delo, ogrožajo varnost varovanega objekta
in oseb v njem ali varovane osebe zunaj varovanih objektov.
Pravosodni policisti imajo med opravljanjem svojega dela pravico uporabiti prisilna sredstva zoper osebo, ki je zalotena pri
kaznivem dejanju ali kršenju javnega reda in miru in jo zadržijo
do prihoda policije.".
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
"– palica;",
šesta alineja pa se spremeni tako, da se glasi:
"– strelno orožje z življenjsko manj nevarnim strelivom;".
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedo "lahko" doda besedilo "glede na varnostne
okoliščine".
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
90. člen
Prvi odstavek 241. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Uprava zagotavlja pravno pomoč delavcu uprave,
zoper katerega je uveden kazenski postopek ali odškodninski
postopek zaradi opravljanja uradnih nalog, ki jih je po oceni
uprave opravljal skladno s predpisi.".
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Pravosodnemu policistu preneha delovno razmerje z
dnem, ko uprava na podlagi pravnomočne sodbe izda ugotovitveni sklep o prenehanju delovnega razmerja.".
91. člen
243. člen se spremeni tako, da se glasi:
"243. člen
Naloge vzgojne službe opravljajo strokovni delavci: vzgojitelji, psihologi, pedagogi, socialni delavci, učitelji, učitelji praktičnega pouka, delovni terapevti in zdravstveno osebje.".
92. člen
244. člen se spremeni tako, da se glasi:
"244. člen
(1) Strokovni delavci skrbijo za takšno organizacijo življenja in dela v zavodu, ki pospešuje ustrezno vključitev obsojenca v normalno življenje na prostosti po prestani kazni.
(2) Strokovni delavci pripravljajo osebni načrt obsojenca
in vodijo njegovo realizacijo, organizirajo in vodijo skupinske in individualne programe za obsojence ter sodelujejo
pri načrtovanju in izvajanju vse ostalih ukrepov, s katerimi
se poskuša doseči boljšo vključitev obsojencev v družbeno
skupnost.
(3) Za strokovne delavce se organizira usposabljanje in
izobraževanje za specifično področje in metode dela.".
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93. člen
245. člen se črta.
94. člen
247. člen se spremeni tako, da se glasi:
"247. člen
(1) Gospodarske dejavnosti uprave se organizirajo kot
terapevtske in učne delavnice v tistih zavodih, kjer je to potrebno za izvajanje izobraževalnih in korektivnih dejavnosti
obsojencev.
(2) Za delovanje terapevtskih in učnih delavnic se smiselno uporabljajo predpisi s področja izobraževanja.
(3) Obsojencem, ki so vključeni v delovno terapijo iz
15. člena tega zakona, pripada plačilo za delo pri delovni terapiji, in sicer po kriterijih in merilih, ki jih predpiše minister, pristojen
za pravosodje, v soglasju z ministrom, pristojnim za delo.
(4) Obsojenci iz prejšnjega odstavka imajo tudi pravico do
letnega dopusta v višini in pod pogoji, ki jih določa ta zakon in
na njegovi podlagi izdani predpisi o letnem dopustu obsojencev. Obsojencem je zagotovljena tudi pravica do 30-minutnega
odmora med delovno terapijo, če traja poln delovni čas. Pravico
do sorazmernega odmora med delovno terapijo imajo tudi obsojenci, če delovna terapija traja najmanj štiri ure dnevno.".
95. člen
248. člen se spremeni tako, da se glasi:
"248. člen
(1) Ustanovitelj posameznih pravno-organizacijskih oblik
gospodarskih dejavnosti uprave je Vlada Republike Slovenije,
ki v ustanovnem aktu uredi vprašanja, ki izhajajo iz namena
ustanovitve posamezne organizacijske oblike, ter druga vprašanja skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske javne
službe.
(2) Gospodarske dejavnosti uprave se organizirajo kot
režijski obrati smiselno po predpisih, ki urejajo organizacijo režijskih obratov. Taka organizacijska oblika je smiselna, ko bi bilo
zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično
ali neracionalno ustanoviti podjetje po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, ali podeliti koncesijo. Režijski obrati se
organizirajo kot notranje organizacijske enote zavodov.
(3) Gospodarske dejavnosti uprave se lahko organizirajo
tudi v eni od pravno-organizacijskih oblik, ki jih določa zakon,
ko se zaradi zagotavljanja večjih možnosti dela obsojencev
ukvarjajo tudi s proizvodnjo izdelkov in storitev za potrebe
uprave in potrebe drugih organov ali so ti izdelki lahko namenjeni trgu.".
96. člen
249. člen se spremeni tako, da se glasi:
"249. člen
Kadar obstajajo pogoji, da se gospodarske dejavnosti
uprave v enaki kakovosti lahko učinkoviteje zagotavljajo na
drug način, se te pravne osebe lahko preoblikujejo skladno z
zakonom, ki ureja javno zasebno partnerstvo.".
97. člen
250. člen se spremeni tako, da se glasi:
"250. člen
V posameznem zavodu se lahko glede na velikost zavoda,
posebne značilnosti zavodskih programov, velikost in posebnosti gospodarskih dejavnosti ter iz drugih razlogov organizirajo
gospodarske dejavnosti v več organizacijskih oblikah.".
98. člen
Za 250. členom se dodata naslov novega poglavja in nov
250.a člen, ki se glasita:
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"III. DAJANJE PODATKOV
IZ KAZENSKE EVIDENCE
250.a člen
(1) Kazenska evidenca obsega: osebne podatke o storilcih kaznivih dejanj iz sodb ali drugih odločb sodišč, podatke
o izrečenih kaznih, varnostnih ukrepih, pogojnih obsodbah,
sodnih opominih in o obsodbah, s katerimi je bila storilcem kaznivih dejanj, o katerih se vodi kazenska evidenca, oproščena
kazen, ter o njihovih pravnih posledicah; poznejše spremembe
podatkov o obsodbah, ki so bile vpisane v kazensko evidenco,
pa tudi podatke o izvršeni kazni in razveljavitvi vpisa neupravičene obsodbe.
(2) O vzgojnih ukrepih se vodi posebna evidenca, ki obsega osebne podatke o mladoletniku, podatke o izrečenih
vzgojnih ukrepih in podatke o izvršenih vzgojnih ukrepih oziroma druge podatke, ki se nanašajo na izvrševanje vzgojnih
ukrepov.
(3) Podatki iz kazenske evidence se dajejo le za neizbrisane obsodbe sodišču, državnemu tožilstvu, policiji za potrebe
kazenskih postopkov, ki tečejo zoper prej obsojeno osebo,
organom, pristojnim za izvrševanje kazenskih sankcij, in pristojnim organom, ki sodelujejo v postopku za podelitev amnestije, pomilostitve ali za izbris obsodbe. Navedenim organom
se omogoči varen elektronski dostop do kazenske evidence
tako, da lahko zahtevo posredujejo tudi v elektronski obliki, in
v primeru, če oseba ni zabeležena v evidenci, takoj prejmejo
sporočilo, da oseba ni vpisana v kazenski evidenci. Če je oseba zabeležena, ministrstvo, pristojno za pravosodje, organu
posreduje v elektronski obliki podatek iz kazenske evidence o
neizbrisani sodbi.
(4) Podatki iz kazenske evidence o neizbrisani obsodbi
se posredujejo državnim organom, na obrazloženo zahtevo pa
se smejo posredovati tudi pravnim osebam in zasebnim delodajalcem, če še trajajo pravne posledice obsodbe ali varnostni
ukrepi ali pa če imajo upravičen, na zakonu utemeljen interes.
Državnim organom in izvajalcem javnih pooblastil se omogoči
varen elektronski dostop do kazenske evidence tako, da lahko
zahtevo posredujejo tudi v elektronski obliki, in v primeru, če
oseba ni zabeležena v evidenci, takoj prejmejo sporočilo, da
oseba ni vpisana v kazenski evidenci. Če je oseba zabeležena, ministrstvo, pristojno za pravosodje, organu posreduje v
elektronski obliki podatek iz kazenske evidence o neizbrisani
sodbi.
(5) Na upravičeno, z zakonom določeno zahtevo ustanov,
društev ali skupin, ki so jim otroci ali mladoletniki zaupani v
učenje, vzgojo, varstvo ali v oskrbo, se dajo podatki iz kazenske evidence tudi za izbrisane obsodbe za kazniva dejanja
po 173. členu, po drugem odstavku 174. člena, po drugem
odstavku 175. člena, storjenega proti mladoletni osebi, in po
176. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 55/08 in
66/08 – popravek).
(6) Obsodbe za kazniva dejanja iz prejšnjega odstavka se
vpišejo v posebno evidenco, s področnimi zakoni pa se predpišejo pogoji in omejitve za dajanje podatkov o takih obsodbah. V
primerih, ki niso zajeti v prejšnjem odstavku, se obsodba kljub
ohranitvi v posebni evidenci šteje za izbrisano.
(7) Posamezniku se sme na njegovo zahtevo dati podatke
o tem, da je bil oziroma da ni bil obsojen, samo če jih potrebuje
za uveljavitev svojih pravic.
(8) Določbe o zakonski rehabilitaciji in izbrisu sodbe in o
sodni rehabilitaciji se smiselno uporabljajo tudi, kadar gre za
sodbo, ki jo je slovenskemu državljanu izreklo tuje sodišče.
(9) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za sodbe, ki so
jih državljanom Republike Slovenije izrekla tuja sodišča, določbe o posredovanju podatkov pa se uporabljajo tudi za državne
organe, pravne osebe in zasebne delodajalce držav, članic
Evropske unije, če ni z zakonom določeno drugače.
(10) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
dajanje podatkov iz evidence pravnomočnih sodb oziroma
sklepov o prekrških ter skupne evidence kazenskih točk v
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cestnem prometu, iz evidence kazenskih točk in sklepov
sodišč v postopkih za prekrške, če ni z zakonom določeno
drugače.".
99. člen
V prvem odstavku 251. člena se znesek "300.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "1.400 eurov", znesek "5,000.000 tolarjev" pa z zneskom "21.000 eurov".
V drugem odstavku se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "150 eurov", znesek "300.000 tolarjev" pa z
zneskom "1.400 eurov".
100. člen
V prvem odstavku 252. člena se znesek "30.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "150 eurov", znesek "100.000 tolarjev"
pa z zneskom "500 eurov".
V drugem odstavku se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "150 eurov", znesek "100.000 tolarjev" pa z
zneskom "500 eurov".
101. člen
V 253. členu se znesek "50.000 tolarjev" nadomesti z
zneskom "250 eurov", znesek "150.000 tolarjev" pa z zneskom
"700 eurov".
102. člen
V 254. členu se znesek "10.000 tolarjev" nadomesti z
zneskom "50 eurov".
103. člen
V prvem odstavku 255. člena se znesek "100.000 tolarjev"
nadomesti z zneskom "500 eurov", znesek "1,000.000 tolarjev"
pa z zneskom "4.500 eurov".
V drugem odstavku se znesek "10.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "50 eurov", znesek "100.000 tolarjev" pa z
zneskom "500 eurov"."
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
104. člen
Do vzpostavitve ustreznih varnih elektronskih povezav,
najkasneje pa v petih letih od uveljavitve tega zakona, se podatki iz 26. člena tega zakona posredujejo pisno.
105. člen
Varovanje varovanih objektov iz 85. člena tega zakona se
začne izvajati postopoma po zagotovljenem dodatnem številu
ustrezno usposobljenih pravosodnih policistov, najkasneje pa
v petih letih od uveljavitve tega zakona.
106. člen
Šteje se, da uradniki, ki imajo do dneva, ko se bo v celoti
začel izvajati program usposabljanja, opravljen strokovni izpit
iz upravnega postopka, izpolnjujejo pogoj glede opravljenega
strokovnega izpita po 232. členu zakona.
107. člen
Podzakonski predpisi, določeni s tem zakonom, oziroma
izdani na podlagi Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo), morajo
biti izdani oziroma usklajeni s tem zakonom najkasneje v 12
mesecih po njegovi uveljavitvi.
Do izdaje oziroma uskladitve podzakonskih predpisov z
določbami tega zakona se uporabljajo dosedanji podzakonski
predpisi, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom.
108. člen
Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Uredba o nazivih, pogojih za pridobitev nazivov in posebnih označbah
nazivov paznikov (Uradni list RS, št. 53/2000).
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109. člen
Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati tretji odstavek
10. člena Pravilnika o izvrševanju kazni zapora (Uradni list RS,
št. 102/2000, 127/06 in 112/07).
110. člen
Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati sedmi odstavek
22. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 17/08 in 21/08 – popravek).
111. člen
Ta zakon začne veljati 1. novembra 2008.
Št. 713-03/92-5/71
Ljubljana, dne 11. julija 2008
EPA 1931-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

3347.

Zakon o dopolnitvi Zakona o lokalni
samoupravi (ZLS-O)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi
Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-O)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-O), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 11. julija 2008.
Št. 003-02-7/2008-6
Ljubljana, dne 21. julija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DOPOLNITVI ZAKONA O LOKALNI
SAMOUPRAVI (ZLS-O)
1. člen
V Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo) se v 21. členu za sedemnajsto
alinejo doda nova osemnajsta alineja, ki se glasi:
»– lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade
ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov;«.
Dosedanje osemnajsta do dvaindvajseta alineja postanejo devetnajsta do triindvajseta alineja.
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/90-4/215
Ljubljana, dne 11. julija 2008
EPA 2090-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik
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3348.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (ZZVZZ-K)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(ZZVZZ-K), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji 11. julija 2008.
Št. 003-02-7/2008-5
Ljubljana, dne 21. julija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU
IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU
(ZZVZZ-K)
1. člen
V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo,
114/06 – ZUTPG in 91/07) se za 1. členom doda 1.a člen, ki
se glasi:
"1.a člen
S tem zakonom se prenaša Direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 v zvezi s preglednostjo ukrepov, ki urejajo določanje cen zdravil za človeško uporabo in njihovo vključitev
v področje nacionalnih sistemov zdravstvenega zavarovanja
(UL L št. 40 z dne 11. 2. 1989, str. 8) v delu, ki se nanaša na
vključevanje zdravil v sistem financiranja iz javnih sredstev.".
2. člen
V 5. členu se v tretjem odstavku besedilo "Skupščino
Republike Slovenije oziroma skupščine občin" nadomesti z
besedilom "Državni zbor Republike Slovenije oziroma občinske
svete".
3. člen
V 6. členu se v drugem odstavku besedilo "Plan zdravstvenega varstva Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
plan zdravstvenega varstva)" nadomesti z besedilom "Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva".
V tretjem odstavku se besedilo "Plan zdravstvenega varstva" nadomesti z besedilom "Resolucija o nacionalnem planu
zdravstvenega varstva".
V četrtem odstavku se besedilo "Predlog plana zdravstvenega varstva" nadomesti z besedilom "Predlog resolucije o
nacionalnem planu zdravstvenega varstva".
V petem odstavku se besedilo "Plan zdravstvenega varstva" nadomesti z besedilom "Resolucijo o nacionalnem planu
zdravstvenega varstva", beseda "Skupščina" pa se nadomesti
z besedama "Državni zbor.".

za:

4. člen
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Republika Slovenija iz proračuna zagotavlja sredstva
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– spremljanje in proučevanje zdravstvenega stanja in
ravni zdravja prebivalstva, skupaj z dejavniki, ki vplivajo na
zdravje;
– spremljanje in proučevanje pojava nalezljivih bolezni in
drugih množičnih groženj zdravju ter predlaganje, uvajanje in
nadzor ukrepov za obvladovanje teh groženj;
– oblikovanje ukrepov za izboljšanje zdravja, spremljanje
izvajanja in ocenjevanje učinkovitosti teh ukrepov s pripravo
predlogov za izboljšanje;
– spremljanje učinkovitosti, dostopnosti in kakovosti dela
sistema zdravstvenega varstva s pripravo predlogov za izboljšanje stanja;
– pripravo, medresorsko usklajevanje in izvajanje programov krepitve zdravja nacionalnega pomena na področjih, ki
niso zdravstvena in so opredeljena v Resoluciji o nacionalnem
planu zdravstvenega varstva;
– dejavnost javnega zdravja, pomembno za vso državo;
– sofinanciranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti na
področju zdravstvenega varstva;
– spodbujanje mednarodnega sodelovanja na področju
zdravstvenega varstva;
– dejavnosti humanitarnih, invalidskih, strokovnih in drugih društev ter organizacij, skladno z opredelitvami iz Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva;
– zbiranje krvi in izmenjavo organov ter tkiv in celic za
presaditev;
– zdravstvene preglede vojaških obveznikov, kandidatov
za prostovoljno služenje vojaškega roka ter pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi Slovenske vojske za
določitev ocene zdravstvene sposobnosti za vojaško službo, za
službo v rezervni sestavi policije ali v pomožni policiji oziroma
službo v Civilni zaščiti ali drugih reševalnih sestavah, ki jih
organizirajo državni organi;
– zdravstveno varstvo vojakov v času služenja vojaškega
roka oziroma udeležencev drugih oblik vojaškega usposabljanja, med usposabljanjem za rezervno sestavo policije ali za
pomožno policijo, oseb med opravljanjem nadomestne civilne
službe, vojaških obveznikov in pogodbenih pripadnikov rezervne sestave Slovenske vojske med usposabljanjem in vojaško
službo, oseb med usposabljanjem za službo v Civilni zaščiti
oziroma drugih reševalnih sestavah in med izvajanjem služb
oziroma nalog v Civilni zaščiti in teh sestavah, ki jih organizirajo
državni organi, če zdravstvenega varstva nimajo urejenega na
drugi podlagi;
– posebno zdravstveno varstvo po predpisih o vojaških
invalidih, civilnih invalidih vojne, varstvu vojnih veteranov in
žrtev vojnega nasilja, udeležencev drugih vojn ter državnih
priznavalninah;
– nujno zdravljenje oseb neznanega prebivališča, tujcev
iz držav, s katerimi niso sklenjene mednarodne pogodbe, ter
tujcev in državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini, ki začasno prebivajo v Republiki Sloveniji ali
so na poti skozi državo in zanje ni bilo mogoče zagotoviti
plačila zdravstvenih storitev, kakor tudi za druge osebe, ki po
določbah tega zakona niso vključene v obvezno zdravstveno
zavarovanje in niso zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja;
– plačilo razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev
iz 23. člena tega zakona za zavarovance iz prvega odstavka
15. člena tega zakona in po njih zavarovane družinske člane,
ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu;
– plačilo razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev
iz 23. člena tega zakona za zavarovance iz 22. točke prvega
odstavka 15. člena tega zakona;
– plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje
za zavezance, ki jim je oprostitev plačila teh obveznosti zagotovljena s posebnim zakonom.".
5. člen
V 8. členu se četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
"– zagotavlja zdravstveno varstvo pripadnikov Civilne zaščite, gasilskih in drugih splošnih reševalnih služb med uspo-
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sabljanjem in opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči
v enotah, službah ter drugih operativnih sestavah, ki jih organizirajo občine, če tega nimajo urejenega na drugi podlagi;".
6. člen
V 15. členu se v prvem odstavku:
– 9. točka spremeni tako, da se glasi:
"9. brezposelne osebe, ki prejemajo pri zavodu za zaposlovanje denarno nadomestilo";
– 17. točka spremeni tako, da se glasi:
"17. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
ki prejemajo trajno denarno socialno pomoč in osebe, ki jim je
Republika Slovenija priznala status begunca ali subsidiarno
zaščito v skladu s predpisi o mednarodni zaščiti, če niso zavarovane iz drugega naslova";
– 20. točka spremeni tako, da se glasi:
"20. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
če ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje po eni izmed točk iz
tega odstavka in si same plačujejo prispevek";
– v 21. točki za piko doda besedilo, ki se glasi:
"Državljane iz te točke v obvezno zavarovanje prijavi
občina stalnega prebivališča, če nimajo nobenih dohodkov oziroma če, kadar živijo sami, njihovi povprečni mesečni dohodki
v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 50% minimalne plače,
oziroma če, kadar živijo z ožjimi ali širšimi družinskimi člani v
skupnem gospodinjstvu, njihovi povprečni mesečni dohodki
na družinskega člana v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 25%
minimalne plače, razen kadar ima sam ali njegovi ožji ali širši
družinski člani prihranke oziroma premoženje, ki dosega ali
presega višino 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka";
– za 21. točko dodajo nove 22., 23., 24. in 25. točka, ki
se glasijo:
"22. priporniki, ki niso zavarovanci iz drugega naslova
do trenutka nastopa pripora oziroma jim zavarovanje preneha
v času pripora, obsojenci na prestajanju kazni zapora, mladoletniškega zapora, mladoletniki na prestajanju vzgojnega
ukrepa oddaje v prevzgojni dom, osebe, ki jim je izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva
v zdravstvenem zavodu ter obvezno zdravljenje odvisnosti
od alkohola in drog. Pripornike v zavarovanje prijavi zavod za
prestajanje kazni zapora, v katerem so priporniki na prestajanju
pripora, druge osebe iz te točke pa zavod oziroma organizacija
v kateri se te osebe nahajajo, najkasneje naslednji delovni dan
po sprejemu teh oseb;
23. osebe, ki pridobijo pravico po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in sicer:
– upravičenci do starševskih nadomestil, ki jim je prenehalo delovno razmerje v času trajanja starševskega dopusta,
– eden od staršev, ki si na podlagi svoje dejavnosti plačuje prispevke za socialno varnost za najmanj 20 ur tedensko ter
neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti,
– eden od staršev, ki zapusti trg dela zaradi nege in varstva štirih ali več otrok;
24. otroci do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno
zavarovanje;
25. družinski pomočniki po zakonu, ki ureja socialno varstvo.".
Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi, tretji, četrti in
peti odstavek, ki se glasijo:
''Prihranki in premoženje zavarovancev iz 21. točke prejšnjega odstavka se ugotavljajo v skladu s predpisi s področja
socialnega varstva, ki urejajo denarno socialno pomoč.
Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotovi občina, ki osebo prijavi v zavarovanje, z odločbo z veljavnostjo
do enega leta in o izdani odločbi obvesti Zavod. Podrobnejša
merila predpiše minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za delo, družino in socialne zadeve.
Zavarovancem iz 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka
tega člena preneha lastnost zavarovanca v obveznem zavaro-
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vanju iz tega naslova z dnem, ko postane odločba o ugotovljeni
I. kategoriji invalidnosti zavarovanca pravnomočna.
Za osebe iz 22. točke prvega odstavka tega člena lahko
zavod oziroma organizacija, v kateri se te osebe nahajajo, za
osebe, ki jim je bil izrečen uklonilni zapor pa zavod za prestajanje kazni zapora, kjer se te osebe nahajajo na prestajanju
uklonilnega zapora pri Zavodu brez njihovega soglasja pridobi podatek o obstoju obveznega zdravstvenega zavarovanja,
zahteva izdajo potrdila, s katerim se začasno izkazuje lastnost
zavarovane osebe in pridobi kartico zdravstvenega zavarovanja, pri zavarovalnici, ki izvaja prostovoljna zdravstvena zavarovanja pa podatek o obstoju dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja in zahteva izdajo potrdila o tem.".
Dosedanji drugi odstavek postane šesti odstavek, v katerem se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
"– kmetje, člani kmečkih gospodarstev in druge osebe,
ki v Republiki Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini
ali glavni poklic in niso pokojninsko in invalidsko zavarovani,
če kmečko gospodarstvo dosega na člana gospodarstva, ki
opravlja kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, mesečno
najmanj tolikšen dohodek kmečkega gospodarstva, ki ustreza znesku 25% minimalne plače. Kot kmečko gospodarstvo
se šteje življenjska skupnost, skupna proizvodnja in poraba
prihodkov vseh članov kmečkega gospodarstva, ne glede na
sorodstvene vezi, pod pogojem, da najmanj en član gospodarstva opravlja kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic.
Kot dohodek kmečkega gospodarstva se šteje vsota vseh
dohodkov, ki jih v zvezi z opravljanjem kmetijske, gozdarske
in dopolnilne dejavnosti na kmetiji dosežejo člani kmečkega
gospodarstva.".
Dosedanji tretji odstavek postane šesti odstavek.
Dosedanji četrti odstavek se črta, dosedanji peti odstavek
postane sedmi odstavek.
7. člen
Za 15. členom se doda novi 15.a člen, ki se glasi:
"15.a člen
Po tem zakonu so obvezno zavarovane tudi osebe iz
1. in 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena, ki prebivajo v
Republiki Sloveniji in so v delovnem razmerju oziroma samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini
ali glavni poklic še v eni ali več državah članicah Evropske
unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji. Za te osebe veljajo enake pravice in obveznosti,
ki izhajajo iz tega zakona in veljajo za osebe iz 1. in 5. točke
prvega odstavka prejšnjega člena.
Zavarovanci iz prejšnjega odstavka plačujejo prispevek
po stopnji, določeni za zavarovance in po stopnji, določeni za
delodajalce, iz naslova sočasne zaposlitve oziroma opravljanja
dejavnosti v drugi državi članici Evropske unije.".
8. člen
V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Za poškodbo pri delu in poklicno bolezen so zavarovane
osebe iz 1., 2., 3., 5., 6., 8., 19., 19.a, 22. in 25. točke prvega
odstavka 15. člena tega zakona. Zavarovanci iz 22. točke prvega odstavka 15. člena tega zakona so zavarovani za poškodbo
pri delu in poklicno bolezen, če so dejansko vključeni v delo.''.
9. člen
V 17. členu se v 2. točki za besedo "razvoju" doda besedilo "ter otroci in mladostniki z nezgodno poškodbo glave in
okvaro možganov".
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
"9. osebe, ki opravljajo splošno koristna in druga dela po
kazenskih predpisih;".
Za 10. točko se pika nadomesti s podpičjem in dodata
novi 11. in 12. točka, ki se glasita:
"11. osebe, ki opravljajo humanitarna in druga podobna
dela po predpisih o zaposlovanju;
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12. osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki
urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno.".
10. člen
V 18. členu se v 1. točki besedi "in reševanju" nadomestita z besedilom "ter reševanju in pomoči".
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
"3. osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe, civilne zaščite, službe za
opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za
zveze oziroma osebe pri usposabljanju za obrambo ter zaščito,
reševanje in pomoč;".
V 8. točki se beseda "sestavov" nadomesti z besedo
"sestav".
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
"9. osebe, ki kot člani gorske reševalne službe, podvodne
ali jamarske reševalne službe oziroma kot vodniki reševalnih
psov, opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ali odvrnitve oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo
življenje ali premoženje ljudi.".
11. člen
V 20. členu se v prvem odstavku:
– točka a) 2. spremeni tako, da se glasi:
"2. otroci (zavarovančevi otroci in otroci, ki so z odločbo
pristojnega organa nameščeni v družino z namenom posvojitve);",
– točka b) 3. spremeni tako, da se glasi:
"starši (oče in mati, zakonec ali zunajzakonski partner
očeta oziroma matere, ter posvojitelj), ki živijo z zavarovancem
v skupnem gospodinjstvu in jih zavarovanec preživlja ter nimajo
za preživljanje dovolj lastnih sredstev in so trajno in popolnoma
nezmožni za delo, razen staršev zavarovancev iz 24. točke
prvega odstavka 15. člena tega zakona.".
12. člen
V 22. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Otrok, ki ni sam zavarovanec, je zdravstveno zavarovan
kot družinski član do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do
dopolnjenega 18. leta starosti, po tej starosti pa, če se šola,
in sicer do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega
26. leta starosti.".
13. člen
V 23. členu se v prvem odstavku v 1. točki:
– prva alinea spremeni tako, da se glasi:
"– sistematični in drugi preventivni pregledi otrok, učencev, dijakov in študentov do dopolnjenega 26. leta starosti,
žensk v zvezi z nosečnostjo in drugih odraslih oseb v skladu s
programom, razen pregledov, ki jih na podlagi zakona zagotavljajo delodajalci";
– črta druga alinea;
– za prvo alineo dodata novi druga in tretja alinea, ki se
glasita:
"– preprečevanje, presejanje in zgodnje odkrivanje bolezni, skladno s programom, ki ga sprejme Zdravstveni svet,
– svetovanje, izobraževanje, usposabljanje in pomoč za
spreminjanje nezdravega življenjskega sloga";
– dosedanje tretja do sedma alinea postanejo nove četrta
do osma alinea;
– nova četrta alinea se spremeni tako, da se glasi:
"– zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki se redno šolajo in otrok in mladostnikov z motnjami
v telesnem in duševnem razvoju ter otrok in mladostnikov z
nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov";
– za novo osmo alineo doda nova deveta alinea, ki se
glasi:
"– celovita obravnava z zdravljenjem in rehabilitacijo slepote in slabovidnosti v skladu z veljavno klasifikacijo Svetovne
zdravstvene organizacije, popolne ali zelo težke okvare sluha
po Mednarodni klasifikaciji okvar, invalidnosti in oviranosti

Št.

76 / 25. 7. 2008 /

Stran

10873

Svetovne zdravstvene organizacije (1980), cistične fibroze
in avtizma in oseb po nezgodni poškodbi glave in okvari možganov";
– dosedanje osma do enajsta alinea postanejo nove deseta do trinajsta alinea;
– dosedanji dvanajsta in trinajsta alinea postaneta novi
štirinajsta in petnajsta alinea, ki se glasita:
"– zdravila s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje oseb
in stanj iz četrte do trinajste alinee te točke, medicinski pripomočki v zvezi z zdravljenjem oseb in stanj iz prve do trinajste
alinee te točke;
– zdravila in živila za posebne zdravstvene namene s
pozitivne in vmesne liste za otroke, učence, dijake, vajence
in študente ter osebe z motnjami v telesnem in duševnem
razvoju";
– za novo petnajsto alineo doda nova šestnajsta alinea,
ki se glasi:
"– živila za posebne zdravstvene namene s prilagojeno
sestavo hranil za zdravljenje zavarovanih oseb z vrojenimi
motnjami presnove";
– za novo šestnajsto alineo doda nova sedemnajsta alinea, ki se glasi:
"– sobivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z
bolnim otrokom do starosti otroka vključno 5 let";
– za novo sedemnajsto alineo se doda nova osemnajsta
alinea, ki se glasi:
"– predhodni in obdobni zdravstveni pregledi za športnike, ki nastopajo na uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih
športnih zvez".
V 4. točki se v drugi alinei besedilo "za vse druge primere"
nadomesti z besedilom ", razen za primere iz 1. točke tega
odstavka".
V 6. točki se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
"– zdravila in živila za posebne zdravstvene namene z
vmesne liste,".
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se
glasi:
"Zagotavljanje pravic in programov preventivnih in sistematičnih pregledov in storitev zgodnjega odkrivanja dejavnikov
tveganja za nastanek kroničnih bolezni, vključno s presejalnimi
testi ter storitev s področja krepitve zdravja iz prve, druge in
tretje alinee 1. točke prejšnjega odstavka ter navodila za njegovo izvajanje, določi minister, pristojen za zdravje, na predlog
Zdravstvenega sveta. Za izvajanje teh programov lahko njihovi
izvajalci osebne podatke o zavarovancih, ki so vključeni v te
programe pridobijo od Zavoda ali iz Centralnega registra prebivalstva. Določanje cen programov in obseg sredstev za njihovo
izvajanje, zagotavljanje učinkovitosti, kakovosti in nadzora se
zagotovijo skladno s tem zakonom in dogovorom iz 63. člena
tega zakona.".
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane novi tretji
odstavek, se v prvem stavku besedi "prejšnjega odstavka"
nadomestita z besedilom "prvega odstavka tega člena".
Dosedanji tretji odstavek postane novi četrti odstavek.
Za novim četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek,
ki se glasi:
"Zavarovanci iz 22. točke prvega odstavka 15. člena
tega zakona imajo omejeno pravico do proste izbire zdravnika
v zdravstvenem zavodu, ki jo uresničujejo v skladu s predpisi s področja izvrševanja kazenskih sankcij. Ti zavarovanci
nimajo pravice do zdravljenja in nege na domu, zdravljenja
v tujini, zdraviliškega zdravljenja in nadomestila za začasno
zadržanost od dela, čeprav delajo v režijskih obratih, nege ožjega družinskega člana, pogrebnine in posmrtnine ter povračil
potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev.
Prav tako se po teh zavarovancih ne morejo zavarovati njihovi
družinski člani.".
14. člen
Za 23. členom se dodajo novi 23.a, 23.b, in 23.c členi, ki
se glasijo:
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"23.a člen
Zavod zagotavlja iz obveznega zavarovanja sredstva za
zdravila iz prvega odstavka prejšnjega člena v celoti oziroma v
ustreznem odstotnem deležu, glede na razvrstitev zdravila na
pozitivno oziroma vmesno listo in na podlagi:
– veljavne cene, določene skladno s predpisi, ki urejajo
zdravila, ali
– najvišje priznane vrednosti, ki jih določa Zavod najmanj
vsakih 6 mesecev za skupine medsebojno zamenljivih zdravil,
določene s predpisi, ki urejajo zdravila, ali
– veljavne cene za zdravilo, ki je v posamezni skupini
medsebojnih zamenljivih zdravil, kadar je ta nižja od njihove
najvišje priznane vrednosti.
Ne glede na določilo druge alinee prejšnjega odstavka
Zavod zagotavlja iz sredstev obveznega zavarovanja sredstva
za zdravilo iz posamezne skupine medsebojno zamenljivih
zdravil v skladu z razvrstitvijo na pozitivno ali vmesno listo v
celoti oziroma v ustreznem odstotnem deležu, kadar iz zdravstvenih razlogov enakovredno zdravljenje z drugim zdravilom
iz skupine medsebojno zamenljivih zdravil ni možno.
Za skupine medsebojno zamenljivih zdravil se določi najvišja priznana vrednost, ki ne sme biti višja od najnižje veljavne
cene zdravila v posamezni skupini medsebojno zamenljivih
zdravil, ki je dostopno na trgu v Republiki Sloveniji v času določanja najvišje priznane vrednosti.
Zavod zagotavlja iz obveznega zavarovanja sredstva za
živila za posebne zdravstvene namene na podlagi:
– cene, ki jo dogovori Zavod s ponudnikom živil ali
– najvišje priznane vrednosti za živilo, ki jo določi Zavod
najmanj vsakih 6 mesecev.
Zavod vodi evidenco o zdravilih in živilih za posebne zdravstvene namene, ki so razvrščena na pozitivno ali vmesno listo,
in najvišjih priznanih vrednosti za posamezne skupine medsebojno zamenljivih zdravil ter za živila za posebne zdravstvene
namene in jih objavlja na svoji spletni strani.
23.b člen
Na pozitivno listo ali vmesno listo Zavod razvršča zdravila
na podlagi naslednjih meril:
– pomen zdravila z vidika javnega zdravja,
– prednostne naloge izvajanja programa zdravstvenega
varstva,
– terapevtski pomen zdravila,
– relativna terapevtska vrednost zdravila,
– ocena farmakoekonomskih podatkov za zdravilo,
– ocena etičnih vidikov,
– prioritete programov zdravstvenega varstva,
– podatki in ocene iz referenčnih virov.
Na pozitivno listo ali vmesno listo Zavod razvršča živila za
posebne zdravstvene namene na podlagi naslednjih meril:
– pomen živila za posebne zdravstvene namene z vidika
javnega zdravja,
– terapevtski pomen živila za posebne zdravstvene namene,
– prilagojenost sestave hranil v živilu, specifično za bolezen, motnjo ali zdravstveno stanje,
– dogovorjena cena živila za posebne zdravstvene namene med predlagateljem razvrstitve in Zavodom.
Na pozitivno listo se ob upoštevanju meril iz prejšnjega stavka
razvrščajo le živila za posebne zdravstvene namene, s prilagojeno sestavo hranil, ki so lahko edini vir prehrane.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena na pozitivno
ali vmesno listo ne morejo biti razvrščena zdravila in živila za
posebne zdravstvene namene, ki:
– ne izkazujejo enake ali dodane vrednosti v terapevtskem ali ekonomskem smislu v primerjavi z zdravili oziroma
živili v isti terapevtski skupini, ki so že razvrščena na pozitivno
ali vmesno listo ali
– se uporabljajo za blažitev simptomov oziroma zdravljenje stanj, ki so z javno zdravstvenega vidika manj pomembna
ali
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– se uporabljajo pri obravnavi stanj, ki jih je mogoče urediti ali pozdraviti zgolj s spremenjenim načinom življenja.
Zavod lahko ob razvrstitvi zdravila ali živila za posamezne zdravstvene namene na pozitivno ali vmesno listo določi
omejitev predpisovanja ali izdajanja posameznega zdravila
oziroma živila za posebne zdravstvene namene. Omejitev se
lahko nanaša na populacijsko skupino, ki lahko zdravilo prejme,
indikacijsko področje, za katero se sme zdravilo predpisovati,
stopnjo izraženosti bolezni, za katero se sme zdravilo predpisovati, vrsto specializacije zdravnika, ki sme zdravilo predpisati ali
obveznost predhodne odobritve strokovne komisije, ki odloča o
predpisovanju določenih zdravil, pridobljenih z biotehnološkimi
postopki ter živil za posebne zdravstvene namene.
23.c člen
Vlogo za razvrstitev zdravil na pozitivno ali vmesno listo
lahko vložijo Zavodu naslednji predlagatelji:
– imetnik dovoljenja za promet z zdravilom oziroma njegov zastopnik v Republiki Sloveniji;
– imetnik dovoljenja za promet s paralelno vnesenim ali
uvoženim zdravilom;
– imetnik dovoljenja za vnos ali uvoz zdravila, razvrščenega na seznam nujno potrebnih zdravil;
– imetnik pozitivnega mnenja Evropske agencije za zdravila za paralelno distribucijo zdravila.
Vlogo za razvrstitev živil za posebne zdravstvene namene na pozitivno oziroma vmesno listo lahko vloži Zavodu
proizvajalec živila za posebne zdravstvene namene oziroma
njegov zastopnik.
Ne glede na določilo prvega in drugega odstavka tega
člena lahko Zavod razvršča zdravila in živila za posebne zdravstvene namene na pozitivno ali vmesno listo tudi na pobudo
bolnišnic ali na lastno pobudo.
Vloga za razvrstitev zdravila ali živila za posebne zdravstvene namene mora vsebovati podatke o predlagatelju ter
tehnične in strokovne podatke o zdravilu ali živilu za posebne
zdravstvene namene. Vloga za razvrstitev zdravila mora vsebovati tudi odločbo o najvišji dovoljeni ceni oziroma izredni višji
dovoljeni ceni, ki jo je izdal organ, pristojen za zdravila, v skladu
s predpisi, ki urejajo cene zdravil.
Zavod izda odločbo o razvrstitvi zdravila na pozitivno
ali vmesno listo oziroma odločbo o nerazvrstitvi zdravila na
pozitivno ali vmesno listo, ki začne veljati najkasneje v roku
90 dni od prejema popolne vloge. Ta rok se lahko podaljša le v
primeru, ko je organ, pristojen za zdravila, določil najvišjo dovoljeno ceno pred iztekom 90 dni. Postopek določanja najvišje
dovoljene cene skladno s predpisi, ki urejajo cene zdravil, ter
postopek razvrščanja zdravila na pozitivno ali vmesno listo
vključno z uveljavitvijo razvrstitve, ne smeta skupaj presegati
180 dni.
Zavod izda odločbo o razvrstitvi živila na pozitivno ali
vmesno listo oziroma nerazvrstitvi živila za posebne zdravstvene namene na pozitivno ali vmesno listo najkasneje v roku
180 dni od prejema popolne vloge. Če Zavod med postopkom
razvrščanja ugotovi, da so podatki v vlogi nejasni ali neustrezni,
o tem obvesti predlagatelja in ga pozove, da vlogo dopolni.
Do predložitve zahtevanih podatkov se postopek razvrščanja
odloži ter rok za izdajo odločbe ne teče.
Zavod lahko na pobudo zdravstvenih institucij ali na lastno
pobudo uvede postopek za izločitev zdravila ali živila za posebne zdravstvene namene s pozitivne ali vmesne liste, kadar
ne izpolnjujejo več meril iz prvega oziroma drugega odstavka
23.c člena tega zakona oziroma ko pride do izpolnitve enega
od meril iz tretjega odstavka 23.c člena tega zakona.
Odločba o razvrstitvi ali nerazvrstitvi zdravila in živila za
posebne zdravstvene namene na pozitivno ali vmesno listo ali
o izločitvi s pozitivne ali vmesne liste mora biti obrazložena z
navedbo razlogov, ki temeljijo na merilih iz prvega, drugega in
tretjega odstavka 23.b člena tega zakona.
Predlagatelj se lahko zoper odločbo iz petega in šestega
odstavka tega člena pritoži v 30 dneh od prejema odločbe. Pri-

Uradni list Republike Slovenije
tožba, ki se vloži na Zavod, ne zadrži njene izvršitve. O pritožbi
odloči minister, pristojen za zdravje, v roku 60 dni od prejema
pritožbe. Odločitev pristojnega ministra lahko vlagatelj v roku
30 dni od prejema odločbe izpodbija s tožbo v upravnem sporu
pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije.
Natančnejši postopek in podrobnejša merila za razvrščanje zdravil in živil za posebne zdravstvene namene na
pozitivno ali vmesno listo, za izločitev zdravil in živil za posebne
zdravstvene namene iz pozitivne ali vmesne liste, podrobnejše
sestavine vloge ter morebitne stroške postopka, pogoje in postopek za določanje omejitev iz četrtega odstavka 23.b člena
tega zakona, način, postopek in merila ter roke za določanje
najvišjih priznanih vrednosti za posamezne skupine medsebojno zamenljivih zdravil ter za živila za posebne zdravstvene
namene, merila ter pogoje in postopek za sklenitev dogovora
o ceni zdravil z Zavodom v skladu s predpisi, ki urejajo cene
zdravil, ureja splošni akt Zavoda, h kateremu da soglasje minister, pristojen za zdravje.".
15. člen
V 24. členu se besedi "prejšnjega člena" nadomestita z
besedilom "23. člena tega zakona".
Dodajo se novi drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi
odstavek, ki se glasijo:
"Republika Slovenija zagotavlja iz proračunskih sredstev
razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz 2. do 6. točke 23. člena tega zakona za zavarovance iz 22. točke prvega
odstavka 15. člena tega zakona. Organ, zavod oziroma organizacija, v kateri so te osebe, o tem obvesti Zavod, ki v evidenci
o zavarovanih osebah vodi podatek o upravičenosti do kritja
polne vrednosti zdravstvenih storitev.
Republika Slovenija zagotavlja iz proračunskih sredstev
razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz 2. do 6. točke
23. člena tega zakona za zavarovance in po njih zavarovane
družinske člane iz prvega odstavka 15. člena tega zakona pod
pogojem, da navedenih pravic nimajo zagotovljenih v celoti iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova in
če izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči.
Šteje se, da zavarovanec oziroma po njem zavarovan
družinski član izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, če
med uveljavljanjem pravice do kritja razlike do polne vrednosti
zdravstvenih storitev upravičen do denarne socialne pomoči
oziroma izpolnjuje pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, ki se izda največ za obdobje, za katero se lahko dodeli
denarna socialna pomoč.
Zavarovanec oziroma po njem zavarovan družinski član
izkazuje izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka z odločbo do denarne socialne pomoči ali z odločbo pristojnega
centra za socialno delo o pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev. Center za socialno delo obvesti o
izdani odločbi Zavod, ki v evidenci o zavarovanih osebah vodi
podatek o upravičenosti do kritja polne vrednosti zdravstvenih
storitev.
Zavarovanec oziroma po njem zavarovan družinski član
je do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev
upravičen za čas prejemanja denarne socialne pomoči oziroma
za čas izpolnjevanja pogojev za pridobitev denarne socialne
pomoči.
Zoper odločbo o pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz petega odstavka tega člena je
dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za socialne zadeve.
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
Zavod na podlagi obvestila iz drugega odstavka in odločbe iz petega odstavka tega člena zagotovi podatek o upravičenosti kritja razlik do polne vrednosti zdravstvenih storitev
s kartico zdravstvenega zavarovanja. Na podlagi prejetih obračunov izvajalcev zdravstvenih storitev, računov za zdravila
in medicinske pripomočke izvaja nadzor, vodi evidenco in zagotavlja tekoča plačila. Proračun Republike Slovenije povrne
Zavodu sredstva dvakrat na leto na podlagi zbirnega računa, h
kateremu da soglasje ministrstvo, pristojno za zdravje.''.
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16. člen
Besedilo 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Natančnejši obseg zdravstvenih storitev iz prvega odstavka 23. člena ter 23.c člena tega zakona, ki se zagotavljajo
v breme obveznega zavarovanja, natančnejši postopek uveljavljanja pravic, standarde in normative določi Zavod v splošnih
aktih v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje.".
17. člen
V 30. členu se v prvem odstavku črta besedilo ", s katerim
zavarovanec živi v skupnem gospodinjstvu,".
V šestem odstavku se pred piko doda besedilo "oziroma
dokler traja roditeljska pravica".
Za sedmim odstavkom se doda novi osmi odstavek, ki
se glasi:
"Določbe tega člena veljajo tudi za rejnika in skrbnika,
kadar otroka dejansko neguje in varuje ter za zakonca ali zunajzakonskega partnerja, kadar dejansko neguje in varuje otroka
svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja.".
18. člen
V 36. členu se v prvem odstavku besedilo "in 20." spremeni tako, da se glasi: ",19.a, 20., 23., 24. in 25.".
19. člen
V 45. členu se v drugem odstavku črta besedilo ", razen
za primere, za katere se po tem zakonu plačujejo prispevki v
pavšalnih zneskih".
20. člen
V 46. členu se za 4. točko pika nadomesti s podpičjem in
doda nova 5. točka, ki se glasi:
"5. prispevek za pravice z omejitvami v skladu s petim
odstavkom 23. člena tega zakona.".
21. člen
V 47. člen se na koncu besedila 2. točke pika nadomesti
s podpičjem in doda nova 3. točka, ki se glasi:
"3. prispevek za pravice z omejitvami v skladu s petim
odstavkom 23. člena tega zakona.".
22. člen
V 48. členu se v 2. točki v drugi alinei beseda "skupnost"
nadomesti z besedo "zavod", v tretji alinei se besedilo "15., 16.,
19. in 19.a" nadomesti z besedilom "15., 16., 19., 19.a in 23.",
za četrto alineo pa se doda nova peta alinea, ki se glasi:
"– zavarovanci in občine za zavarovance iz 25. točke
prvega odstavka 15. člena tega zakona.".
V 3. točki se za peto alineo doda nova šesta alinea, ki
se glasi:
"– občine za zavarovance iz 24. točke prvega odstavka
15. člena tega zakona.".
Za besedilom 4. točke se pika nadomesti s podpičjem in
doda nova 5. točka, ki se glasi:
"5. prispevek iz 5. točke 46. člena tega zakona:
– Republika Slovenija za zavarovance iz 22. točke prvega
odstavka 15. člena tega zakona.".
23. člen
V 49. členu se v 2. točki prva in druga alinea spremenita
tako, da se glasita:
"– Republika Slovenija za zavarovance iz 19., 19.a in
23. točke prvega odstavka 15. člena tega zakona ter za zavarovance iz 9. in 11. točke 17. člena tega zakona,
– delodajalci pri katerih so zavarovanci iz 1. do 8. točke
in iz 12. točke 17. člena tega zakona na usposabljanju oziroma
delu,".
Na koncu besedila 2. točke se pika nadomesti z vejico, za
njo pa se doda nova 3. točka, ki se glasi:
"3. prispevek iz 3. točke 47. člena tega zakona:
– Republika Slovenija za zavarovance iz 22. točke
15. člena tega zakona.".
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24. člen
V 54. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji,
četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
"Prispevek za zavarovance iz 22. točke prvega odstavka
15. člena tega zakona se plačuje mesečno od osnove, ki je
enaka povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji, ki velja za
mesec oktober predhodnega koledarskega leta.
Prispevek za zavarovance iz 23. točke prvega odstavka
15. člena tega zakona se plačuje od osnove, kot je določena za
prispevke po zakonu, ki ureja starševsko varstvo.
Prispevek za zavarovance iz 24. in 25. točke prvega odstavka 15. člena tega zakona se plačuje mesečno od minimalne
plače, ki velja za mesec, za katerega se plačuje prispevek.".
25. člen
Besedilo 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Skupščina zavoda predlaga Vladi Republike Slovenije
stopnje prispevkov, določi pa jih Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije z zakonom.
Do uveljavitve zakona iz prejšnjega odstavka, se plačujejo
prispevki po stopnjah:
– za zavarovance iz 12., 13. in 14. točke prvega odstavka
15. člena zakona mesečno po stopnji 8,20 odstotka;
– za zavarovance iz 17., 18. in 21. točke prvega odstavka
15. člena zakona mesečno po stopnji 2 odstotka;
– za zavarovance iz 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9. 10., 11. in
12. točke 17. člena ter 2., 4., 5., 6. in 7. točke 18. člena zakona
po stopnji 0,30 odstotka;
– za zavarovance iz 5. točke 17. člena zakona po stopnji
0,30 odstotka;
– za zavarovance iz 1., 3., 8. in 9. točke 18. člena zakona
enkrat na leto po stopnji 0,40 odstotka. Prispevek se plača do
15. marca v tekočem letu za tekoče koledarsko leto. Če nastopi
obveznost zavarovanja po tem datumu, se prispevek plača
najpozneje do 15. v mesecu, ko je obveznost nastala.
Do uveljavitve zakona iz prvega odstavka tega člena,
ki bo določal stopnje prispevkov za obvezno zavarovanje za
zavarovance iz 22. točke prvega odstavka 15. člena zakona,
se plačuje prispevek iz 5. točke 46. člena zakona po stopnji 12,92 odstotka in prispevek iz 3. točke 47. člena zakona
po stopnji 0,53 odstotka.".
26. člen
Besedilo 57. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Prispevek za zavarovance iz 12., 13., 14., 17., 18. in
21. točke prvega odstavka 15. člena tega zakona se plačuje
mesečno za obdobje koledarskega leta od osnove, ki je enaka
povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji za mesec oktober
predhodnega koledarskega leta.
Prispevek za zavarovance iz 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9.,
10., 11. in 12. točke 17. člena tega zakona ter 2., 4., 5., 6. in 7.
točke 18. člena tega zakona se plačuje mesečno za obdobje
koledarskega leta od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači
v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta.
Prispevek za zavarovance iz 5. točke 17. člena tega
zakona se plačuje mesečno od osnove, ki je enaka povprečni
bruto plači v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega
koledarskega leta, in sicer za vsako sklenjeno pogodbo o delu,
ki velja v posameznem mesecu.
Prispevek za zavarovance iz 1., 3., 8. in 9. točke 18. člena
tega zakona se plačuje enkrat na leto za obdobje koledarskega
leta, ne glede na dolžino trajanja zavarovanja v tem letu, od
osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji
za mesec oktober predhodnega koledarskega leta.".
27. člen
V 61. členu se v drugem odstavku v 1. točki besedilo "iz
seznama medsebojno zamenljivih zdravil" nadomesti z besedilom "z najvišjo priznano vrednostjo".
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28. člen
V 62. členu se v drugem odstavku v 7. točki za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: "Izvajalci zdravstvenih
storitev ne smejo od zavarovanca, ki se izkaže z veljavnim
dopolnilnim zavarovanjem, za opravljene storitve zahtevati doplačil.". V dosedanjem drugem stavku, ki postane tretji stavek,
se črta besedilo "v kriptiranem zapisu".
29. člen
V 62.b členu se v prvem odstavku v 4. točki besedilo "z
seznama medsebojno zamenljivih zdravil" nadomesti z besedilom "z določeno najvišjo priznano vrednostjo".
30. člen
V 62.f členu se v sedmem odstavku besedilo "povprečne
ponderirane obrestne mere na medbančnem denarnem trgu"
nadomesti z besedilom "EURIBOR letne obrestne mere, povečane za 2 odstotni točki".
31. člen
Za 63. členom se doda 63.a člen, ki se glasi:
"63.a člen
Zavod in združenja dobaviteljev medicinskih in tehničnih
pripomočkov, ki so pravica iz obveznega zavarovanja, uredijo
medsebojne pravice pri preskrbi zavarovanih oseb z medicinskimi in tehničnimi pripomočki s sklenitvijo posebnega dogovora. V dogovoru opredelijo podrobnejše pogoje za opravljanje
dejavnosti izdaje in izposoje medicinsko tehničnih pripomočkov,
izhodišča za cenovne standarde, način obračunavanja, plačila,
roke in druge parametre, pomembne za določitev medsebojnih
pravic in obveznosti.
Dogovor iz prejšnjega odstavka se sklene za obdobje
treh let z možnostjo podaljšanja. V času veljavnosti se lahko
dogovor na pobudo kateregakoli partnerja spremeni ali dopolni,
vendar šele po preteku šestih mesecev od sklenitve dogovora
oziroma zadnje spremembe.
O spornih vprašanjih, glede katerih med Zavodom in
združenji dobaviteljev medicinskih in tehničnih pripomočkov ni
dosežen sporazum, odloča arbitraža. Zavod in združenja dobaviteljev medicinskih in tehničnih pripomočkov imenujejo v vsakokratno arbitražo po tri arbitre. Sedmega arbitra v petnajstih
dneh po pozivu Zavoda ali združenj dobaviteljev medicinskih in
tehničnih pripomočkov imenuje minister, pristojen za zdravje,
če ga partnerji v tem času ne imenujejo sporazumno.
Sporna vprašanja pri sklepanju pogodb z dobavitelji
medicinskih in tehničnih pripomočkov se rešujejo v skladu s
67. členom tega zakona.".
32. člen
Besedilo 64. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Na podlagi izhodišč iz 63. in 63.a člena tega zakona
Zavod vsako leto objavi razpis programov in storitev za sklepanje pogodb z zdravstvenimi in drugimi zavodi, zasebnimi
zdravstvenimi delavci in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami,
ki opravljajo zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije ter
dobavitelji medicinskih in tehničnih pripomočkov.".
33. člen
Besedilo 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Zavod izvaja nadzor nad izpolnjevanjem pogodb z izvajalci zdravstvenih storitev, nadzor nad izdajanjem in zaračunavanjem zdravil in medicinskih pripomočkov ter nad načini in
postopki uresničevanja zdravstvenega zavarovanja v skladu s
tem zakonom in statutom Zavoda.
Če pooblaščeni nadzorni zdravniki ali farmacevti Zavoda
pri nadzorih iz prejšnjega odstavka ugotovijo strokovne ali
druge napake pri delu izvajalcev zdravstvenih storitev ali nezakonitosti dela, mora Zavod o nepravilnostih v 15 dneh obvestiti
ministrstvo, pristojno za zdravje, oziroma v primeru strokovnih
napak pristojno zbornico.
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Pri izvajanju nadzora nad uresničevanjem pogodb iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe zakona,
ki ureja splošni upravni postopek.".
34. člen
Za 77. členom se doda 77.a člen, ki se glasi:
"77.a člen
Nadzor nad zakonitostjo delovanja Zavoda in namembnostjo rabe sredstev za financiranje zdravstvenih programov
in storitev izvaja minister, pristojen za zdravje.
Če se pri nadzoru ugotovijo nepravilnosti, minister, pristojen za zdravje, določi ukrepe in roke za njihovo odpravo.".
35. člen
V 78. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Lastnost zavarovane osebe se dokazuje s kartico zdravstvenega zavarovanja, ki je javna listina in jo izda Zavod. S
kartico zdravstvenega zavarovanja se dostopa do podatkov,
ki so potrebni za uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja, če tako določa posebni zakon, pa tudi do drugih
podatkov.".
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
"Za dokazovanje lastnosti zavarovane osebe se lahko
uporablja tudi osebna izkaznica, če njena uporaba omogoča
dostop do podatkov iz prejšnjega odstavka na enak način kot
kartica zdravstvenega zavarovanja.
S splošnim aktom Zavoda se določijo vsebina in oblika
kartice zdravstvenega zavarovanja, način dostopa do podatkov
in pooblastila za njihovo branje in zapisovanje. Določbe o načinu dostopa do podatkov in pooblastilih za njihovo branje ter
zapisovanje se uporabljajo tudi za osebno izkaznico v primeru
iz prejšnjega odstavka.".
36. člen
V 79.b členu se v prvem odstavku za tretjo alineo pika
nadomesti z vejico ter dodata novi četrta in peta alinea, ki se
glasita:
"– evidenca o zavarovanih osebah, ki jih je občina prijavila
v obvezno zavarovanje,
– evidenca o zavarovanih osebah, ki so upravičene do
plačila razlike do polne vrednosti.".
37. člen
Za 80. členom se doda 80.a člen, ki se glasi:
"80.a člen
Izbrani osebni zdravnik izda zdravniško potrdilo o upravičeni odsotnosti z naroka glavne obravnave ali drugega procesnega dejanja pred sodiščem, če je bolezen ali poškodba
zavarovane osebe nenadna ali nepredvidljiva in ji onemogoča
prihod na sodišče ali sodelovanje pri procesnem dejanju. V tem
zdravniškem potrdilu morajo biti navedeni naslednji podatki:
– osebno ime, prebivališče in datum rojstva zavarovane
osebe,
– podatek o upravičeni odsotnosti in predvideno obdobje,
– podatek o tem, ali gre za bolezen ali poškodbo.
Zdravniško potrdilo o upravičeni odsotnosti se izda na
obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za zdravje.".
38. člen
V 81. členu se v drugem odstavku za peto alineo pika
nadomesti s podpičjem in dodata novi šesta in sedma alinea,
ki se glasita:
"– poda na zahtevo zavarovane osebe pisno mnenje o
upravičenosti izdaje zdravniškega potrdila iz prejšnjega člena,
če gre za nenadno in nepredvidljivo bolezen ali poškodbo, ki
ji ponovno onemogoča prihod na sodišče ali sodelovanje pri
procesnem dejanju, v osmih dneh od prejema zahteve,
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– poda na zahtevo sodišča pisno mnenje o upravičenosti
izdaje zdravniškega potrdila iz prejšnjega člena v osmih dneh
od prejema zahteve sodišča.".
39. člen
V 82. členu se v prvem stavku beseda "treh" nadomesti
z besedo "petih".
40. člen
V 95. členu se v prvem odstavku besedilo "100.000 do
3,000.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "400 do 12.000
eurov".
V drugem odstavku se besedilo "10.000 do 500.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "40 do 2.000 eurov".
41. člen
V 96. členu se v prvem odstavku besedilo "100.000 do
3,000.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "400 do 12.000
eurov".
V drugem odstavku se besedilo "10.000 do 500.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "40 do 2.000 eurov".
42. člen
V 96.a členu se v prvem odstavku besedilo "10.000.000
do 30.000.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "40.000 do
125.000 eurov".
V drugem odstavku se besedilo "500.000 do 1.000.000
tolarjev" nadomesti z besedilom "2.000 do 4.000 eurov".
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
Osebe, ki po Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 99/01) niso bile upravičene do pogrebnine
ali posmrtnine, bi pa bile do tega upravičene po Zakonu o
spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 60/02), so
upravičene do izplačila pogrebnine ali posmrtnine v višini, ki
velja ob uveljavitvi tega zakona.
Osebe, ki so po Zakonu o spremembah in dopolnitvah
zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 99/01) pridobile pravico do pogrebnine ali
posmrtnine, so upravičene do izplačila razlike med prejetim
zneskom in višino, ki velja ob uveljavitvi tega zakona.
Zahtevek za priznanje pogrebnine ali posmrtnine oziroma
zahtevek za izplačilo razlike lahko osebe iz prvega in drugega
odstavka tega člena vložijo v roku enega leta od uveljavitve
tega zakona.
44. člen
Občine stalnega prebivališča zavarovancev, ki so jih prijavile v obvezno zavarovanje po 21. točki prvega odstavka
15. člena zakona, izvedejo revizijo podatkov in za zavarovance,
ki izpolnjujejo pogoje po zakonu, vložijo nove prijave za obvezno zavarovanje najpozneje do 31. decembra 2008.
Centri za socialno delo začnejo v dveh mesecih od dneva
uveljavitve tega zakona na podlagi prejetih vlog zavarovancev
izdajati odločbe o upravičenosti do oprostitev plačil razlik do
polne vrednosti zdravstvenih storitev iz 24. člena zakona. Tako
izdana odločba začne veljati 1. januarja 2009.
Minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom,
pristojnim za delo, družino in socialne zadeve, izda predpis iz
tretjega odstavka 15. člena zakona v dveh mesecih od dneva
uveljavitve tega zakona.
45. člen
Zavod sprejme predpis iz desetega odstavka 23.c člena
zakona, 26. člena in šestega odstavka 78. člena zakona v roku
treh mesecev od uveljavitve tega zakona.
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46. člen
Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno
zavarovanje (Uradni list RS, št. 118/07) preneha veljati 31. decembra 2008.
47. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, določbe 15., 20., 23., 24., 30., drugega odstavka 55. člena in 57. člena pa se začnejo uporabljati
1. januarja 2009.
Št. 500-01/91-2/134
Ljubljana, dne 11. julija 2008
EPA 2175-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

3349.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o investicijah v javne zdravstvene zavode,
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za
obdobje 1994–2008 (ZIJZ-C)

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se beseda "zdravstvo" nadomesti z besedo "zdravje".
V drugem odstavku se besedilo "76.873,969.000 tolarjev"
nadomesti z besedilom "320.789.388 eurov", letnica "2008" pa
se nadomesti z letnico "2011".
4. člen
V drugem odstavku 5. člena se besedilo "54.308,419.000
tolarjev" nadomesti z besedilom "226.625.017 eurov", letnica
"2008" pa se nadomesti z letnico "2011".
5. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Likvidnostne presežke sredstev na posebnem računu
mora ministrstvo, pristojno za zdravje, do njihove namenske
porabe nalagati v sistem enotnega zakladniškega računa, na
način in pod pogoji, ki veljajo za sistem enotnega zakladniškega računa.".
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 411-07/94-5/9
Ljubljana, dne 11. julija 2008
EPA 2173-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr.med., l.r.
Predsednik

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o investicijah v javne
zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj
je Republika Slovenija, za obdobje
1994–2008 (ZIJZ-C)

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

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj
je Republika Slovenija, za obdobje 1994–2008 (ZIJZ-C), ki ga
je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. julija
2008.

UKAZ
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah
Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
(ZDDPO-2B)

Št. 003-02-7/2008-4
Ljubljana, dne 21. julija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O INVESTICIJAH V JAVNE ZDRAVSTVENE
ZAVODE, KATERIH USTANOVITELJ
JE REPUBLIKA SLOVENIJA, ZA OBDOBJE
1994–2008 (ZIJZ-C)
1. člen
V Zakonu o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994–2008
(Uradni list RS, št. 19/94, 28/00, 111/01), se v naslovu zakona
in v 1. členu letnica "2008" nadomesti z letnico "2011".
2. člen
V 2. členu, v prvem in drugem odstavku 6. člena, v drugem in tretjem odstavku 7. člena, v 9. členu, v 10. členu ter v
prvem in drugem odstavku 11. člena se beseda "zdravstvo"
nadomesti z besedo "zdravje".

3350.

Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od
dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2B)

Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od
dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2B), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2008.
Št. 003-02-7/2008-10
Ljubljana, dne 23. julija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU
OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB
(ZDDPO-2B)
1. člen
V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list
RS, št. 117/06 in 56/08) se za 55. členom doda nov 55.a člen,
ki se glasi:
"55.a člen
(olajšava za investiranje)
(1) Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v
višini 20% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena
dolgoročna sredstva, vendar ne več kot 20.000 eurov in največ v

Uradni list Republike Slovenije
višini davčne osnove. Znižanje davčne osnove po tem odstavku
znaša lahko največ 10.000 eurov v davčnem obdobju vlaganja in
10.000 eurov v davčnem obdobju po obdobju vlaganja.
(2) Za opremo iz prejšnjega odstavka tega člena se ne
štejejo:
1. pohištvo in pisarniška oprema, razen računalniške
opreme, in
2. motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni
ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon
in tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI.
(3) Za neopredmetena dolgoročna sredstva iz prvega odstavka tega člena se ne štejejo dobro ime in usredstveni stroški
naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva.
(4) V primeru finančnega najema lahko znižanje davčne
osnove v skladu s tem členom uveljavlja zavezanec, ki opremo
pridobi na podlagi finančnega najema.
(5) Znižanje davčne osnove po prvem odstavku tega člena lahko uveljavlja zavezanec, ki ima nepretrgoma v vsem
davčnem obdobju vlaganja zaposlena najmanj dva delavca za
polni delovni čas.
(6) Zavezanec lahko za neizkoriščen del olajšave iz prvega odstavka tega člena zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih
petih davčnih obdobjih po obdobju vlaganja, vendar zmanjšanje ne sme presegati 10.000 eurov v posameznem davčnem
obdobju skupaj z zmanjšanjem za takšna vlaganja v tekočem
davčnem obdobju in največ v višini davčne osnove.
(7) Če zavezanec proda oziroma odtuji opremo oziroma
neopredmeteno dolgoročno sredstvo, za katero je izkoristil
davčno olajšavo po tem členu, prej kot v treh letih po letu
vlaganja oziroma pred dokončnim amortiziranjem v skladu s
tem zakonu, če je to krajše od treh let, mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo, in sicer v letu
prodaje oziroma odtujitve opreme oziroma neopredmetenega
dolgoročnega sredstva.
(8) Za odtujitev po sedmem odstavku tega člena se šteje
tudi prenehanje zavezanca, pri prenehanju s stečajem oziroma
likvidacijo pa začetek stečajnega oziroma likvidacijskega postopka. Za odtujitev sredstva se ne štejejo prenos premoženja,
zamenjava kapitalskih deležev ter združitve in delitve v skladu
z 38. do 54. členom tega zakona. Upoštevajo pa se olajšave
in pogoji, ki bi veljali, če ne bi prišlo do prenosa premoženja,
zamenjave kapitalskih deležev in združitve in delitve.
(9) V primeru finančnega najema se določba sedmega
odstavka tega člena uporablja tudi, če najemodajalec izgubi
pravico uporabe opreme.
(10) Zavezanec ne more uveljavljati olajšave za investicije
po tem členu v delu, ki so financirane iz sredstev proračunov
samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo
nepovratnih sredstev.".
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ne glede na določbe drugega odstavka 55.a člena zakona lahko zavezanec za leto 2008 uveljavlja znižanje davčne
osnove za investicije v tovorna motorna vozila z motorjem,
ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO V, v skladu s
55.a členom.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008.
Št. 435-01/90-3/80
Ljubljana, dne 15. julija 2008
EPA 2171-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

Št.
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Uredba o državnem lokacijskem načrtu za
hitro cesto na odseku Jagodje–Lucija in
priključno cesto za Piran

Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1
in 33/07 – ZPNačrt) v povezavi z drugim odstavkom 94. člena
in tretjim odstavkom 103. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o državnem lokacijskem načrtu za hitro cesto
na odseku Jagodje–Lucija in priključno cesto
za Piran
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za državni lokacijski načrt)
(1) S to uredbo se skladno z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Uredbo o
prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) sprejme
državni lokacijski načrt za hitro cesto na odseku Jagodje–Lucija
in priključno cesto za Piran (v nadaljnjem besedilu: državni
lokacijski načrt).
(2) Državni lokacijski načrt je izdelalo podjetje PS Prostor,
d.o.o., Koper, številka projekta U/039-2004, v juliju 2008.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa ureditveno območje, projektno zasnovo prometne infrastrukture, projektno zasnovo za krajinsko
in arhitekturno oblikovanje, projektno zasnovo energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe
za varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine
ter trajnostno rabo naravnih dobrin, postopnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, toleranco ter nadzor nad
izvajanjem te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in
grafično prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je skupaj
z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje
in prostor, Urad za prostorski razvoj, in na občinah Izola in
Piran.

II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta
obsega:
(a) parcele oziroma dele parcel, na katerih se zgradijo
trajni objekti (območje trase hitre ceste Jagodje–Lucija s cestnimi objekti in spremljajočimi ureditvami ter območje trase
priključne ceste za Piran s cestnimi objekti in spremljajočimi
ureditvami),
(b) parcele oziroma dele parcel, na katerih se zgradijo
objekti, potrebni za izvedbo državnega lokacijskega načrta, po
njegovi izvedbi pa se na njih vzpostavi prejšnje stanje (območje
prestavitev, novogradnje, rekonstrukcije komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih zahteva gradnja
trase hitre ceste in priključne ceste, območje rekultivacije in
deponij).
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(2) Območje trase hitre ceste Jagodje–Lucija in priključne
ceste za Piran obsega naslednje parcele oziroma dele parcel
po naslednjih katastrskih občinah:
– k.o. 2626 Izola:
3236, 3237, 3242, 3262, 3268, 3269/1, 3269/2, 3270,
3271, 3273/1, 3274, 3276, 3277, 3279, 3280, 3311, 3449,
3450, 3451, 3453/1, 3454/2, 3456/1, 3459/3, 3464, 3467/2,
3817, 3830, 3832, 3833, 3834, 3838, 3839, 3840;
– k.o. 2628 Malija:
1386/1, 1386/2, 1387/1, 1420/4, 1422, 1424, 1425/1,
1425/3, 1431/1, 1431/3, 1431/4, 1444/1, 1444/4, 1458, 1459/1,
1460/1, 1460/3, 1460/4, 1461, 1491/2, 1518/1, 1519/1, 1560,
1561/1, 1561/2, 1562, 1564, 1565, 1566, 1567, 1569/1, 1569/2,
1569/3, 1569/4, 1571/1, 1571/2, 1572/1, 1572/2, 1572/3, 1576,
1579, 1580, 1581/1, 1581/2, 1582, 1584/1, 1585, 1586, 1590,
1591, 1592, 1593, 1594/1, 1594/2, 1595, 1596, 1597, 1598,
1600, 1601/1, 1601/3, 1602, 1603/1,1603/2, 1604/1, 1604/2,
1604/3, 1604/4, 1604/5, 1605, 1607, 1614/2, 1617/1, 1617/2,
1617/3, 1617/4, 1617/5, 1652/7, 1653/1, 1653/3, 1653/4, 1653/5,
1654, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666/1, 1666/2,
1667, 1668, 1669, 1670, 1672/1, 1672/2, 1673, 1696/1, 1700,
1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1709/3, 1709/4, 1709/5, 1710,
1721/2, 1724, 1725, 1921/1, 1922, 1924, 1925, 1926/1, 1926/2,
1927, 1928/1, 1928/2, 1929/1, 1929/2, 1931, 1932, 1933/1,
1933/2, 1934, 1935, 1949, 2950, 2962, 2963, 2964, 2965,
2985, 2988/1, 2988/2, 2989, 2990, 2991/1, 2992/1, 2992/2,
2992/3, 2993/1, 2993/4, 2995, 2996, 2997, 3039, 3040, 3041,
3042/1, 3042/2, 3043, 3044, 3045, 3046/1, 3046/2, 3046/3,
3047, 3048/1, 3048/2, 3048/4, 3049/1, 3049/2, 3049/3, 3050,
3051/1, 3051/2, 3052/1, 3052/2, 3054/1, 3054/2, 3055, 3056,
3057/1, 3057/2, 3058, 3059, 3060, 3061/1, 3061/2, 3061/3,
3061/4, 3062, 3063/1, 3063/2 3065, 3066, 3067/1, 3067/2, 3068,
3069, 3070/1, 3070/2, 3071, 3072, 3073, 3074/1, 3074/2, 3075,
3076/1, 3076/2, 3076/3, 3076/4, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081,
3082, 3084, 3085/1, 3085/2, 3086/1, 3087, 3088, 3089, 3090,
3091, 3092, 3093, 3094, 3096, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106/1,
3106/2, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115,
3116, 3152/1, 3153/1, 3156, 3420, 3421, 3464, 3465/1, 3465/3,
3466, 3467*, 3467/2*, 3471/4, 3472/1, 3472/3, 3474/1, 3474/4,
3475/1, 3493, 3494, 3495/1, 3495/3, 3495/4, 3495/5, 3495/6,
3495/7, 3495/8, 3496, 3497, 3501, 3503, 3504/1, 3505, 3506/1,
3506/3, 3506/4, 3516, 3517, 3518/1, 3518/2, 3519/1, 3519/2,
3520, 3521/1, 3521/2, 3522/1, 3522/4, 3526, 3527, 3529, 3530,
3531/1, 6002, 6005/1, 6014/1, 6016/1, 6020/1, 6020/3, 6020/4,
6020/6, 6020/7, 6020/14, 6020/15, 6227/1, 6229, 6230;
– k.o. 2631 Portorož:
536, 538/1, 538/4, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545,
546, 547, 548/1, 3271/1, 3272, 3273, 3309, 3310/1, 3310/2,
3312, 3313/1, 3314, 3331/1, 3331/2, 3332, 3334, 3335, 3336,
3337/1, 3337/2, 3338/1, 3338/2, 3338/3, 3343/1, 3343/2, 3344/1,
3344/2, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349/1, 3349/2, 3350, 3352,
3354/1, 3969/1, 3969/3, 3976/1, 3976/2, 3978, 3979, 3980,
3981, 4006, 4007, 4008, 4009,4010, 4011, 4012, 4013, 4014,
4019, 4020, 4029/2, 4029/3, 4047, 4049, 4050, 4051, 4061/1,
4061/3, 4061/4, 4062/1, 4062/2, 4063, 4064, 4065, 4066, 4068/1,
4068/2, 4069/1, 4070, 4071, 4073, 4074, 4075/2, 4075/3, 4077/1,
4077/2, 4078, 4079, 4080/1, 4081, 4083, 4085, 4182, 4183,
4184, 4185/1, 4185/2, 4186, 4187, 4188, 4223, 4224, 4225,
4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4233/1, 4234, 4235, 4236,
4237, 4238, 4239, 4241, 4242/1, 4242/2, 4243, 4244/1, 4244/2,
4244/3, 4245, 4247/1, 4247/2, 4248/1, 4248/2, 4249, 4251,
4252, 4253/1, 4253/2, 4254, 4257, 4258/1, 4259, 4260, 4261,
4262, 4263, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273,
4274/1, 4274/2, 4275, 4276, 4278/2, 4280, 4281, 4282, 4283,
4285, 4289, 4290, 4291/1, 4291/2, 4292, 4293, 4295, 4297,
4309, 4322/1, 4322/2, 4324/3, 4325/1, 4325/2, 4325/3, 4326/1,
4326/2, 4327/1, 4327/2, 4327/3, 4328/1, 4328/2, 4328/3, 4329/1,
4329/2, 4332/1, 4333/4, 4335/1, 4335/2, 4336/1, 4336/3, 4336/4,
4336/5, 4337/5, 4338/2, 4339/1, 4339/2, 4340/1, 4340/2, 4341,
4342, 4343, 4344/1, 4344/2, 4336/6, 4336/7, 4345, 4346, 4350/2,
4373, 4374/1, 4374/2, 4375, 4379, 4380, 4383/2, 4615, 4637,
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4638, 4646, 4658/2, 4664/12, 4664/13, 4665/4*, 4668, 4669,
4670/1, 4672/1, 4673, 4676, 4677/3, 4849/1, 4849/2, 4854,
4856, 4857/1, 4857/2, 4858/1, 4858/2, 4861/1, 4861/2, 4861/3,
4863, 4865/2, 4865/3, 4866/4, 4866/5, 4867/6, 4867/8, 4867/3,
4867/5, 4867/7, 4868/2, 4869/2, 4872/2, 4873/1, 4873/2, 4874,
4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4883/1, 4883/2, 4884, 4885,
4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4897/2, 4899,
4900, 4901/1, 4901/2, 4902/1, 4902/2, 4903, 4904/4, 4905/1,
4905/3, 4912, 4916/2, 4916/4, 4916/7, 4916/8, 4916/10, 4925,
4926, 4927, 4928, 4929, 4930, 4932, 4933, 4934, 4935, 4936,
4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4946,
4947, 4948/1, 4951, 4952, 4954/9, 4954/10, 4961/1, 4961/2,
4962/1, 4963/1, 4963/2, 4965, 4966, 4967, 4968/1, 4968/2,
4969/3, 4971/1, 4972/1, 4973/1, 4974, 4975, 4976, 4977/1,
4977/2, 4978/1, 4983/2, 4983/3, 4986, 4989, 4990, 4991, 4992,
5002, 5003, 5004, 5009/1, 5010/1, 5010/2, 5011, 5012, 5013,
5014, 5016/10, 5016/11, 5016/12, 5016/6, 5017, 5018/1, 5019,
5021, 5354/1, 5410, 5412/1, 5414/2, 5444, 5448/4, 5448/5,
5449/1, 5449/2, 5450/2, 5451/1, 5451/2, 5451/3, 5451/4, 5451/5,
5456/1, 5456/2, 5457/1, 5457/2, 5458, 5461/3, 5461/4,. 5461/5,
5462/1, 5462/3, 5463, 5464/1, 5464/2, 5464/3, 5465/1, 5465/2,
5465/3, 5466, 5468/2, 5468/3, 5470/3, 5470/5, 5470/8, 5964/1,
5970/1, 5972/1, 5982, 5983, 5984, 5985, 5992, 5993, 5994,
5995, 6138/1, 6138/11, 6138/12, 6156/1, 6156/2, 6157, 6158/1,
6158/2, 6189/1, 6189/5, 6191/1, 6191/3, 6191/4, 6192, 6193/1,
6193/2, 6194/3, 6195, 6197, 6196, 6203, 6204, 6205, 6206,
6207, 6208, 6209, 6210, 6213, 6214, 6215, 6217, 6218, 6219,
6220, 6221, 6222, 6223/1, 6223/2, 6223/3, 6223/4, 6224, 6225,
6227, 6229, 6230, 6231, 6232/1, 6233, 6234, 6235, 6236/1,
6237/1, 6237/2, 6238, 6242, 6243, 6566, 6568, 6569, 6571,
6572, 6573, 6574, 6577, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585,
6586, 6587, 6588, 6589, 6590, 6591, 6592, 6593, 6594, 6595,
6596, 6599, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 7690,
7694/1, 7695/4, 7695/5, 7696/1, 7702/3, 7741/1, 7742/3, 7742/5,
7743/2, 7745, 7747/2, 7750, 7751, 7756/5, 7763/1, 7687/11.
(3) Parcele oziroma deli parcel, na katerih se zgradijo
objekti oziroma izvedejo ureditve, potrebni za izvedbo državnega lokacijskega načrta, po njegovi izvedbi pa se na njih
vzpostavi prejšnje ali novo urejeno stanje, so:
– k.o. 2626 Izola:
3273/1, 3817, 3830;
– k.o. 2628 Malija:
3043, 3044, 3045, 3046/1, 3046/2, 3046/3, 3047, 3048/1,
3048/2, 3049/1, 3049/2, 3049/3, 3051/1, 3054/1, 3054/2, 3055,
3056, 3057/1, 3057/2, 3058, 3059, 3060, 3061/1, 3061/2,
3061/3, 3061/4, 3062, 3063/1, 3063/2, 3065, 3066, 3068, 3072,
3518/2, 6002, 6005/1, 6020/14;
– k.o. 2631 Portorož:
4061/3, 4061/4, 4062/1, 4062/2, 4856, 4857/1, 4857/2,
4929, 4935, 4936, 4961/1, 4961/2, 4962/1, 4963/1, 4965,
4966, 4967, 4968/2, 4969/3, 4971/1, 4972/1, 4983/3, 5011,
5012, 5013, 5456/1, 5456/2, 5457/1, 5457/2, 6156/1, 6156/2,
6158/1, 6158/2, 6189/1, 6189/5, 6191/1, 6191/3, 6191/4, 6192,
6580, 6581, 6585, 6586, 6587, 6588, 6589, 6906, 6907, 6908,
7696/1, 7702/3, 7742/5, 7751, 7763/1.
(4) Območje prestavitev, novogradenj, rekonstrukcij komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih
zahteva gradnja trase hitre ceste Jagodje–Lucija in priključne
ceste za Piran, obsega naslednje parcele oziroma dele parcel
zunaj meje državnega lokacijskega načrta po naslednjih katastrskih občinah:
a) vodovod:
– k.o. 2626 Izola:
3449;
– k.o. 2628 Malija:
1561/1, 1653/2, 1653/5, 6005/1;
– k.o. 2631 Portorož:
3310/1, 3354/1, 3887, 3888, 3943/1, 3943/2, 3944/2,
3945, 3947/1, 3947/2, 3980, 3981, 3982, 3983, 3984, 4323,
4324/3, 4326/1, 4329/1, 4854, 4856, 4986, 5015, 5016/6,
5016/9, 5016/10, 5018/2, 5019, 6158/1, 6230, 6594, 7690,
7695/5, 7735, 7741/1, 7745;
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b) fekalna kanalizacija
– k.o. 2631 Portorož:
4062/1, 4278/1, 4280, 4328/3, 4332/2, 4333/1, 4333/2,
4333/3, 4333/4, 4615, 4893, 4942, 7702/3, 7741/1, 7741/2;
c) meteorna kanalizacija
– k.o. 2628 Malija:
1702, 1703, 1705, 1706;
– k.o. 2631 Portorož:
4858/1, 4858/2, 6210, 6213, 6595, 6902, 7702/3;
d) elektroenergetsko omrežje:
– k.o. 2626 Izola:
3263, 3268, 3270, 3274, 3273/1, 3279, 3459/1, 3461/1,
3462, 3465/1, 3469, 3708/1, 3793, 3794, 3811, 3812, 3834,
3835, 3839, 3840, 3841, 6227/1;
– k.o. 2628 Malija:
1696/1, 1709/3, 1720/1, 1720/8, 1721/2, 3156; 3068,
3071, 3078;
– k.o. 2631 Portorož:
4072/2, 4075/3, 4077/2, 4081, 4242/1, 5006/1, 5007/1,
5009/1, 5448/4, 5450/2, 5450/4, 5450/5, 5451/4, 5452/2,
5455/2, 6232/1, 6235, 6236/1, 6595, 7741/1, 7742/5, 7763/1;
e) plinovod:
– k.o. 2631 Portorož:
4861/3, 4867/4, 4867/5, 4858/2, 4907/2, 4907/3, 4919/1,
4923/1, 4942, 7747/2;
f) telekomunikacijsko omrežje:
– k.o. 2626 Izola:
3831, 3834, 3835, 3836, 3851;
– k.o. 2628 Malija:
1561/1, 1582, 1585, 1725, 1726/2, 3046/1, 3046/3, 3066,
3067/1, 3156, 6002, 6005/1;
– k.o. 2631 Portorož:
4062/1, 4253/1, 4258/1, 4289, 4290, 4383/2, 4849/1,
4849/2, 4854, 4855, 4959, 4857/1, 4957, 4986, 4969/3, 5004,
5015, 5016/10, 5016/6, 5016/12, 5018/2, 5019, 5021, 5354/1,
5450/2, 5450/4, 5450/5, 5451/4, 5452/2, 5455/2, 5457/2, 6566,
7742/5;
g) javna razsvetljava:
– k.o. 2626 Izola:
6005/1;
– k.o. 2631 Portorož:
4646, 4916/8, 4616/9, 4916/7, 7694/1.
4. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
a) območje hitre ceste na odseku Jagodje–Lucija in priključne ceste za Piran z naslednjimi cestnimi objekti in spremljajočimi ureditvami: novogradnje in deviacije cest nižjega
ranga in poti, nadvozi, mostovi, viadukti, predori, objekti ter
naprave za odvodnjavanje in čiščenje, priključki;
b) območje ureditve obcestnega prostora, vključno z rekultivacijo površin;
c) območja ureditve oziroma prestavitve obstoječih vodotokov in ureditve regulacij;
d) območja prestavitve in ureditve komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov, vodov in
naprav;
e) območja okoljevarstvenih ukrepov;
f) objekte, predvidene za rušenje, s pripadajočimi zemljišči.
III. PROJEKTNA ZASNOVA PROMETNE
INFRASTRUKTURE
5. člen
(oznake odsekov)
(1) V državnem lokacijskem načrtu sta obravnavani:
– hitra cesta na odseku Jagodje–Lucija (v nadaljnjem
besedilu: hitra cesta / HC) in
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– priključna cesta za Piran (v nadaljnjem besedilu: priključna cesta).
(2) Oznake deviacij in cestnih objektov se navezujejo na
skupni poseg.
6. člen
(tehnični elementi hitre ceste)
(1) Hitra cesta se izvede kot štiripasovnica z vmesnim
ločilnim pasom. Hitra cesta od začetka odseka do priključka
Lucija je projektirana za hitrost 100 km/h, med priključkom
Lucija in krožiščem Lucija pa za 80 km/h.
(2) Horizontalni potek: dolžina trase hitre ceste na odseku
od Jagodja do krožišča Lucija je 4383 m. Trasa načrtovane hitre ceste se začne v km 15+760, tik pred zožitvijo predhodnega
obstoječega odseka hitre ceste Ruda (Izola)–Jagodje iz štiripasovnice v dvopasovnico. V nadaljevanju poteka mimo levega
bencinskega servisa (v km 16+000), kjer preide v dolgo krivino.
V km 16+100 je podvoz deviacije 1–1, v km 16+200 je desni
bencinski servis. Oba servisa že obstajata in imata zaviralne
in pospeševalne pasove. Priključek Jagodje je lociran v km
16+713 v presečišču osi HC z osjo priključne ceste (deviacija
1–2) Belveder–Šared. Priključek je v obliki polovične deteljice.
Prilagojen je konfiguraciji terena in prometnim potrebam povezave obstoječih prometnic prek deviacij 1–3, 1–4, 1–5 in 1–6.
Od priključka Jagodje naprej poteka trasa v S-krivini čez Strunjansko dolino, ki je premoščena z viaduktom Jagodje. Viadukt
Jagodje ima ločena objekta za desno os (L = 454 m) in levo
os (L = 459 m). Os ceste na viaduktu je večji del v krivini. V
nadaljevanju sta predorski cevi razmaknjeni.
Dolžina desne predorske cevi je 1075 m (km 17+710 – km
18+785), dolžina leve predorske cevi pa je 1085 m (km 17+688
– km 18+773). Predorski cevi potekata skoraj vzporedno. Horizontalni elementi osi v predoru (Rmin = 1000 m) in vertikalna zaokrožitev (Rv = 20.000 m) omogočajo projektno hitrost
VR = 100 km/h.
Za predorom Lucan je lociran priključek Lucija. Podvoz priključka je v km 19+046 po desni osi in v km 19+041 po levi
osi. Priključek je v obliki trobente in funkcionira kot razcep hitre
ceste in priključne ceste za Piran.
V km 19+258 se osi ponovno združita in se v jugozahodni smeri
nadaljujeta po pobočju Kampolina proti krožnemu križišču Lucija. Elementi horizontalnih krivin so v tem delu minimalni in si
sledijo v S-krivinah in zaključijo s premo, kjer se v km 20+143
trasa hitre ceste zaključi s krožnim križiščem Lucija kot eden
od štirih priključnih krakov.
(3) Vertikalni potek: v začetnem delu se niveletni potek
prilagodi že zgrajenemu odseku hitre ceste in do km 16+200
ostane enak. V nadaljevanju do priključka Jagodje je vzdolžni
nagib pribl. 0,8%. Do vhoda v predor se trasa polagoma dviga
z vzdolžnim nagibom do 2,8%. Od km 17+360 se trasa začne
spuščati z vzdolžnim nagibom 1,4% do priključka Lucija. V
zaključnem delu od km 19+000 do 20+051 pa niveleta hitreje
pada z vzdolžnim nagibom 5,8%. Do krožnega križišča Lucija
se niveleta vzpne z nagibom 2,0%. Višinska razlika med najvišjo in najnižjo točko je 80 m.
(4) Najmanjši polmer horizontalnih krivin znaša 450 m,
največji vzdolžni nagib znaša 6,0%.
(5) Projektirani normalni prečni profil znaša 21 m, in sicer
dva vozna pasova širine 3,50 m, dva prehitevalna pasova širine 3,50 m, štirje robni pasovi širine 0,50 m, ločilni pas širine
2,00 m in dve bankini širine 1,50 m, od priključka Lucija do
krožišča Lucija pa znaša normalni prečni profil 19,00 m, in sicer
štirje prometni pasovi širine 3,25 m (zaradi velikega vzdolžnega
nagiba sta predvidena dodatna vozna pasova za počasna vozila), štirje robni pasovi širine 0,25 m, ločilni pas širine 2,00 m in
dve bankini širine 1,50 m.
(6) Pasovi za pospeševanje in zaviranje so široki 3,50 m,
od tega je 0,50 m široka ločilna bela črta. Dolžina pospeševalnih pasov je 210 m, od tega je 150 m polne širine, 60 m pa

Stran

10882 /

Št.

76 / 25. 7. 2008

prehoda (zožitve). Dolžina zaviralnih pasov je 160 m, od tega
je 60 m prehoda (zožitve).
7. člen
(tehnični elementi priključne ceste)
(1) Računska hitrost je 70 km/h.
(2) Trasa se začne s podvozom priključka Lucija pod hitro
cesto v levi krivini. Sledi desna krivina in navezava izvozne in
uvozne rampe priključka Lucija. Trasa poteka po vzhodni grapi
hriba Lucan, nato pa v km 0+260 vstopi v predor dolžine 893 m.
Večji del predora poteka v levi krivini z radijem 1200 m. Iz predora izstopi v km 1+153, preide na viadukt dolžine 220 m nad
dolino Karbonar. Navezava na obstoječo cesto Strunjan–Valeta
je v levi krivini z radijem 200 m. V km 1+520 pred obstoječim
križiščem na Valeti se naveže na obstoječo cesto.
(3) Niveleta ima v podvozu pod hitro cesto dva nasprotna
naklona 4,0%, slednji se vzpenja proti predoru. Predor in viadukt potekata v enotnem naklonu 1,5%. Za križiščem s cesto
Valeta–Strunjan se niveleta vzpne z naklonom 6,5% in se s
konveksno vertikalno zaokrožitvijo naveže na obstoječo cesto.
Vertikalne zaokrožitve so: konveksni radij 5000 m in 1500 m ter
konkavni radij 1500 m in 1200 m.
(4) Najmanjši polmer horizontalnih krivin znaša 150 m,
največji vzdolžni nagib znaša 6,5%.
(5) Projektirani normalni prečni profil znaša 8,50 m, in
sicer dva vozna pasova širine 3,00 m, dva robna pasova širine
0,25 m in dve bankini širine 1 m.
8. člen
(tehnični elementi priključkov)
(1) Na hitri cesti se izvedeta priključka Jagodje in Lucija.
(2) Priključek hitre ceste Jagodje se izvede v km 16+713
na križanju osi hitre ceste z osjo deviacija 1–2 Belveder–Šared
v obliki polovične deteljice.
(3) Priključek Lucija je v obliki trobente in funkcionira
kot razcep hitre ceste in priključne ceste za Piran. Lociran je
tako, da je podvoz priključka v km 19+046 po desni osi in v
km 19+040 po levi osi.
9. člen
(tehnični elementi križišč)
(1) Na hitri cesti se izvede krožno križišče Lucija, na priključni cesti pa križišče s cesto Valeta–Strunjan.
(2) Krožno križišče Lucija je v km 20+144 in vključuje
priključne krake za 4 smeri (vključno hitra cesta). Krožno križišče ima dva vozna pasova širine 3,50 m (razširitev pasov
2 x 1 m, robna pasova širine 0,50 m). Zunanji premer krožišča
je 80 m.
(3) Križišče s cesto Valeta–Strunjan se izvede v km
1+386. Štirikrako križišče služi za priključitev deviacije 1–22
ceste Valeta–Strunjan. Križišče ima dodatne pasove za levo
zavijanje na povezovalni cesti iz smeri Valete ter na deviaciji
1–22. Četrti krak križišča je deviacija 1–23 (dostopna in interventna pot do stebrov viadukta in portala predora ter za dostop
do zemljišč in ni namenjena javnemu prometu).
10. člen
(deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest)
(1) Zaradi gradnje hitre ceste se izvedejo naslednje deviacije:
– 1–1A pešpot, kolesarska in interventna pot pod HC,
– 1–2 priključna cesta Jagodje (Šared)–Belveder,
– 1–3 lokalna cesta do parcel,
– 1–3A dostop do parcel (z leve strani HC),
– 1–4 priključna cesta Izola jug (z desne strani HC),
– 1–5 priključna cesta do parcel in stavb (desno),
– 1–6 dostopna cesta Jagodje–Strunjanska dolina–Lucan,
– 1–7 dostopna cesta do predora Lucan in viadukta Jagodje,
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– 1–8 dostopna cesta na parcele in na deponijo 2,
– 1–9 dostopna cesta do parcel in do strojnice predora
Lucan,
– 1–10 dostopna cesta do objektov in parcel,
– 1–11 cestna povezava obstoječih poti z deviacijo 1–9,
– 1–11a dostopna pot do parcel,
– 1–12 povezava deviacij 1–13 in 1–14,
– 1–13 deviacija Liminjanske ceste,
– 1–14 cesta v obrtno cono,
– 1–15 cesta med krožiščem in semaforiziranim križiščem
v Luciji,
– 1–18 deviacija glavne ceste Lucija–Sečovlje G2–
111/0239,
– 1–19 dostopna cesta do objektov in parcel,
– 1–20 deviacije ceste Lucija–Parecag,
– 1–21 povezovalna cesta deviacij 1–18, 1–19 in 1–20,
– 1–26 dostopna cesta do opornikov viadukta Jagodje.
(2) Zaradi gradnje priključne ceste se izvedejo naslednje
deviacije:
– 1–22 deviacija ceste Strunjan–Valeta–Sečovlje G2–111
v km 1+386,
– 1–23 deviacija vzdrževalne ceste do portala predora
Valeta,
– 1–24 deviacija vzdrževalne ceste do podpor viadukta
Valeta.
(3) Na deviaciji 1–4 se uredi prometna signalizacija, s
katero se dovoli promet z motornimi vozili le stanovalcem
Jagodja.
(4) Deviacije 1–23, 1–24, 1–26 ter del deviacije 1–7 (od
km 0+360 do konca deviacije) se izvedejo v makadamu, preostale deviacije in deli deviacij pa v asfaltu. Normalni prečni profil
posamezne deviacije, njihove dolžine in lokacije so razvidni iz
grafičnega dela državnega lokacijskega načrta.
(5) Deviaciji 1–23 in 1–24 služita izključno kot vzdrževalni
cesti do viadukta in predora, zato se na njihovem začetku izvede fizična zapora, ki preprečuje javni dostop.
11. člen
(cestni objekti)
(1) Na odsekih hitre ceste ter na deviacijah kategoriziranih
in nekategoriziranih cest se izvedejo naslednji cestni objekti:
– 6–1 viadukt Jagodje, ki ima ločena objekta za desno os
dolžine 455 m in levo os dolžine 459 m. Viadukt je oblikovan
kot konstrukcija z lokom razpetine pribl. 133 m čez dno doline.
Skupna širina viadukta je maksimalno 25,50 m,
– 8–1 predor Lucan z dvema predorskima cevema dolžine
1075 m in 1085 m. Svetli profil predora tvorijo vozišče širine
7,70 m z dvema voznima pasovoma širine 3,50 m in obojestranskima robnima pasovoma širine 0,35 m. Vertikalna višina
svetlega profila znaša 4,70 m. Zaradi vzdrževanja in nujnih
primerov sta na vsaki strani vozišča predvidena pločnika z najmanjšo širino 0,85 m in vertikalno razdaljo minimalno 2,00 m.
V predoru je predvidena niša za klic v sili, elektro niša, čistilna
niša ter čistilna niša v povoznem prečniku s protipožarno nišo
ter nišo za distribucijo požarne vode,
– 3–1 podvoz deviacije 3 dolžine 37 m in širine 6,00 m,
– 4–1 nadvoz priključka Jagodje dolžine 85 m in širine
14,05 m,
– 4–2 nadvoz deviacije 1–17 dolžine 20 m in širine
12,00 m,
– 3–2 podvoz priključka Lucija dolžine 32 m in širine
9,00 m,
– 3–3 podvoz deviacije 1–9 dolžine 25 m in širine
7,00 m,
– 3–4 podvoz deviacije 1–13 dolžine 25 m in širine
10,50 m,
– 3–5 podvoz kolesarske poti in pešpoti dolžine 20 m in
širine 4,50 m,
– 3–6 podvoz deviacije 1–18 dolžine 14,76 m in širine
9,20 m,
– 5–1 most čez Strunjansko rečico na deviaciji 1–6 dolžine 6 m in širine 7,70 m,
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– 5–2 most čez Strunjansko rečico na deviaciji 1–26 dolžine 6 m in širine 4,30 m,
– prepusti različnih dimenzij.
(2) Na odseku priključne ceste se izvedejo naslednji cestni objekti:
– 6–2 viadukt Valeta na odseku od km 1+160 do km
1+381 povezovalne ceste. Viadukt ima tri krakasto razvejane
stebre in poševne zatege, širina viadukta je 16,30 m, dolžina
pa 220 m,
– 8–2 predor Valeta ima južni portal v km 0+260 in severni
portal v km 1+153 priključne ceste. Dolžina predora je 893 m.
Svetla širina vozišča in hodnikov skupaj je 8,50 m, svetla višina
vozišča je 4,70 m. Dolžina servisnega rova predora Valeta je
670 m. Svetla širina vozišča je 3,60 m, svetla višina vozišča je
3,50 m. Rov ima povozni prečnik v km 0+713 priključne ceste in
pohodna prečnika v km 0+510 in 0+892 priključne ceste,
– prepusti različnih dimenzij.
(3) Dimenzije posameznih cestnih objektov in njihove lokacije so razvidne iz grafičnega dela državnega lokacijskega
načrta.
(4) Vsi premostitveni objekti morajo biti dimenzionirani z
upoštevanjem stoletnih visokih voda in varnostne višine.
12. člen
(nasipi, vkopi, oporni in podporni zidovi)
(1) Trasi hitre ceste in priključne ceste potekata po hribovitem terenu s stalnim menjavanjem poteka v nasipih, vkopih,
ob opornih zidovih in nad podpornimi zidovi.
(2) Nasipi so visoki do 16,0 m (v km 19+014), oblikujejo
se v nagibu 1 : 2 (flišni nasipni material) ali 1 : 1,5 (apnenčev
nasipni material) z blago zaokrožitvijo na dnu.
(3) Vkopi so globoki do 10,5 m (v km 17+480), brežina se
izvede v nagibu 1 : 1,5.
(4) Izvedejo se naslednji oporni in podporni zidovi:
– od km 16+193 – km 16+357 na levi strani hitre ceste
višine 4–10 m dolžine 164 m (TIP 2),
– od km 16+355 – km 16+631 na desni strani hitre ceste
višine 2–4 m v dolžini 211 m (TIP 1) ter višine 4–10 m v dolžini
65 m (TIP 2),
– od km 16+785 – km 16+844 na levi strani hitre ceste
višine 2–4 m v dolžini 7,50 m (TIP 1) ter višine 4–10 m v dolžini
52 m (TIP 2),
– od km 17+414 – km 17+612 na desni strani hitre ceste
višine 2–4 m v dolžini 13 m (TIP 1) ter višine 4–10 m v dolžini
185 m (TIP 2),
– od km 17+675 – km 17+695 na levi strani hitre ceste
višine 2–4 m v dolžini 20 m (TIP 1),
– od km 18+770 – km 18+851 na levi strani hitre ceste
višine 4–10 m v dolžini 81 m (TIP 2),
– od km 19+235 – km 19+400 na levi strani hitre ceste
višine 1,60 m v dolžini 165 m (TIP 6/PHO),
– od km 19+296 – km 19+360 na levi strani hitre ceste
višine 2–4 m v dolžini 24 m (TIP 1) ter višine 4–10 m v dolžini
40 m (TIP2),
– od km 19+400 – km 19+440 na desni strani hitre ceste
višine 2,5 m v dolžini 40 m (TIP 6/PHO),
– od km 19+440 – km 19+622 na desni strani hitre ceste
višine 2–4 m v dolžini 182 m (TIP 1),
– od km 19+622 – km 19+970 na desni strani hitre ceste
višine 2–4 m v dolžini 228 m (TIP 1) ter višine 4–10 m v dolžini
120 m (TIP 2),
– od km 19+537 – km 19+970 na levi strani hitre ceste
višine 1,60 m v dolžini 433 m (PHO),
– od km 1+383 – km 1+512 sidrani zid na levi strani povezovalne ceste, višine 7–12 m v dolžini 130 m,
– od km 0+037 – km 0+164 težnostni zid na levi strani
deviacije 1–22, višine 4 do 7 m v dolžini 135 m,
– od km 0+667 – km 0+400 težnostni zid na levi strani
deviacije 1–23, višine 3,5 m v dolžini 34 m,
– od km 0+469 – km 0+534 dvojni sidrani zid na deviaciji
1–23, višine 7 m v dolžini 52 m in višine 7 m v dolžini 33 m.
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13. člen
(rušitve objektov)
(1) Zaradi gradnje hitre ceste se porušijo naslednji stanovanjski objekti:
– stanovanjski objekt na parcelah št. 1571/1, 1571/2, k.o.
2628 Malija;
– stanovanjski objekt na parcelah št. 3104, 3105, k.o.
2628 Malija;
– stanovanjski objekt na parceli št. 4062/2, k.o. 2631
Portorož;
– stanovanjski objekt na parcelah št. 4068/1, 4068/2, k.o.
2631 Portorož;
– stanovanjski objekt na parceli št. 4244/3, k.o. 2631
Portorož;
– stanovanjski objekt na parcelah št. 4271, 4274/1, k.o.
2631 Portorož;
– stanovanjski objekt na parceli št. 4937, k.o. 2631 Portorož;
– stanovanjski objekt na parceli št. 4971/1, k.o. 2631
Portorož.
(2) Zaradi gradnje priključne ceste se poruši:
– stanovanjski objekt na parcelah št. 539, 540, 541, 542,
k.o. 2631 Portorož.
(3) Zaradi gradnje hitre ceste se porušijo pomožni objekti,
sklopi pomožnih objektov in drugo:
– objekt na parceli št. 3834, k.o. 2626 Izola,
– objekt na parcelah št. 1386/1, 1386/2, k.o. 2628 Malija,
– objekt na parcelah št. 1386/1, 1425/3, k.o. 2628 Malija,
– sklop objektov na parcelah št. 1571/1, 1572/2, k.o. 2628
Malija,
– objekt na parceli št. 1561/1, k.o. 2628 Malija,
– objekt na parceli št. 1604/2, k.o. 2628 Malija,
– objekt na parcelah št. 1604/3, 1604/4, k.o. 2628 Malija,
– objekt na parceli št. 1617/4, k.o. 2628 Malija,
– objekt na parceli št. 1591, k.o. 2628 Malija,
– objekt na parcelah št. 1592, 1596, 1597, 1598, k.o.
2628 Malija,
– objekt na parceli št. 1670, k.o. 2628 Malija,
– objekt na parceli št. 3107, k.o. 2628 Malija,
– objekt na parceli št. 3106/1, k.o. 2628 Malija,
– objekt na parcelah št. 3092, 3096, k.o. 2628 Malija,
– objekt na parceli št. 3527, k.o. 2628 Malija,
– objekt na parceli št. 4061/3, k.o. 2631 Portorož,
– dva objekta na parceli št. 4068/2, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parcelah št. 4224/2, 4068/2, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parcelah št. 4227, 4228, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parceli št. 4244/1, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parceli št. 4249, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parceli št. 4247/1, k.o. 2631 Portorož,
– dva objekta na parceli št. 4248/2, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parceli št. 4228, k.o. 2631 Portorož,
– objekt, na parceli št. 4223, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parceli št. 4237, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parceli št. 4252, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parceli št. 4253/2, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parceli št. 4253/1, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parceli št. 4291/1, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parcelah št. 4263, 4264, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parceli št. 4274/2, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parceli št. 4274/1, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parcelah št. 5012, 5013 k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parceli št. 5010/1, k.o. 2631 Portorož,
– dva objekta na parceli št. 4972/1, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parceli št. 4938, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parceli št. 4942, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parcelah št. 4940, 4942, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parcelah št. 4937, 4940, k.o. 2631 Portorož,
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– objekt na parcelah št. 4939, 4944, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parceli št. 4879, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parceli št. 4861, k.o. 2631 Portorož,
– dva objekta na parceli št. 6225, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parceli št. 6205, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parceli št. 6906, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parcelah št. 5465/2, 5464/1, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parceli št. 4892, k.o. 2631 Portorož,
– trije objekti na parceli št. 4903, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parceli št. 4929, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parcelah št. 5016/10, 5016/6, 5018/1, k.o.
2631 Portorož,
– objekt na parcelah št. 5016/11, 5016/6, 5018/1, k.o.
2631 Portorož,
– objekt na parcelah št. 5016/11, 5016/6, 5018/1, 5017,
k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parceli št. 4992, k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parceli št. 4992, 4989 k.o. 2631 Portorož,
– objekt na parceli št. 5011, k.o. 2631 Portorož.
IV. PROJEKTNA ZASNOVA ZA KRAJINSKO
IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
14. člen
(prometne površine in obcestni prostor)
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditve, predvidene s to uredbo, mora vsebovati načrt krajinske arhitekture za območje deponije in Valete. Načrt mora vsebovati
predvsem oblikovalske rešitve v zvezi s preoblikovanjem reliefa, rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenjevanjem prostih površin
v obcestnem prostoru, zlasti priključkov, ter rešitve v zvezi z
urejanjem in oblikovanjem vodotokov. Pri izdelavi projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditve, predvidene s
to uredbo, se upoštevajo naslednji pogoji za arhitekturno in
krajinsko oblikovanje:
– odbojne ograje na hitri cesti se izvedejo v kovinski izvedbi skladno s slovenskimi standardi SIST EN 1317-1 in SIST
EN 1317-2. Izjemoma se dopusti izvedba betonskih ograj v
kombinaciji s protihrupnimi ograjami in ob podporah nadvozov.
Vmesni ločilni pas se zatravi ali zasadi z nizkimi grmovnicami
s plitkim koreninskim sistemom. Varovalna žična ograja višine
2 m se odmakne od nožice nasipa oziroma zunanjega roba
jarka 1–2 m. Potek ograje se prilagodi poteku trase hitre ceste,
priključne ceste in priključnih ramp ter terenu;
– nadvozi deviacij, priključki, križišča in krožna križišča,
druga cestna oprema ter protihrupni objekti se arhitekturno
in krajinsko oblikujejo skladno s sodobnimi načeli krajinskega
oblikovanja ter skladno z urbano in krajinsko podobo prostora.
Oporni in podporni zidovi ter portali predorov se na zunanji
strani obložijo s peščenjakom in, kjer to narekuje koncept
zmanjševanja vidne izpostavljenosti ceste, obsadijo z vegetacijo, pri čemer je treba zagotoviti ustrezne rastne pogoje.
Varovalne in protihrupne ograje ne smejo motiti pogledov na
prostorsko dominantne objekte kulturne dediščine. Hitra cesta s
spremljajočimi ureditvami ne sme postati prostorska dominanta
v vplivnem območju kulturne dediščine. Objekti in zasaditve
hitre in priključne ceste ne smejo zmanjševati vizualne izpostavljenosti kulturne dediščine.
(2) Območja priključkov hitre ceste se arhitekturno in krajinsko oblikujejo tako, da so ublaženi učinki tehničnih značilnosti posega in njihova vidna izpostavljenost. Notranjost priključnih ramp se izravna z viški izkopnega materiala. Z zasaditvijo
rastlin se območja vizualno strukturirajo.
(3) Pri posegih v obcestni prostor in urejanju obcestnega
prostora se upoštevajo naslednji pogoji za krajinsko oblikovanje:
– relief se na mestih zunaj varovanih območij oblikuje
skladno z naravnimi reliefnimi oblikami, z doslednim vertikalnim zaokroževanjem konkavne in konveksne krivine brežin ter
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ustreznim oblikovanjem prehodov brežin nasipov in vkopov
v obstoječi relief. Posebna pozornost se nameni oblikovanju
terena pri nasipih priključkov, deviacij in vkopih deviacij. Brežine se zatravijo, zasadijo z grmovnicami ali drevjem skladno z
načrtom krajinske arhitekture,
– pri oblikovanju reliefa, izvedbi nasipov za deviacije in
objekte hitre ceste in priključne ceste se uporablja nenosilen
material, ki ostaja kot trajni višek zaradi gradnje hitre ceste in
priključne ceste,
– regulacije, prestavitve in ureditve vodotokov se izvedejo
sonaravno s povzemanjem oblik naravnih vodotokov in zasaditvijo avtohtone obvodne vegetacije,
– protihrupne ograje se zasadijo s popenjavkami in grmovnimi živicami na sprednji ali zadnji strani skladno z načrtom
krajinske arhitekture, pri čemer je treba zagotoviti ustrezne
rastne pogoje,
– posegi v obcestni prostor na poteku ob urbanem območju se oblikujejo skladno z določili veljavnih prostorskih aktov
za ta območja in po načelih oblikovanja urbanih površin,
– vsi odseki deviacij obstoječih lokalnih cest in poti se
oblikujejo skladno z obstoječim stanjem. Vsi odseki obstoječih
cest in poti oziroma drugih rab, ki po izvedbi ureditev, predvidenih s to uredbo, ostanejo brez funkcije, se rekultivirajo skladno
z rabo sosednjih zemljišč (kmetijska zemljišča, vegetacijski
sestoji),
– ob hitri cesti v Luciji se predvidi drevoredna zasaditev s
pinijami (Pinus pinea),
– otok krožnega križišča Lucija se gručasto zasadi s pinijami (Pinus pinea),
– med gradnjo se vegetacija odstrani samo tam, kjer je to
nujno potrebno. Krajinske ureditve obsegajo sanacijo prizadetih
habitatov in nove zasaditve za zmanjšanje degradacij in večjo
členjenost prostora. Osnovna izhodišča nove zasaditve so
zagotovitev vpetosti posega v prostor, vzpostavitev vozniku prijetnega obcestnega prostora z možnostjo razgledov. Zasaditve
morajo temeljiti na obstoječem krajinskem vzorcu, vrstni sestavi
in za prostor značilnih oblikah vegetacije (posamezni soliterji,
živice, gozdni sestoj, posamezne skupine dreves, obvodna
vegetacija, kmetijske površine).
V. PROJEKTNA ZASNOVA ENERGETSKE, VODOVODNE
IN DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
15. člen
(komunalni vodi)
(1) Zaradi gradnje hitre ceste in priključne ceste se prestavijo, zamenjajo in zaščitijo komunalni, energetski in telekomunikacijski objekti ter naprave. Projektiranje in gradnja
komunalno-energetskih in telekomunikacijskih naprav in objektov morata potekati skladno s projektnimi pogoji posameznih
upravljavcev teh objektov in naprav, ki so navedeni v obvezni
prilogi državnega lokacijskega načrta, če niso v nasprotju s to
uredbo.
(2) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo
tudi druga križanja komunalnih vodov s traso hitre ceste in
priključne ceste, ki niso določena s to uredbo. K vsaki drugačni
rešitvi križanja komunalnih vodov s traso hitre ceste in priključne ceste mora investitor voda predhodno pridobiti soglasje
investitorja ali upravljavca hitre ceste in priključne ceste.
16. člen
(vodovod)
(1) Na trasi hitre ceste in priključne ceste se lokalno prestavijo, zamenjajo ali zaščitijo naslednji vodovodi:
– v km 0+010 deviacije 1–1a se izvede lokalna prestavitev in niveletna prilagoditev trase cevovodov Je 300 mm in Je
400 mm (V1a, V1b) v dolžini pribl. 35 m,
– v km 16+180 se podaljšajo in rekonstruirajo armiranobetonska pohodna kineta (kineta 1) in cevovodi Je 400 mm, Je
300 mm, LŽ 150 mm (V2a, V 2b, V2c),
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– z ureditvijo deviacije 1–1 se rekonstruira priključni cevovod NL 150 mm (V3) v dolžini pribl. 119 m od odcepa s primarnega cevovoda ob vodohranu Livade vzdolž deviacije 1–1
in z zaključkom ob območju bencinskega servisa s priključkom
na obstoječi cevovod,
– v km 16+560 HC se podaljša armiranobetonska pohodna kineta (kineta 2),
– na območju novega odseka kinete 2 ter na območju
predvidenega vkopa se v dolžini 50 m položi nadomestni cevovod Je 300 mm (V 4a,V 4b). Investitor nadomestnega cevovoda na tem odseku je Rižanski vodovod,
– z ureditvijo deviacije 1–2 je na obravnavanem območju
predviden vkop obstoječega terena. Predvidi se rekonstrukcija
obeh vzporednih cevovodov Je 300 mm v dolžini pribl. 116 m.
Ohrani se obstoječa trasa cevovodov, niveletno pa se lega
prilagodi novi cestni ureditvi (V5a, V5b),
– vzdolž desne strani deviacije 1–2 od km 0+280 do km
0+560 se izvede cevovod NL 200 mm (V5c) v dolžini pribl.
272 m,
– na območju priključka Jagodje se izvede nadomestni
cevovod vzdolž desne strani deviacije 1–2 s prečkanjem hitre
ceste v nadvozu 4–1, kjer se izvede toplotna zaščita cevovoda
NL 200 mm (V6) s pritrditvijo na konzole na konstrukciji objekta.
V dolžini pribl. 290 m vzdolž deviacije 1–6 se nadaljuje vod NL
100 mm do km 0+200 v dolžini pribl. 260 m,
– izvede se navezava obstoječih odcepov hišnih priključkov
do stanovanjskih objektov (V7) na novi razdelilni cevovod,
– v km 0+325 deviacije 1–6 se zaradi rušenja objekta
Jagodje 32 opusti obstoječi vodovodni priključek (V8),
– v km 0+580 deviacije 1–6 in vzdolž začetnega dela
deviacije 1–26 se obstoječi cevovod v dolžini pribl. 100 m deviira in nadomesti s cevovodom NL 100 mm (V9). Na območju
prečkanja Strunjanske rečice se cevovod toplotno zaščiti in
konzolno pritrdi na mostno konstrukcijo (most 5–2),
– od km 0+880 do km 1+306 deviacije 1–6 se rekonstruira
obstoječi cevovod in nadomesti s cevovodom NL 100 mm (V10)
v dolžini pribl. 430 m z ustreznimi prevezavami ob razbremenilniku Koštrlag,
– od 1+180 do km 1+230 deviacije 1–6 se rekonstruira
obstoječi cevovod in nadomesti s cevovodom NL 100 mm (V11)
v dolžini pribl. 50 m,
– v km 18+910 hitre ceste in v km 0+500 deviacije 1–8
deviacije ter regulacije 7–4 se zaradi rušenja objekta Lucan 11
opusti obstoječi lokalni cevovod (V14a, V14b),
– v območju priključnih ramp priključka Lucija se zaradi
rušenja objektov Lucan 10 in 10a opusti obstoječi skupinski
vodovodni priključek (V15),
– od km 0+000 do km 0+160 deviacije 1–8 se rekonstruira
priključni cevovod NL 00 mm (V16) v dolžini pribl. 170 m in
sočasno prevežejo hišni priključki za objekte Lucan št. 9, 30,
31 in 34. Pri prečkanju pokrite regulacije 7–5 se cevovod položi
v zaščitno cev,
– rekonstruirajo se obstoječi cevovodi v območju deviacij
1–11 in 1–11a, cevovod v km 19+530 hitre ceste in deviacije 1–9
ter se nadomestijo s cevovodom NL 100 mm v skupni dolžini pribl. 260 m (V17a) vzdolž deviacije 1–9 od km 0+000 do km 0+120
s prečkanjem hitre ceste v podvozu 3–3 (cevovod V17b),
– prestavi se obstoječi cevovod in nadomesti s cevovodom
NL 100 mm (V18) v dolžini pribl. 135 m vzdolž obstoječe lokalne
ceste od odcepa na Liminjanski cesti. Dolvodno od predvidenega prepusta regulacije pod lokalno cesto prečka pod strugo
regulacije v zaščitni cevi z nadaljevanjem do navezave deviacije
1–12 na obstoječo lokalno cesto, kjer se priključi na prestavljeni
cevovod NL 100 mm v okviru reševanja križanja V17,
– od priključka Čokove in Liminjanske ceste do km 0+140
deviacije 1–10 se izvede nadomestni napajalni cevovod NL 150
mm (V19, V20) v dolžini pribl. 140 m z navezavo na obstoječi
cevovod NL 150 mm v Liminjanski cesti. Nadomestni vodovod
se nato nadaljuje v preseku NL 100 mm vzdolž desne strani
deviacije 1–10 z navezavo na rekonstruirani vodovod v sklopu
križanja V17. Skupna dolžina trase cevovodov znaša pribl.
550 m,
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– vzdolž deviacije 1–13 in s prečkanjem hitre ceste v podvozu do km 0+423 se izvede nadomestni cevovod V21 (a, b, c)
NL 200 mm v dolžini pribl. 385 m,
– vzdolž deviacije 1–19 do križišča na deviaciji 1–14 in v
nadaljevanju vzdolž deviacije 1–12 do navezave na cevovod
(v sklopu križanja V 21) se izvede nadomestni cevovod NL 200
mm (od obstoječega cevovoda LŽ 400 mm) v skupni dolžini
pribl. 320 m (V22 a, b, c, d). Ukine se obstoječi cevovod AC
300 mm zahodno od krožišča Lucija,
– v območju južnega priključnega kraka krožnega križišča
v Luciji (deviacija 1–18 v km 0+140) in v območju deviacije
1–19 v km 0+180 prečkajo predvideno vozišče naslednji obstoječi primarni cevovodi: Je 350 mm, ki se napaja iz vodohrana
Kaldanija, primarni cevovod LŽ 400 mm, ki se napaja iz vodohrana Vinjole in primarni cevovod TPE 110 mm. Na območju
križanja se predvidi lokalna prestavitev navedenih cevovodov
v dolžini pribl. 97 m. Rekonstrukcija se izvede z vzporednim
potekom trase cevovodov, in sicer je 350 mm, NL 400 mm in
NL 100 mm. Pod območjem deviacije 1–18 in 1–19 se izvede
armiranobetonska pohodna kineta (kineta 3) notranjih dimenzij
2 x 2,2 m, v katerih se pritrdijo navedeni cevovodi. Dolžina
pohodne kinete znaša pribl. 25 m. Navezava cevovodov na
obstoječe cevovode se izvede zahodno od deviacije 1–18 in
vzhodno od deviacije 1–19 (V25a, V25b, V25c),
– od območja odcepa iz primarnega cevovoda LŽ 200
(južno od deviacije 1–20) in vzdolž deviacije 1–21 (ob desni
strani) do km 0+360 se rekonstruira obstoječi cevovod in nadomesti z NL 100 mm (V27, V28) z navezavo na obstoječi
cevovod LŽ 80 mm. Na območju prečkanja prepusta regulacije
7–9 se cevovod položi v zaščitno cev in toplotno izolira, celotna
dolžina rekonstrukcije znaša pribl. 300 m,
– od km 0+710 deviacije 1–18 do deviacije 1–20 in podvoza 3–6 se lokalno deviirata cevovoda Je 500 mm in Je 400 mm
v dolžini pribl. 150 m (V29a, V29b). Vzhodno od podvoza se
trasa deviiranih cevovodov odkloni od trase hitre ceste in priključi na obstoječa cevovoda,
– ob robu obstoječe ceste Lucija–Sečovlje in deviacije
1–20 od km 0+020 do km 0+300 se prestavi primarni cevovod
in nadomesti z NL 200 mm (V30, V31) v dolžini pribl. 295 m.
Lokalno se prestavi cevovod Je 250 mm (V35) v dolžini pribl.
125 m. Od navezave na obstoječi vodovod južno od trase povezovalne ceste do obstoječe dostopne poti poteka ob deviaciji
1–23, prečka povezovalno cesto v območju križišča s cesto
Valeta–Strunjan in se ob križišču priključi na obstoječi vodovod
pred kontrolnim jaškom,
– rekonstruira se obstoječi cevovod v območju trase deviacije 1–22 in nadomesti z NL 100 mm (V36) v dolžini pribl.
200 m,
– od km 0+185 deviacije 1–19 do deviacije 1–21 se izvede
povezovalni vodovod NL 100 mm (V38) v dolžini pribl. 505 m.
(2) Vodovodni priključek za predore (V37)
V neposredni bližini priključka Lucija se na nadmorski
višini pribl. 162 m zgradi vodohran kapacitete 300 m3 za akumulacijo požarne vode za oba predora. Iz vodohrana se izvede
napajalni cevovod NL 200 mm v smeri servisne ploščadi predora Lucan v dolžini pribl. 310 m.
Za potrebe predora Valeta se iz kontrolnega jaška zgradi
cevovod NL 150 mm v dolžini pribl. 320 m vzdolž deviacije 1–9
in priključne rampe 2–2 do ploščadi servisnega objekta predora
Valeta ob vzhodnem portalu.
(3) Vsa prečenja cevovodov s povoznimi površinami morajo biti ustrezno zaščitena. Dimenzije posameznih komunalnih
vodov in njihova lokacija so razvidni iz grafičnega dela državnega lokacijskega načrta.
17. člen
(kanalizacija)
Na trasi hitre ceste in priključne ceste se lokalno prestavijo, zamenjajo ali zaščitijo naslednji fekalno-kanalizacijski vodi:
– projektiran fekalni kanal L3 (idejni projekt Fekalna kanalizacija Lucan–Liminjan, Architecta, d. o. o., št. 102A/96)
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poteka vzdolž deviacije 1–8, in sicer od km 0+090 do km
0+290, prečka traso hitre ceste v km 19+015, traso priključnega
kraka 1 priključka Lucija v km 0+110 ter traso deviacije 1–9 v
km 0+940,
– na območju deviacije 1–8 od km 0+000 do km 0+100 se
izvede korekcija projektiranega fekalnega kanala L3 (idejni projekt Fekalna kanalizacija Lucan–Liminjan, Architecta, d. o. o.,
št. 102A/96),
– projektiran fekalni kanal L31 prečka traso deviacije
1–9 v km 0+170, v km 19+475 traso hitre ceste (idejni projekt Fekalna kanalizacija Lucan–Liminjan, Architecta, d. o. o.,
št. 102A/96),
– projektiran fekalni kanal L3 (idejni projekt Fekalna kanalizacija Lucan–Liminjan, Architecta d. o. o., št. 102A/96)
na začetnem delu deviacije 1–9 prečka traso regulacije 7–5
(Lucanski potok),
– obstoječi fekalni kanal prečka traso deviacije 1–12 (Liminjanska cesta) v km 0+410,
– obstoječi fekalni kanal prečka v začetnem delu traso
deviacije 1–10,
– ukine se odsek priključnega fekalnega kanala stanovanjskega objekta Liminjanska 101, ki se dotika trase hitre
ceste v km 19+890,
– zaradi znižanja nivelete ulice se prestavi v neposredno
bližino lokalni fekalni kanal v začetnem delu deviacije 1–10 od
km 0+300,
– ob urejanju deviacije 1–13 se prilagodijo pokrovi revizijskih jaškov novi niveleti od km 0+000 do km 0+080,
– v km 20+055 hitre ceste poteka trasa obstoječega fekalnega kanala, ki se na območju križanja lokalno prestavi,
– obstoječi fekalni kanal prečka deviacijo 1–12 v km
0+100,
– obstoječi fekalni kanal iz smeri naselja Malija poteka
prek zahodnega območja krožnega krožišča Lucija. Prestavi se
fekalni kanal, ki poteka v območju deviacije 1–18 od km 0+070
do 0+160. Odsek se začne na navezavi na obstoječi kanal severozahodno od območja krožišča, poteka ob zahodnem robu
krožišča ter ob desni strani deviacije 1–18 do km 0+120, prečka
traso deviacije 1–18 in 1–19 ter se gorvodno naveže na traso
obstoječega fekalnega kanala,
– zaradi zvišanja obstoječega terena se na krajšem odseku deviacije 1–19 v km 0+160 zamenjajo obstoječe kanalske
cevi na fekalnem kanalu, ki odvaja odpadno vodo iz smeri
naselja Malija,
– obstoječi fekalni kanal prečka deviacijo 1–21 v km
0+070 (na trasi obstoječega kanala se po potrebi revizijski
jaški prilagodijo novi niveleti),
– obstoječi fekalni kanal prečka deviacijo 1–21 v km
0+020 (na trasi obstoječega kanala se po potrebi revizijski
jaški prilagodijo novi niveleti),
– obstoječi fekalni kanal prečka deviacijo 1–20 v km
0+180,
– obstoječi fekalni kanal prečka deviacijo 1–20 v km
0+100,
– obstoječi fekalni kanal poteka v območju zunajnivojskega križanja deviacij 1–18 in 1–20, prestavi se fekalni kanal na
odseku od km 0+60 do km 0+260 deviacije 1–20,
– obstoječi fekalni kanal prečka deviacijo 1–18 v območju
podvoza, kjer se trasa kanala prilagodi predvideni trasi prestavitve primarnih vodovodov.
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– 20 kV kablovodi iz RTP Lucija proti naselju Lucija in
TP Fazan,
– 20 kV daljnovod RTP Lucija–Sečovlje,
– NN omrežje iz TP Jagodje 3 (obstoječi del HC),
– NN omrežje iz TP Šaleto 1 (križišče Belveder),
– NN omrežje iz TP Šaleto 2 (HC Jagodje–Lucija in deviacija 1–6),
– NN omrežje iz TP Lucan 1 (ob deviaciji 1–22),
– NN omrežje iz TP Obrtna cona (ob HC Jagodje–Lucija
in priključek Lucija),
– NN omrežje iz TP Pralnica (obvoznica Lucija–Valeta,
deviacija 1–11a),
– NN omrežje iz TP Lucija 11 (ob obvoznica Lucija–Valeta),
– NN omrežje iz TP Fazan (ob deviaciji 1–18, 1–19).
(2) Zgradi se novo elektroenergetsko omrežje, in sicer:
– štiricevna kabelska kanalizacija (φ 160 mm) od predvidene TP predor Valeta do križišča s cesto Valeta–Strunjan,
– tricevna kabelska kanalizacija (φ 200 mm) vzdolž celotne trase HC do RTP Lucija,
– šestcevna kabelska kanalizacija (φ 160 mm) vzdolž deviacije 1–12, na odseku deviacije 1–19 s prečkanjem deviacije 1–18
po trasi obstoječe ceste Fazan ter na odseku deviacije 1–15.
Investitor gradnje vseh treh navedenih elektro-energetskih kabelskih vodov je upravljavec elektro-energetskega omrežja
Elektro Primorska, d. d.
(3) Za napajanje spremljajočih objektov se izvedejo:
– 20 kV kabelska povezava TP Jagodje 4–TP Predor Lucan 1–TP Predor Lucan 2–RTP Lucija–HC Jagodje–Lucija,
– transformatorska postaja TP Fazan za napajanje javne
razsvetljave krožišča Lucija in zadevnega NN omrežja,
– transformatorska postaja TP Jagodje 4, ki se vzanka
med TP Jagodje 3 in TP črpališče San Simon,
– kabelske transformatorske postaje, ki se namestijo ob
vhodih v predore, in sicer TP Predor Lucan 1, TP Predor Lucan
2 in TP Predor Valeta.
19. člen
(javna razsvetljava)
Javna razsvetljava se izvede na območjih priključka Jagodje, priključka Lucija, krožišča Lucija, križišča Valeta, križišča
deviacij 1–12,1–13, deviacije 1–13, križišča deviacij 1–12,1–14,
deviacije 1–15 in križišča deviacij 1–18,1–21.

(elektroenergetsko omrežje)

20. člen
(plinovod)
(1) Na trasi hitre ceste se izvedejo naslednji posegi na
plinovodnem omrežju:
– položitev plinovodnega segmenta 350 mbar pravokotno
na deviacijo 1–14 s prečkanjem v km 0+165,
– položitev dveh plinovodnih segmentov 350 mbar pravokotno na deviacijo 1–18 s prečkanjem v km 0+080,
– položitev plinovodnega segmenta 350 mbar pravokotno
na deviacijo 1–15 s prečkanjem v km 0+150.
(2) Prestavitve in zaščite plinovoda se izvedejo pred začetkom gradbenih del. V tem času bodo motene dobave plina,
zato morajo strokovne službe upravljavcev plinovodov uskladiti
termine teh del glede na zahteve porabnikov plina.
(3) Zaradi predvidene gradnje hitre ceste je treba naprej
zgraditi plinovode, ki so namenjeni prenosu utekočinjenega
naftnega plina. Nekateri izmed obravnavanih plinovodnih segmentov bodo položeni na zalogo, da se prepreči naknadno
razkopavanje hitre ceste in pripadajočih deviacij.

(1) Na trasi hitre ceste in priključne ceste se prestavi,
zamenja ali zaščiti naslednje elektroenergetsko omrežje:
– 2 x 110 kV daljnovod RTP Koper–RTP Lucija–obvoznica
Lucija–Valeta,
– 35 kV daljnovod RTP Izola–RTP Beli Križ–HC Jagodje–Lucija in Valeta–Beli Križ,
– 20 kV kablovod TP Jagodje 3–TP Jagodje 4 in nova TP
Jagodje 4–lokalna cestišča v Jagodju,

21. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Na trasi hitre ceste in priključne ceste se zgradi, prestavi ali zaščiti naslednje telekomunikacijsko omrežje:
– na območju priključka Jagodje se telekomunikacijski
kabli prestavijo v kabelsko kanalizacijo ustreznih kapacitet in z
ustreznim številom kabelskih jaškov,

18. člen
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– trasa predvidenega voda TK1 poteka ob levi strani
hitre ceste do podvoza, kjer preide na desno stran hitre ceste,
ena cev od predvidenih predstavlja nadgradnjo obstoječega
sistema,
– trasa predvidenega voda TK2/1 poteka v robu deviacije
1–4, pet cevi od predvidenih predstavljajo nadgradnjo obstoječega sistema,
– trasa predvidenega voda TK2/2 poteka v vznožju načrtovanega nasipa ob hitri cesti, pet cevi od predvidenih predstavlja nadgradnjo obstoječega sistema,
– trasa predvidenega voda TK2/3 križa traso hitre ceste
in uvozni krak hitre ceste iz smeri Šareda ter se nadaljuje ob
vznožju nasipa kraka, pet cevi od predvidenih predstavlja nadgradnjo obstoječega sistema,
– trasa predvidenega voda TK2/4 poteka pod nasipom
deviacije 1–3, tri cevi od predvidenih predstavljajo nadgradnjo
obstoječega sistema,
– trasa predvidenega voda TK2/5 prečka traso deviacije
1–3 in se nadaljuje ob robu cestišča iste deviacije ter prečka
deviacijo 1–3a, tri cevi od predvidenih predstavljajo nadgradnjo
obstoječega sistema,
– trasa predvidenega voda TK2/6 poteka v vznožju načrtovanega nasipa ob hitri cesti ter jo prečka, ena cev od predvidenih predstavlja nadgradnjo obstoječega sistema,
– trasa predvidenega voda TK2/7 prečka traso deviacije
1–4 ter se nadaljuje ob robu cestišča deviacije v smeri Belveder, tri cevi od predvidenih predstavljajo nadgradnjo obstoječega sistema,
– trasa predvidenega voda TK2/8 prečka traso deviacije
cestišča v smeri Belveder in se nadaljuje do trase obstoječih
naročniških samonosilnih kablov, ena cev od predvidenih predstavlja nadgradnjo obstoječega sistema,
– trasa predvidenega voda TK2/9 poteka v robu deviacije
cestišča v smeri Belveder, ena cev od predvidenih predstavlja
nadgradnjo obstoječega sistema,
– na območju regulacije Strunjanske rečice se obstoječa
trasa samonosilnega TK3 kabla delno prestavi,
– na območju priključka Lucija se telekomunikacijski kabli
prestavijo v kabelsko kanalizacijo ustreznih kapacitet in z ustreznim številom kabelskih jaškov,
– trasa predvidenega voda TK4 poteka ob deviacije 1–10
z navezavo na obstoječo dvocevno linijo (KJ4), ena cev od
predvidenih predstavlja nadgradnjo obstoječega sistema,
– v križišču odcepa in cestne deviacije 1–10 se obstoječi
samonosilni kabel preusmeri na novozgrajeno kabelsko kanalizacijo TK4/1,
– trasa predvidenega voda TK4/2 poteka ob robu deviacije 1–10, ena cev od predvidenih predstavlja nadgradnjo
obstoječega sistema,
– prečkanje hitre ceste se izvede z zgraditvijo dvocevne
kabelske kanalizacije TK4/3, ena cev od predvidenih predstavlja nadgradnjo obstoječega sistema,
– trasa predvidenega voda TK4/4 poteka ob robu deviacije 1–11a, ena cev od predvidenih predstavlja nadgradnjo
obstoječega sistema,
– trasa predvidenega voda TK4/5 poteka ob robu deviacije 1–11a, ena cev od predvidenih predstavlja nadgradnjo
obstoječega sistema,
– v križišču cestnih deviacij 1–11 in 1–11a se obstoječi
samonosilni kabel preusmeri na novozgrajeno kabelsko kanalizacijo TK4/6,
– prečkanje cestne deviacije 1–11a se izvede z zgraditvijo
dvocevne kabelske kanalizacije TK4/7, ena cev od predvidenih
predstavlja nadgradnjo obstoječega sistema,
– v smeri obstoječe trase samonosilnega kabla TK4/9
se zgradi dvocevna kabelska kanalizacija TK4/8, ena cev od
predvidenih predstavlja nadgradnjo obstoječega sistema,
– ob trasi cestne deviacije 1–9 se zgradi dvocevna kabelska kanalizacija TK4/10, ena cev od predvidenih predstavlja
nadgradnjo obstoječega sistema,
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– trasa predvidenega voda TK4/11 prečka traso hitre ceste, traso deviacije 1–8 in se nadaljuje do obstoječe trase samonosilnega kabla TK4/12, tri cevi od predvidenih predstavljajo
nadgradnjo obstoječega sistema,
– trasa predvidenega voda TK4/13 prečka deviacijo 1–9,
ena cev od predvidenih predstavlja nadgradnjo obstoječega
sistema,
– obstoječa tricevna kabelska kanalizacija ob Liminjanski
cesti (primarni vod TK kablov med TC Lucija in obrtno cono
Lucija) se zaradi višine nasipa nadomesti z novo osemcevno
kanalizacijo TK4/14 med KJ1 in KJ4, pet cevi od predvidenih
predstavlja nadgradnjo obstoječega sistema,
– na območju krožišča Lucija se telekomunikacijski kabli
prestavijo v kabelsko kanalizacijo ustreznih kapacitet in z ustreznim številom kabelskih jaškov,
– v pločniku na deviaciji 1–15 se zgradi štiricevna kabelska kanalizacija TK5, tri cevi od predvidenih predstavljajo
nadgradnjo obstoječega sistema,
– od jaška v P5 na deviaciji 1–15 se zgradi tricevna kabelska kanalizacija TK5, dve cevi od predvidenih predstavljata
nadgradnjo obstoječega sistema,
– trasa predvidenega voda TK 6 prečka deviacijo 1–21,
deviacijo 1–18 in deviacijo 1–19. V nadaljevanju kabelska kanalizacija poteka ob robu cestišča deviacije 1–11, tri cevi od teh
predstavljajo nadgradnjo obstoječega sistema,
– na območju križišča Valeta se telekomunikacijski kabli
delno odstranijo, delno pa prestavijo v kabelsko kanalizacijo
ustreznih kapacitet in z ustreznim številom kabelskih jaškov,
ena cev od predvidenih predstavlja nadgradnjo obstoječega
sistema.
(2) Investitor vseh posegov, ki predstavljajo nadgradnjo
obstoječega sistema, je Telekom Slovenije.
22. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa)
(1) Meteorne vode s cestnih površin hitre in priključne
ceste se zaradi ugodne nivelete odvajajo gravitacijsko. Voda
z asfaltnega vozišča na trasi hitre ceste in na priključne
ceste se odvaja kontrolirano v čistilne objekte in zadrževalne bazene. Vsa voda z asfaltnih površin se odvodnjava
ločeno od ostalih površin skladno z Uredbo o emisiji snovi
pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS,
št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS,
št. 47/05 in 45/07).
(2) Sprememba odtočnega koeficienta za padavinske
vode in s tem povečane količine odtoka iz utrjenih površin se
nevtralizirajo z zadrževalnimi bazeni.
(3) Ob trasi hitre ceste se uredi pet objektov za čiščenje in
zadrževanje padavinskih vod z asfaltnega vozišča. Dimenzije
posameznih objektov in njihova lokacija sta razvidni iz grafičnega dela državnega lokacijskega načrta.
(4) Za lovljenje pralnih vod predora in lovljenje razlitih
snovi v primeru katastrofalnih razlitij v predoru se zgradi lovilni
bazen, ki je zasnovan kot zaprta lovilna posoda in nima iztoka
v zunanji odvodnik.
(5) Meteorna kanalizacija se izvede tam, kjer odvodnjavanje cestišča neposredno v odprte jarke ni mogoče, in sicer
v območju objektov (predori, priključni kraki, nadvozi, viadukti)
ter v ločilnem pasu na območju z enostranskim prečnim sklonom. Izpusti kanalizacije so predvideni v odprte obcestne jarke
oziroma neposredno v čistilne objekte.
(6) Pod deviacijami in priključnimi rampami se izvedejo
cevni prepusti prereza do največ 150 cm. Prepusti večjih dimenzij na vodotokih se izvedejo kot škatlasti prepusti.
(7) Za odvodnjavanje tampona oziroma posteljice se v
vkopih pod zunanjimi segmentnimi jarki in v ločilnem pasu, v
nasipih pa samo v ločilnem pasu, izvedejo vzdolžne drenaže
DN 100/ DN 110. Drenaže se priključijo na vtočne jaške.
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VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER
TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN

(3) Po končani gradnji mora investitor na vplivnem območju posegov zagotoviti izvedbo agrarnih posegov, s katerimi
bodo spet vzpostavljene možnosti za kmetijsko rabo.

23. člen

25. člen
(vodne ureditve)
(1) Trasa hitre ceste in priključne ceste prečkata posamezne struge vodotokov. Izvedejo se regulacije naslednjih strug
hudournikov:
– regulacija 7–2 – iztočni jarek iz objekta OHC 2 hitre
ceste v km 17+280 hitre ceste,
– regulacija 7–2A – Strunjanska Rečica v km 0+705 deviacije 1–6,
– regulacija 7–2B – desni pritok Strunjanske Rečice v km
0+560 deviacije 1–6,
– regulacija 7–3 – levi pritok 4 Strunjanske Rečice (iztočni
jarek iz objekta OHC 3 hitre ceste) v km 17+840 hitre ceste,
– regulacija 7–4 – levi pritok Lucanskega potoka v km
0+500 deviacije 1–8,
– regulacija 7–5 – Lucanski potok v km 19+020 hitre
ceste,
– regulacija 7–6 – Liminjanski potok v km 20+160 hitre
ceste,
– regulacija 7–7 – desni pritok Lucanskega potoka v km
19+080 hitre ceste,
– regulacija 7–8 – desni pritok Lucanskega potoka v km
19+580,
– regulacija 7–9 – potok Fazan (ob deviaciji 1–18),
– regulacija 7–10 – desni pritok potoka Fazan v km 0+650
deviacije 1–18.
(2) Za odvajanje padavinske vode z območja hitre ceste
se na trasi hitre ceste izvede 5 zadrževalnikov padavinske vode
(OHC 1, OHC 2, OHC 3, OHC 4 in OHC 5), ki istočasno služijo
za primere katastrofalnih razlitij, nastalih zaradi prometnih nesreč ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Za lovljenje pralnih vod
iz predora in lovljenje razlitih snovi v primeru katastrofalnih razlitij v predoru se izvede lovilni bazen, ki je zasnovan kot zaprta
lovilna posoda in nima iztoka v zunanji odvodni sistem.

(tla)
(1) Za začasne prometne in gradbene površine naj se
prednostno uporabijo obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine ter površine, na katerih so tla manj kakovostna. Posegi v tla (med odstranjevanjem krovnih in nosilnih
plasti tal, med gradnjo kanalizacijskega sistema in drenaž) naj
se izvajajo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Potekajo naj na območjih, ki so opredeljena pred začetkom del.
(2) Na celotnem območju gradnje trase, prometnih poti in
drugih manipulativnih površin se zagotovi zbiranje in odstranjevanje odpadnih vod (če te nastajajo). To še posebno velja za
nezgode z razlitjem ali razsutjem nevarnih snovi.
(3) Na celotnem območju gradbišča, prometnih in manipulativnih površin se zagotovi zbiranje in odstranjevanje odpadne
embalaže, ki vsebuje še ostanke hidroizolacijskih materialov ter
drugih sredstev, s katerimi se bodo izvajala gradbena dela.
(4) Pri gradnji se uporabljajo prometna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter le materiali, za katere
obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S prometnih
in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba
preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in
vetrovnem vremenu. S teh površin je treba preprečiti tudi odtekanje vod na kmetijske obdelovalne površine. Pri ravnanju z
odpadnimi vodami se upoštevajo določbe 25. člena te uredbe.
Predvideti je treba nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje
materialov s škodljivimi snovmi, da se preprečijo nezgode
na tehnoloških površinah. V tem primeru je treba onesnaženi
material pred odlaganjem na začasno ali trajno odlagališče preiskati skladno z veljavno zakonodajo. S preiskavami se opredeli
pravilni način deponiranja ali drugega načina odstranjevanja.
Preiskavo izvede ustrezna strokovna institucija, ki jo pooblasti
Ministrstvo za okolje in prostor.
(5) Pri odrivih zemlje je treba paziti, da se zgornji humusni
sloj deponira ločeno in uporabi za sanacijo nasipa ali razporedi
po bližnjih kmetijskih zemljiščih. Prst se odstrani in premesti na
drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi
snovmi in kakovostno slabšim materialom. Deponije se izvedejo tako, da se ohranita rodovitnost in količina prsti, pri tem
pa ne sme priti do mešanja mrtvice in živice. Živica ne sme
biti deponirana v kupih, višjih od 1,20 m. Deponije morajo biti
zaščitene pred onesnaženjem in erozijo. Med gradnjo se vodi
evidenca o mestih in količinah odstranjene prsti in lokacijah za
deponiranje ter o nadaljnji uporabi za sanacijo. Z viški rodovitne zemlje razpolaga lokalna skupnost skladno z veljavnimi
občinskimi prostorskimi akti. Z viškom izkopanega prodnega
in humusnega materiala ni dovoljeno zasipavati obstoječih
depresij na območju.
(6) Začasne in trajne deponije izkopanega materiala se
ne smejo uporabiti za odlaganje drugih odpadnih materialov,
vključno odpadnih gradbenih materialov ter odpadnih materialov z obstoječe deponije izkopanega flišnega materiala ter
gradbenih in drugih odpadkov.
(7) Če oskrba prometnih vozil in drugih naprav poteka na
območju gradbišča, prometnih in drugih manipulativnih površin,
morajo biti te površine urejene skladno z rešitvami iz Projekta
ekološke ureditve gradbišča, ki je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
24. člen
(ureditve na kmetijskih in gozdnih zemljiščih)
(1) Investitor mora omogočiti dostop na kmetijska in gozdna zemljišča ves čas med gradnjo in po njej.
(2) Obseg gradbišča naj se kar najbolj omeji na širino
trase, za začasne objekte naj se čim manj uporabljajo kmetijska
zemljišča, izogibati se je treba zemljiščem I. in II. kategorije.

26. člen
(zaščitni ukrepi za varstvo voda)
(1) Zaradi izvedbe ureditev, predvidenih s to uredbo, se
vodni režim, posebej pa režim odtoka visokih voda ne sme
poslabšati. Zato mora investitor zagotoviti potrebne ureditve
na vodotokih, ki jih hitra cesta in priključna cesta ter druge
ureditve ne zadevajo. Naravne struge obstoječih vodotokov
se kar najbolj ohranijo. Naravne depresije, jarki in struge se
ne smejo zasuti.
(2) Preureditve vodotokov se izvedejo tako, da se bistveno ne spremeni narava vodotoka, to so pretok vode in dinamika
vodotoka, kakovost vode, raznovrstnost habitatov in biološka
raznovrstnost. Ureditve odvodnikov se izvedejo sonaravno,
kjer je to tehnično izvedljivo in smiselno glede na prostorske
ureditve in vizualno kakovost prostora. Ureditve se kar največ
izvedejo v zemeljski izvedbi ali s kamnitimi talnimi pragovi. Na
območju objektov se struge ustrezno zavarujejo s tlakom iz
lomljenca in vegetacijo. Brežine se zatravijo in na zgornjih delih
zasadijo z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami.
(3) Izvede se ustrezno odvodnjavanje vod s cestne površine in čiščenje v čistilnih objektih. Ustrezno morajo biti zgrajeni
zbiralni vodi in drugi gradbeni elementi, ki lahko sprejmejo
večje količine padavinskih vod. Na sistem odvodnjavanja ne
sme biti priključen noben iztok sanitarno-fekalnih ali drugih
onesnaženih (tehnoloških) vod.
(4) Zagotovi se redno vzdrževanje čistilnih objektov, tako
da je njihovo delovanje (čiščenje) optimalno.
(5) Gradnjo hitre ceste, priključne ceste in objektov je
treba načrtovati tako, da se začasni posegi v strugo in brežine
vodotokov izvajajo le v naprej predvidenem obsegu.
(6) Med gradnjo se morajo preprečiti neposredni posegi v
strugo potokov z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine, kot so
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klorirane organske spojine, toksične kovine in druge sestavine
(te snovi spremenijo osnovne lastnosti vode). Prav tako ne sme
priti do razlitja cementnih in apnenih mešanic v vodo (pranje
gradbenih strojev z vodo iz potoka ni dovoljeno).
(7) Za potrebe gradnje se utrjene površine (ploščadi), na
katerih se izvaja pretakanje goriv in manjša popravila tehničnih
naprav, uredijo tako, da ni možno neposredno odtekanje odpadnih in izcednih vod v tla, podzemne vode, stoječe površinske
vode ali vode za pripravo pitne vode. Gradnja utrjene ploščadi,
opremljene z začasnimi zbirnimi kanali in zbirnikom vod ter
lovilnikov olj (možni ukrepi za ravnanje z odpadnimi vodami),
se predvidi že v okviru projekta ekološke ureditve gradbišča,
ki mora biti sestavni del projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
(8) Izvajalec in vzdrževalec prometnice morata imeti pripravljen načrt za takojšnje učinkovito ukrepanje ob razlitju
polutantov (gorivo, olje in druge suspenzije, škodljive za vodne
vire), načrt pa potrdi ustrezna služba ministrstva, pristojnega za
okolje in prostor, ločeno za čas gradnje in za čas obratovanja
hitre ceste in priključne ceste. Načrt mora vključevati način
obveščanja ustreznih strokovnih služb o morebitni nezgodi,
predvidene ukrepe za preprečevanje vdora nevarnih snovi
v podtalnico, ukrepe za odstranitev sedimenta in izbor lokacije za odlaganje kontaminiranega sedimenta. Med gradnjo
je treba voditi evidenco nevarnih snovi, ki se uporabljajo na
gradbišču.
27. člen
(območja ohranjanja narave)
(1) V poteku čez območja predlaganih naravnih vrednot
(Strunjanska dolina in Piranski polotok) se upoštevajo določbe
28. člena te uredbe.
(2) V poteku čez območja naravne vrednote drevored
Strunjan–Portorož:
– v drevoredu se znotraj območja obdelave ohrani 14
dreves na vzhodni strani obstoječe ceste Strunjan–Valeta,
– v drevoredu se predvidi odstranitev največ petih dreves
na zahodni strani ceste Valeta–Strunjan. Na petih drevesih, ki
so označena tudi na ureditveni situaciji, se med gradnjo izvedejo varovalni ukrepi skladno s predlogom Projekt dokumentiranja
stanja (PS Prostor, maj 2007). Med gradnjo se zagotovi spremljanje stanja naravne vrednote Strunjan–Portorož–drevored
pinij,
– morebitni komunalni vodi se načrtujejo in izvedejo zunaj
območja rastišča obstoječih in novih dreves,
– ob zahodni strani nove ceste se zasadijo nadomestne
pinije, ki se navežejo na obstoječi drevored, na vzhodni strani
pa se kot nadomestni ukrep zasadita dve piniji,
– nasipi, vkopi in podporni zidovi se načrtujejo in izvajajo
tako, da so zagotovljeni zadostni odmiki od drevesnih debel, pri
čemer se upošteva tudi rast dreves (najmanj 2,50 m),
– pri gradnji infrastrukture tik ob drevesih se zagotovi
zaščita drevesnih debel, korenin in krošenj.
(3) Pri izdelavi projektne in tehnične dokumentacije se
upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedeni v
strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za državni
lokacijski načrt za hitro cesto na odseku Jagodje–Lucija in
priključno cesto za Piran« (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Piran, (7-III/2-6/8-O-03/TT, april
2004, 7-III-358/4-O-05/TT, januar 2006 in 7-III-358/7-O-05/TT,
julij 2006)), ki so del obvezne priloge državnega lokacijskega
načrta.
(4) Pri načrtovanju in gradnji hitre ceste in priključne ceste
ter vseh spremljajočih začasnih in stalnih objektov ter naprav je
treba upoštevati naslednje omejitve:
– pri izdelavi projektne dokumentacije za območje deviacije 1–22 (cesta Valeta–Strunjan) se uporabi gradivo »Izdelava
dokumentiranja stanja terena vegetacije in natančne situacije
pinij (Pinus Pinea) na priključki Valeta« (U/006-2007, PS Prostor, d. o. o., maj 2007),
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– pred začetkom del se izvede dokumentiranje stanja
terena in vegetacije (ničelno stanje),
– trasa na odseku med Jagodjem in vstopom v predor
Lucan naj se načrtuje in gradi tako, da je poseg v strme flišne
brežine in območja gozda čim manjši,
– predor Valeta naj se izvede tako, da se vsi potrebni servisni objekti praviloma namestijo na vzhodnem vstopu v predor;
na zahodnem vstopu pri Valeti se načrtujejo samo nujni objekti
in naprave, in sicer v minimalnem obsegu,
– dostopne ceste (servisne, gradbene) se praviloma načrtujejo in gradijo po obstoječih kolovozih in v minimalnih dimenzijah (enopasovne, po potrebi se gradijo izogibališča),
– objekt viadukta Valeta in izhoda iz predora Valeta se
gradi tako, da je poseg (izkop, odstranitev vegetacije) čim
manjši,
– priključek Valeta in deviacija 1–22 se uredi tako, da se
teren oblikuje v terase (po vzoru obstoječega stanja – podporni
zidovi izvedeni v lokalno značilnem materialu in strukturi, zasaditev z oljkami ali drugimi kulturami),
– prečenje vodotoka v grapi pod Valeto se načrtuje tako,
da se ne spremeni vodni režim in da niso prekinjeni vodni
tokovi.
(5) Območje deviacije 1–22 je treba vključiti v načrt krajinske arhitekture kot sestavni del dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Sestavni del tega načrta mora biti
tudi načrt zaščite drevoreda pinij med gradnjo (pri čemer se
upoštevajo predvsem usmeritve iz naravovarstvenih smernic
št. 7-III-358/7-O-05/TT z dne 27. 7. 2006, točka 3, ter skladno
z DIN18920).
28. člen
(varovanje flore, favne, biotopov in gozdnih zemljišč)
(1) Pri izdelavi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja se upošteva izvedeno kartiranje habitatnih tipov. V
območju državnega lokacijskega načrta so naslednja naravovarstveno najvrednejša območja:
– termofilni gozd mešanih listavcev med koncem viadukta
Jagodje in začetkom predora Lucan,
– submediteransko ilirski polsuhi travniki v različnih fazah
zaraščanja med koncem viadukta Jagodje in začetkom predora
Lucan.
(2) Posegi in dejavnosti na naravovarstveno najvrednejših
območjih se izvedejo tako, da se kar najbolj ohrani ali poveča
naravna razširjenost habitatnih tipov, da se ohranjajo specifične
strukture habitatnega tipa in naravni procesi ter da se ohranjajo
ugodni pogoji za prostoživeče rastlinske in živalske vrste, značilne za te habitatne tipe. Obsežni posegi krčenja vegetacije,
ki jih je treba opraviti zaradi gradnje hitre ceste, se ne smejo
izvajati med gnezditveno sezono ptic, torej med 1. avgustom in
1. marcem. Med gradnjo hitre ceste in priključne ceste je treba
na naravovarstveno najvrednejših območjih zagotoviti spremljanje stanja biotske raznovrstnosti, ki se izvaja po navodilih
pristojnega Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.
(3) Odlaganje odpadkov in gradbenega materiala zunaj
za to predvidenih deponij ni dovoljeno. Začasne deponije, manipulativne površine za gradbene stroje in skladišča materiala
ter nevarnih snovi se ne predvidijo na vrednejših habitatnih tipih
(3.–5. stopnja). Lokacije teh površin se določijo z upoštevanjem
naravovarstvenih usmeritev za varstvo habitatnih tipov in se
predvidijo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po
končani gradnji se vsi začasni objekti odstranijo in površine povrnejo v prvotno stanje. Strokovni nadzor se izvaja po navodilih
Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.
(4) Vodni in obvodni prostor: med gradnjo se je treba
kar najbolj izogibati vsem začasnim posegom v stoječe vode,
vodotoke ali njihove puferske pasove, ki jih pokriva grmovna
ali drevesna vegetacija.
(5) Preprečiti je treba odlaganje vsakršnega gradbenega ali izkopnega materiala, splakovanje delovnega orodja v
okoliških vodah, spuščanje betonskega mleka ali cementnih
odpadkov v okoliške vode ter odtekanje naftnih derivatov, ki

Stran

10890 /

Št.

76 / 25. 7. 2008

se uporabljajo za delovanje gradbenih strojev in prometnih
sredstev. Kjer je možno, se izvede renaturacija brežin in drugih
površin z zasaditvijo avtohtone drevesne in grmovne vegetacije, regulacije se izvedejo tako, da sta omogočena dostop
in izvajanje vzdrževalnih del na vodotokih ter da vodni režim
vodotoka ni spremenjen.
(6) Gozd: v neposredni bližini ureditev, predvidenih s to
uredbo, se kar najbolj ohrani naravna oblika gozda. Odstrani se
le drevje do roba obcestnega prostora. Sečnja mora omogočiti
predvsem učinkovito sanacijsko obsaditev in novo oblikovanje
gozdnega roba. Prepreči se vsako nepotrebno zasipavanje in
odstranjevanje podrasti. Odstranjen, uničen ali kako drugače
prizadet gozdni rob in na novo ustvarjeni preseki se v globini
ene do dveh drevesnih višin začnejo sanirati že med gradnjo
in se zasadijo z lesnimi vrstami iz neposredne okolice. Sajenje
mora potekati spomladi ali jeseni. Na gozdnih območjih se
gradbišče omeji na širino cestnega telesa hitre ceste in priključne ceste, gradbiščne poti naj ne potekajo zunaj že utrjenih cest.
Vse drevje, ki ga je treba posekati, se prej označi in evidentira.
Posek gozdnega drevja zaradi krčitve gozda se lahko izvede po
pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo. Pri izvedbi sečnje
se upoštevajo določila Zakona o gozdovih in Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju
gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94).
(7) Pri zatravitvi golih površin se uporabi seme rastlin
iz bližnje okolice. V ta namen se pobere pokošeni material s
sosednjih travnikov in se posuje po površini, ki se zatravijo. Pri
izbiri travnika se izbere tak, ki ima podobno ekspozicijo, naklon
in vlažnost. Nadzor zatravitve se izvaja po navodilih Zavoda
Republike Slovenije za varstvo narave.
(8) Hitra cesta se na celotni dolžini ogradi s standardno
varovalno ograjo za avtoceste.
29. člen
(varovanje območij in objektov kulturne dediščine)
(1) Celotni odsek hitre ceste in priključne ceste se pred
gradnjo fotodokumentira po navodilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine, po končani gradnji pa investitor fotodokumentira
ureditev, predvideno s to uredbo, z istih stojnih točk skladno z
navodili Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(2) Na celotnem območju urejanja hitre ceste in priključne
ceste se zagotovi izvedba:
– predhodnih arheoloških raziskav (ekstenzivni, intenzivni
površinski in podpovršinski pregled, geofizikalne meritve in
analize aeroposnetkov) na območju urejanja (vključno z novimi
ali razširjenimi cestami, cevovodom, bazenom itd.), na katerih
podlagi se naknadno določijo in posredujejo natančnejši pogoji
za varstvo,
– zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki,
– stalen arheološki nadzor nad vsemi deli v sklopu izvedbe državnega lokacijskega načrta.
(3) Objekte in območja kulturne dediščine je treba varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo,
čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati
gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve komunalne, energetske in telekomunikacijske
infrastrukture, vodotokov, namakalnih sistemov, ne smejo se
izkoriščati za deponije viškov materialov in podobno.
(4) Na območjih kulturne krajine (Strunjanska dolina, Piranski polotok) se obnovijo terase, ki bodo uničene ali poškodovane zaradi gradnje ureditev, ki jih določa ta državni lokacijski
načrt, in sicer:
– zidani oporni zid ne sme presegati 2,0 m, največja
višina terase je lahko 2,6 m (2/3 višine zidan oporni zid, 1/3
nasuta brežina pod naklonom 1 : 1,5), največji naklon površine
terase je lahko 5%,
– velikost in horizontalno povezovanje teras se povzame
po obstoječi tipologiji teras, vse terase morajo biti dostopne,
– oporni zidovi teras morajo biti sezidani v lokalnem kamnu (flišni peščenjak), v horizontalnih plasteh, z vezanimi
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vogali, zunanji videz opornega zidu mora ustvarjati videz suhe
gradnje.
(5) Umetno ustvarjene doline med nasipom hitre ceste
ali priključne ceste in brežino se zasujejo z zemljo, tako da se
ustvari ravna površina ali površina, naklonjena proti cesti.
(6) Nadomestne gradnje stanovanjskih ali gospodarskih
objektov se lahko zgradijo le na poselitvenih območjih naselij.
(7) Za varovanje tehniške in etnološke dediščine (trasa
opuščene ozkotirne železnice Trst–Poreč, skupaj s predori,
portali in opornimi zidovi) se upošteva naslednje:
– zaradi gradnje ureditev po tem državnem lokacijskem
načrtu se ne sme poškodovati dediščina,
– temelji opornika nadvoza 1–4 morajo biti izvedeni tako,
da predor ne bo poškodovan,
– odvodnjavanje na območju priključka Jagodje mora biti
izvedeno tako, da voda ne bo odtekala na konstrukcijo predora
opuščene železnice,
– med gradnjo nadvoza je treba zagotoviti nadzor po
navodilih pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine in
statični nadzor skladno z določbo tretjega odstavka 36. člena
te uredbe.
(8) Projektne rešitve za krajinsko in arhitekturno oblikovanje na območju Valete so glede ohranjanja narave in varovanja
kulturne dediščine podrobneje opisane v 27. členu te uredbe in
veljajo tudi za varstvo kulturne dediščine.
(9) Investitor obvesti območno enoto, pristojno za varstvo
kulturne dediščine, o začetku del deset dni prej.
30. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na podlagi predvidevanj gostote prometa za leto 2031
se izvedejo naslednji aktivni ukrepi za varovanje objektov in
območij pred čezmernim hrupom:
– od km 16+400 – km 16+440, na desni strani hitre ceste,
kombinirana protihrupna ograja (zid + transparent) PHO1a,
dolžine 40 m, višine 1,5 (0,5+1) m,
– od km 16+440 – km 16+480, na desni strani hitre ceste,
kombinirana protihrupna ograja (zid + transparent) PHO1b,
dolžine 40 m, višine 2 (0,5+1,5) m,
– od km 16+480 – km 16+625, na desni strani hitre ceste,
kombinirana protihrupna ograja (zid + transparent) PHO1c,
dolžine 145 m, višine 2,5 (0,5+2) m,
– od km 16+600 – km 16+670, na desni strani hitre ceste,
zemeljski nasip, PN1, dolžine 80 m, višine 2,5–3 m,
– od km pr. 0+120 – km 19+400, na levi strani hitre ceste,
absorpcijska protihrupna ograja PHO2, dolžine 25–5 m, višine
2 m;
– od km 19+320 – km 19+535, na desni strani hitre ceste,
absorpcijska protihrupna ograja PHO3a, dolžine 215 m, višine
2 m,
– od km 19+535 – km 19+622, na desni strani hitre ceste,
absorpcijska protihrupna ograja PHO3b, dolžine 87 m, višine
2,5 m,
– od km 19+622 – km 19+720, na desni strani hitre ceste,
kombinirana protihrupna ograja (zid + absorpcijska protihrupna
ograja) PHO3c dolžine 98 m, višine 2 m,
– od km 19+720 – km 00+280 deviacije 1–10, na desni
strani hitre ceste, kombinirana protihrupna ograja (zid + absorpcijska protihrupna ograja) PHO3d dolžine 70 m, višine 1,5 m,
– od km 19+537 – km 19+560, na levi strani hitre ceste,
absorpcijska protihrupna ograja PHO4a, dolžine 23 m, višine
2 m,
– od km 19+560 – km 19+640, na levi strani hitre ceste,
absorpcijska protihrupna ograja PHO4b, dolžine 80 m, višine
2,5 m,
– od km 19+640 – km 19+800, na levi strani hitre ceste,
kombinirana protihrupna ograja (brežina + absorpcijska protihrupna ograja) PHO4c dolžine 160 m, višine 2,5 m,
– od km 19+800 – km 19+900, na levi strani hitre ceste,
kombinirana protihrupna ograja (brežina + absorpcijska protihrupna ograja) PHO4d dolžine 100 m, višine 3 m,
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– od km 19+900 – km 19+920, na levi strani hitre ceste,
absorpcijska protihrupna ograja PHO4e dolžine 2 m, višine
2,5 m,
– od km 19+920 – km 19+970, na levi strani hitre ceste,
absorpcijska protihrupna ograja PHO4e dolžine 5 m, višine
2 m,
– od km 0+100 – km 0+205, na desni strani deviacije
1–18, absorpcijska protihrupna ograja PHO5, dolžine 105 m,
višine 2,0 m,
– od km 0+130 – km 0+230, na desni strani deviacije
1–18, absorpcijska protihrupna ograja PHO6, dolžine 100 m,
višine 2,0 m.
(2) V časovno opredeljenih rokih (prve meritve hrupa in
obratovalni monitoring) se preveri potrebnost izvedbe pasivne
protihrupne zaščite za naslednje objekte:
– stanovanjski objekt Jagodje 11 na parceli št. 3838, k. o.,
2626 Izola,
– stanovanjski objekt Jagodje 12 na parceli št. 3836, k. o.,
2626 Izola,
– stanovanjski objekt Jagodje 28na parceli št. 1721/1,
k. o., 2628 Malija,
– stanovanjski objekt Liminjan 29 na parcelah št. 4072/1,
4072/2, k. o., 2631 Portorož,
– stanovanjski objekt Seča 184a na parceli št. 6138/6,
k. o., 2631 Portorož,
– stanovanjski objekt Seča 185 na parceli št. 6138/2, k. o.,
2631 Portorož,
– stanovanjski objekt Seča 183 na parceli št. 6138/13,
k. o., 2631 Portorož,
– stanovanjski objekt Seča 80a na parceli št. 6911/1, k. o.,
2631 Portorož,
– stanovanjski objekt Strunjan 59 na parceli št. 3275,
k. o., 2631 Portorož.
(3) Protihrupne ograje morajo biti arhitekturno oblikovane
skladno s tipologijo prostora in na zunanji strani smiselno obsajene z grmovjem in drevjem.
(4) Investitor mora ob gradnji hitre ceste in priključne ceste zagotoviti zgraditev aktivne zaščite pred hrupom v obsegu,
ki se določi na podlagi napovedi prometa za petletno obdobje
po končani gradnji, nato pa jo postopoma dograjevati skladno s
predpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom zaradi cestnega in železniškega prometa, ter skladno z monitoringom, ki je določen
v teh predpisih, pri čemer mora investitor upoštevati predpise,
ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring za vire hrupa
ter pogoje za njegovo izvajanje. Skladno s tem so možna odstopanja od zgoraj navedenih lokacij in dimenzij.
(5) Obseg pasivnih ukrepov se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja za pasivno protihrupno zaščito.
Pasivna zaščita se zgradi postopno na podlagi opravljenih
meritev hrupa v objektih med prvimi meritvami hrupa in obratovalnega monitoringa.
(6) Izvajalec mora zagotoviti izvedbo monitoringa hrupa
med gradnjo in ukrepati ob ugotovljenih prekoračitvah vrednosti, določenih za čas gradnje. Merilne točke se določijo na
podlagi načrta organizacije gradbišča in cest, po katerih bo
potekal glavni promet.
31. člen
(varstvo zraka)
Med gradnjo je treba sipke materiale in nezaščitene površine vlažiti. Preprečevati je treba raznašanje materiala z
gradbišča. Pri prevozu po javnih prometnih površinah je treba
sipke tovore prekrivati.
32. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe
državnega lokacijskega načrta ne sme poslabšati. Pri izvedbi
elektro-energetskih objektov in naprav je treba upoštevati zadostne odmike objektov od vodnikov.
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(2) Za zagotovitev ustrezne oskrbe predorov Lucan in Valeta s požarno vodo se zgradi vodovodni priključek z navezavo
na primarni cevovod LŽ 150 mm, ki poteka po trasi lokalne
ceste na območju Lucana, in sicer pribl. 250 m severno od zahodnega portala predora Lucan. Primarni vodovodni sistem se
na obravnavanem odseku napaja iz vodohrana Malija (238 m
nadm. viš., V = 200 m3) in pretočnega vodohrana Mala Seva
(V = 100 m3), ki stoji nad naseljem Malija na nadmorski višini
217 m. V neposredni bližini priključka se na nadmorski višini
pribl. 162 m zgradi vodohran prostornine 300 m3, ki bo služil
zbiranju požarne vode za oba predora. Iz vodohrana se izvede
napajalni cevovod NL 200 mm v smeri servisne ploščadi predora Lucan. Cevovod poteka v dolžni pribl. 300 m, in sicer od
lokacije vodohrana po pobočju do lokacije servisne postaje na
nadmorski višini pribl. 70 m.
(3) Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določila predpisov s področja varovanja pred požarom v naravnem okolju.
33. člen
(vibracije)
Prometne poti se definirajo v fazi priprave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, zato morajo biti
ukrepi varstva pred vibracijami med gradnjo podrobno opredeljeni v elaboratu ekološke ureditve gradbišča, ki je sestavni del
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pred začetkom
gradnje se v okviru pripravljalnih del popiše in dokumentira
stanje in morebitne poškodbe vseh objektov, oddaljenih manj
kot 10 m od roba dovoznih poti za težka tovorna vozila do trase
hitre ceste in priključne ceste oziroma spremljajočih ureditev,
predvidenih s to uredbo.
34. člen
(odvzemi in deponija viškov materiala)
(1) Pri gradnji hitre ceste in priključne ceste bo nastalo
pribl. 840.000 m3 viška flišnega materiala. Od tega bo pribl.
615.000 m3 vgrajenih znotraj trase hitre ceste in priključne ceste, preostali material, pribl. 225.000 m3, pa se trajno deponira
in s tem oblikuje obcestni prostor med naravnim pobočjem in
cestnim nasipom pred predorom Lucan.
(2) Na deponiji se izvede humusiranje z debelejšim slojem
humusa (80 cm) in oblikuje teren z značilnostmi bližnjih kmetijskih površin: Vzhodni del se izvede v terasah kot nadaljevanje obstoječe konfiguracije terena. Položnejši deli deponije se
namenijo kmetijski rabi, vmesna strma brežina pa se zasadi z
varovalnim gozdom.
(3) Med gradnjo in po njej ne sme priti do odlaganja kakršnihkoli materialov na druge lokacije.
(4) Območje deponije je treba vključiti v načrt krajinske
arhitekture kot sestavni del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
35. člen
(etape)
(1) Ureditve, ki jih določa državni lokacijski načrt, se lahko
izvedejo v naslednjih etapah:
– posamezni deli trase hitre ceste in priključne ceste z
ureditvijo obcestnega prostora, lahko tudi z ustrezno racionaliziranimi normalnimi prečnimi profili,
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih
infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodne ureditve,
ki so potrebne za realizacijo načrtovanih posegov,
– gradnja hitre ceste in priključne ceste z vsemi objekti
in ureditvami,
– povezovalne ceste do obstoječega cestnega omrežja
ter deviacije cest in poti,
– drugi ukrepi in ureditve,
– dograditev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov skladno
z rezultati monitoringa.
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(2) Etape gradnje hitre ceste, priključne ceste, priključkov,
spremljajočih objektov ter rekonstrukcije in preložitve cest, ki
predstavljajo funkcionalno zaključene celote, se lahko gradijo
ločeno ali sočasno.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
36. člen
(monitoring)
(1) Zagotovi se celosten načrt monitoringa med gradnjo
in obratovanjem hitre ceste in priključne ceste za področja,
določena v Poročilu o vplivih na okolje. Pri določitvi monitoringa
se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega
stanja. V delih, kjer je to mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi
spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja
sestavin okolja (tla in rastline, površinske vode, zrak, hrup) je
treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi
utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja.
Točke spremljanja stanja se zasnujejo tako, da omogočajo
neprekinjeno pridobivanje podatkov. Monitoring se izvede skladno s predpisi in usmeritvami, določenimi v Poročilu o vplivih
na okolje. Rezultati monitoringa so javni, investitor pa mora
poskrbeti za dostopnost podatkov.
(2) V monitoring hrupa se vključita tudi stanovanjska
objekta Jagodje 29 in Jagodje 30.
(3) V celosten načrt monitoringa se vključi tudi monitoring
predora opuščene železniške proge Trst–Poreč (varovan objekt
kulturne dediščine), nad katerim so na površju predvidene ureditve priključka Jagodje 2–1 in nadvoza 4–1. Pred začetkom gradnje
se zagotovi evidentiranje dejanskega konstrukcijskega, statičnega
in gradbeno-tehničnega stanja obstoječega predora, med gradnjo
pa stalni (statični, gradbeno-tehnični) nadzor predora.
(4) Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih mora investitor
izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,
– sprememba rabe prostora in drugi ustrezni ukrepi,
– drugi ustrezni ukrepi.
37. člen
(organizacija gradbišča)
Organizacija gradbišča je omejena na širino trase posega.
Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe komunikacije in ureja čim manj novih dovoznih poti. Poleg obveznosti,
navedenih v predhodnih členih, so obveznosti investitorja in
izvajalca med gradnjo tudi:
– zagotovitev ustreznega odvijanja motornega, peš in
kolesarskega prometa po obstoječem omrežju cest in poti,
– ustrezna ureditev vseh cest, ki bi morebiti služile obvozu
ali prometu med gradnjo pred začetkom del, po končani gradnji
pa sanacija poškodb,
– za ceste, ki se bodo uporabljale kot gradbiščne poti,
se izvede posnetek ničelnega stanja, nato pa se ustrezno
uredijo in zaščitijo pred prahom, če pa se poškodujejo, je treba
poškodbe odpraviti in vzpostaviti vsaj enako stanje, kakršno je
bilo pred začetkom gradnje,
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav in drugih objektov, po končani gradnji pa sanacija poškodb,
– ob nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje ustrezno
usposobljenih delavcev,
– večja zemeljska in druga dela na obstoječem omrežju
državnih cest, ki zahtevajo začasne cestne zapore, je treba
izvajati zunaj glavne turistične sezone.
38. člen
(razmejitve in primopredaja)
(1) Investitor mora pripraviti ustrezne razmejitve in predati
potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti
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za primopredajo vseh odsekov cest, vodnih ureditev, javne
razsvetljave, komunalnih vodov in drugih naprav ter ureditev,
ki jih skladno s predpisi, ki urejajo javne ceste, ne bo prevzel
v upravljanje.
(2) Po končani gradnji morajo upravljavci tiste infrastrukture, ki ni hitra cesta (priključna cesta, deviacije regionalnih in
lokalnih cest, komunalnih vodov, vodnih ureditev), le-to prevzeti
v upravljanje in vzdrževanje.
39. člen
(razmejitev financiranja prostorske ureditve)
(1) Investitor hitre ceste in vseh drugih ureditev, povezanih z gradnjo in ureditvami, določenimi s to uredbo, je Republika Slovenija, ki jo kot izvajalec naročila za opravljanje nalog
v zvezi z gradnjo in obnavljanjem avtocest zastopa Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.
(2) Gradnjo povezovalnega cevovoda s presekom
150 mm, ki bo potekal iz bodočega vodohrana Šalet II (na koti
pribl. 150 m nadm. viš.) proti turističnemu kompleksu Belveder,
financira upravljavec vodovodnega omrežja. Cevovod bo prevzel svojo funkcijo šele po zgraditvi navezovalnega omrežja
južno in severno od trase hitre ceste.
(3) Gradnjo novega elektroenergetskega omrežja v obsegu
– štiricevna kabelska kanalizacija (φ 160 mm) od predvidene TP predor Valeta do križišča s cesto Valeta–Strunjan in
– tricevna kabelska kanalizacija (φ 200 mm) vzdolž celotne trase HC do RTP Lucija ter
– šestcevna kabelska kanalizacija (φ 160 mm) vzdolž deviacije 1–12 na odseku deviacije 1–19 s prečkanjem deviacije
1–18 po trasi obstoječe ceste Fazan ter na odseku deviacije
1–15 financira upravljavec elektro-energetskega omrežja Elektro Primorska, d.d.
(4) Vse posege na telekomunikacijskem omrežju, ki predstavljajo nadgradnjo obstoječega telekomunikacijskega sistema, financira Telekom Slovenije, d.d.
40. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg obveznosti, navedenih v prejšnjih členih, so obveznosti investitorja tudi:
– v dogovoru z Občino Izola zagotoviti vsa finančna sredstva za sanacijo degradiranega območja v Strunjanski dolini,
na parcelah ali delih parcel s parcelnimi številkami 1677, 1678,
1679, 1680/1, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687/1,
1687/2, 1688, 1689, 1690, 1691/1, 1692/1, 1692/2, 1696/3,
1830,1831, 1832, k.o. 2628 Malija,
– zgraditi dostope do zemljišč in objektov, ki v državnem
lokacijskem načrtu niso opredeljeni, a so utemeljeni in zahtevani v postopku zaslišanja prizadetih strank,
– vzdrževati protihrupne naprave in varovalne ograje ter
vegetacijo ob hitri cesti in priključni cesti,
– vzdrževati vse vodne ureditve in pokrite vodotoke, zgrajene izključno za potrebe hitre ceste, priključne ceste in deponij
v območju urejanja,
– reševati odkupe zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi,
– vzdrževati celoten obcestni prostor.
IX. TOLERANCE
41. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo,
če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih,
geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo
tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s čimer pa se ne
smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo
soglašati organi in organizacije, v katerih delovno področje
spadajo ta odstopanja.
(3) Prečni prerez načrtovanega nadvoza priključka Jagodje 4.1 in deviacije 1.2 (priključna cesta Jagodje (Šared)–Belveder) se uskladi oziroma prilagodi prečnemu prerezu lokalne
ceste na Šared, če bo sprejet odlok o Občinskem podrobnejšem prostorskem načrtu za cesto na Šared, katerega pripravo
vodi Občina Izola.
(4) Oblika štirikrakega križišča v Jagodju se lahko spremeni v krožno križišče, če bodo podrobnejše analize prometnih
razmer pokazale, da bo s tem zagotovljena enaka ali boljša
prometna varnost.
(5) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene.
Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž, navedenih v tej
uredbi, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna skladno z določili prvega in
drugega odstavka tega člena.
42. člen
(gradnja enostavnih objektov)
V območju državnega lokacijskega načrta se skladno s
predpisi, ki urejajo graditev objektov, dovoli postavitev naslednjih pomožnih infrastrukturnih objektov:
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni telekomunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti.
43. člen
(cestninjenje)
Območje urejanja po tej uredbi vključuje tudi možnost
postavitve naprav in ureditev za elektronski sistem cestninjenja
v prostem prometnem toku, če se vzpostavitev takega sistema
določi s predpisi, ki urejajo sistem cestninjenja. Postavitev teh
naprav in ureditev se šteje za dopustna odstopanja v območju
urejanja, ki so v javnem interesu.
X. NADZOR
44. člen

Št.

XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
45. člen
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46. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-55/2008/6
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2511-0130

(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje
državnega lokacijskega načrta iz 3. člena te uredbe šteje, da so
spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
– Dolgoročni družbeni plan občine Izola za obdobje
1986–2000 (Ur. objave, PN, št. 5/89 in 11/89, Uradni list RS,
št. 112/04),
– Srednjeročni družbeni plan občine Izola za obdobje
1986–1990 (Ur. objave, PN, št. 19/90 in 22/90, Uradni list RS,
št. 112/04),
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Izola za obdobje
1986–1990–2000 (Ur. objave občine Izola, št. 13/95, 14/98,
1/00, 15/00,18/03, 19/04, Uradni list RS, št. 112/04),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje
občine Izola (Ur. objave, PN, št. 35/89, Ur. objave občine
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Izola 12/03, Uradni list RS, št. 112/04, Ur. objave občine Izola
24/04),
– Uredba o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo
degradiranega prostora občine Izola (Uradni list RS, št. 62/94
in 74/94),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Mesto za ureditveno območje S4/1 – stanovanjsko območje Jagodje v Izoli
(Ur. objave, št. 21/97),
– Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko zazidavo
»Kredo–La Creta« v Izoli (Ur. objave občine Izola, št 6/97),
– Odlok o zazidalnem načrtu za bencinski servis »Jagodje–sever« v Izoli (Ur. objave občine Izola, št. 8/97),
– Odlok o lokacijskem načrtu »Izvoz Belvedere« (Ur. objave, PN, št. 33/87),
– Program priprave lokacijskega načrta za cesto Jagodje–Šared (Ur. objave Občine Izola, št. 7/04),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran
(Uradne objave, št. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 49/00,
17/02, 24/02, 36/02, 7/03, 37/03, 26/04 in 36/04),
– Odlok o spremembi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Piran (Uradne objave, št. 26/98, 22/99, 31/99,
37/99, 46/00, 49/00, 17/02, 24/02, 36/02, 7/03, 37/03, 26/04
in 36/04),
– Prostorski ureditveni pogoji (PUP) za območje planskih
celot Strunjan (1), Seča (8), Karbonar–Lucan (9), Sečovlje (11),
in Liminjan–Krog (13) v občini Piran (Ur. objave Primorskih
novic, št. 34/90, 54/02, 3/04),
– Prostorski ureditveni pogoji (PUP) za območje planskih
celot Strunjan (1), Fiesa–Pacug (2), Piran (3), Razgled–Moštra–Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Seča (8),
Sečoveljske soline (10), Dragonja (12), in M SE/2 v občini
Piran (Ur. objave Primorskih novic, št. 25/93, 14/97, 19/99,
23/00),
– Sprememba zazidalnega načrta (ZN) za Obrtno cono
v Luciji (Ur. objave Primorskih novic, št. 43/99, 27/01, 38/04
in 12/05) in
– Prostorski ureditveni pogoji (PUP) za območje planskih celot Strunjan (1), Fiesa–Pacug (2), Piran (3), Razgled–Moštra–Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7),
Seča (8), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12), in M SE/2
v občini Piran (Ur. objave Primorskih novic, št. 25/93, 14/97,
19/99, 23/00).

(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za
okolje in prostor – Inšpektorat Republike Slovenije za okolje
in prostor.
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Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3352.

Uredba o načrtu prostorskih ureditev za
območje Kobilarne Lipica – I. del

Na podlagi šestega odstavka 34. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt), petega
in šestega odstavka 7. člena ter 11. člena Zakona o Kobilarni
Lipica (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo
in 33/07 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o načrtu prostorskih ureditev za območje
Kobilarne Lipica – I. del
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
(1) S to uredbo se določajo ureditveno območje in prostorski izvedbeni pogoji glede:
– namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti
in oblikovanja,
– priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
– pogoje varovanja zdravja ljudi,
in sicer na delu območja, ki je z Zakonom o Kobilarni Lipica
določeno kot zavarovano območje.
(2) Načrt prostorskih ureditev je izdelala družba Urbania
d.o.o. Načrt prostorskih ureditev je na vpogled na Direktoratu
za prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor in pri službi, pristojni za urejanje prostora, na Občini Sežana. Grafične priloge
in načrti so sestavni del te uredbe.

II. OBMOČJE NAČRTA PROSTORSKIH UREDITEV
2. člen
(območje)
(1) Območje obsega parcele v k. o. Bazovica, št.:
1879, 1880, 1889, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895/1,
1895/2, 1898, 1899/3, 1899/4, 1899/5, 1899/6, 1899/9,
1899/10, 1899/11, 1899/12, 1899/13, 1899/14, 1899/15,
1899/16, 1899/17, 1899/18, 1899/19, 1899/20, 1899/21,
1899/22, 1899/23, 1899/24, 1899/25, 1899/26, 1899/28,
1899/30, 1899/31, 1899/32, 1899/33, 1899/34, 1899/35,
1899/36, 1899/37, 1899/38, 1899/40, 1899/41, 1899/42,
1899/43, 1899/44, 1899/47, 1899/48, 1899/49, 1899/50,
1899/51, 1899/52, 1899/53, 1899/55, 1899/57, 1899/58,
1899/59, 1899/60, 1899/61, 1899/62, 1899/63, 1899/64,
1899/65, 1899/66, 1899/67, 1899/68, 1899/69, 1899/70,
1899/71, 1899/72, 1899/73, 1899/74, 1899/75, 1899/76,
1899/77, 1899/78, 1899/79, 1899/80, 1899/81, 1899/82,
1899/83, 1899/84, 1899/85, 1899/86, 1899/87, 1899/88,
1899/89, 1899/90, 1899/91, 1899/92, 1899/93, 1899/94,
1899/95, 1899/96, 1899/97, 1899/98, 1899/99, 1899/100,
1899/101, 1899/102, 1899/103, 1899/104, 1899/105, 1899/106,
1899/107, 1899/108, 1899/109, 1899/110, 1899/111, 1899/112,
1899/113, 1899/114, 1899/115, 1899/116, 1899/117, 1899/118,
1899/119, 1899/120, 1899/121, 1899/122, 1899/123, 1899/124,
1899/125, 1899/126, 1899/127, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904,
1905, 1906, 1907, 1908/1, 1908/2, 1909, 1910, 1911, 1912,
1913, 1914, 1915, 1917, 1919, 1920, 1922, 1923, 1924, 1925,
1926, 1927, 2207/1, 2208/2.
(2) V primeru odstopanj med parcelami, navedenimi v tej
uredbi, in grafičnim delom državnega prostorskega načrta se
šteje kot veljaven seznam, kot je naveden v tej uredbi.
(3) Prostorski izvedbeni pogoji vsebujejo:
– v tekstualnem delu besedilo uredbe in seznam območij
in objektov kulturne dediščine,
– v grafičnem delu prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju ter prikaz registra nepremične kulturne dediščine.
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III. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE IN OBLIKOVANJA
1. Skupna merila in pogoji
3. člen
(veljavnost skupnih meril in pogojev)
Skupna merila in pogoji veljajo za vsa območja urejanja,
če ni s posebnimi merili in pogoji določeno drugače.
4. člen
(načrt upravljanja Kobilarne Lipica)
Območje kobilarne je pod posebnim varstvom, tako da
je treba pri projektiranju in posegih v prostor upoštevati tudi
posebne pogoje, ki so s predpisi določeni za izvajanje javne
službe in načrtom upravljanja oziroma programom varstva in
razvoja Kobilarne Lipica.
5. člen
(začasni in pomožni objekti)
(1) Začasne objekte in naprave, namenjene sezonski turistični ponudbi ali prireditvam in podobno, je dovoljeno postaviti
za največ 60 dni, in sicer v skladu s splošnimi pogoji iz tretjega
odstavka 9. člena, tretjega odstavka 10. člena, tretjega odstavka 11. člena in tretjega odstavka 12. člena te uredbe.
(2) Pomožne objekte je dopustno graditi skladno z določbami predpisa, ki ureja gradnjo manj zahtevnih, nezahtevnih in
enostavnih objektov.
(3) Če so pomožni objekti v varovalnem pasu infrastrukturnega objekta ali na območju, ki je opredeljeno kot varovano
območje s področja ohranjanja narave, se pred posegom pridobi ustrezno soglasje.
6. člen
(oblikovanje objektov in drugih posegov v prostor)
(1) Pri novogradnjah, nadzidavah, prizidavah, postavitvi
pomožnih in začasnih objektov ter pri drugih posegih v prostor
je treba zagotoviti ohranjanje identitete zavarovanega območja
in oblikovno skladnost objektov ter se prilagajati obstoječim
ureditvam glede:
– zasnove izrabe zemljišč,
– odmikov od sosednjih objektov,
– sestave stavbnih mas,
– višinskih gabaritov in gradbenih linij,
– razmerja dimenzij fasad in njihove orientacije,
– merila in razporeditve fasadnih elementov, zlasti oken
in vrat,
– barve in teksture streh in fasad,
– načina ureditve odprtega prostora,
– načina izvedbe ograj in drugih posegov v prostor.
(2) Strehe so pretežno dvokapnice z naklonom strešin od
15 do 25 stopinj; smer slemena na objektu mora biti vzporedna
z daljšo stranico objekta oziroma usklajena z obstoječo zasnovo in ambientalno ureditvijo območja; strešna kritina so korci
ali druga valovita kritina opečne barve. Pri posegih v območja
objektov, zgrajenih v 2. polovici 20 stoletja, je v primeru večjih
razponov dopustna kombinacija z ravnimi strehami in s temu
primernimi kritinami.
(3) Pri novogradnjah, prenovah, nadzidavah, prizidavah,
pri postavitvi pomožnih in začasnih objektov višina objektov
ne sme presegati višine sosednjih objektov ali objekta, ki ga
nadomešča, če gre za nadomestno gradnjo.
7. člen
(ograje, oporni zidovi in drugi elementi v odprtem prostoru)
(1) Ograje in oporne zidove je dopustno graditi skladno z
določbami predpisa, ki ureja gradnjo manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov.
(2) Pri postavljanju ograj, opornih zidov in drugih elementov v odprtem prostoru je treba dosledno upoštevati tipologijo
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obstoječih, tradicionalno prisotnih elementov. Dopustne so lesene ali kamnite izvedbe. V sklopu urejanja objektov oziroma
pripadajočih zunanjih površin so dopustne kovinske ograje.
(3) Kadar gre za oporni zid ali ograjo vzdolž ceste, je treba poleg soglasja mejašev pridobiti tudi soglasje upravljavca
ceste, če je ograja oziroma zid oddaljen od cestišča manj kot
1,5 m.
(4) Višinske razlike na zemljišču morajo biti premoščene s
travnatimi brežinami in le izjemoma z opornimi zidovi.
2. Posebna merila in pogoji po območjih
8. člen
(funkcije območja)
(1) Zavarovano območje, ki je predmet urejanja s to uredbo, obsega enote urejanja prostora:
– turistični del z odprtim režimom – z oznako »A«,
– konjeniški del z delno odprtim režimom – z oznako
»B«,
– konjerejski del z zaprtim režimom – z oznako »C«,
– kultivirana kraška krajina – z oznako »E«,
– prometne površine – z oznako »G«.
(2) Pri projektiranju posegov na zavarovanem območju
je treba upoštevati vse pogoje, ki so določeni s to uredbo in
projektne pogoje soglasodajalcev, ki so določeni z zakonom,
ki ureja graditev objektov.
9. člen
(turistični del z odprtim režimom – A)
(1) Turistični del z odprtim režimom, območje A, obsega parcele v k. o. Bazovica, št.: del 1889, 1894, 1895/1,
1895/2, 1899/6, del 1899/9, del 1899/10, del 1899/18, 1899/22,
1899/28, del 1899/30, 1899/31, 1899/33, 1899/35, del 1899/40,
1899/41, 1899/42, 1899/43, 1899/44, 1899/47, 1899/48,
1899/49, 1899/50, 1899/52, 1899/53, 1899/57, 1899/58,
1899/59, 1899/60, del 1899/61, 1899/62, 1899/63, 1899/64,
del 1899/66, 1899/67, del 1899/68, 1899/69, 1899/70, 1899/71,
1899/73, 1899/74, 1899/75, 1899/76, 1899/77, del 1899/78,
1899/80, 1899/81, 1899/82, 1899/83, 1899/84, 1899/85,
1899/86, 1899/87, 1899/88, 1899/89, 1899/90, 1899/98,
1899/99, 1899/100, del 1899/105, 1917 in 1919.
(2) V območju A so dopustne:
– gradnja gostinskih stavb, upravnih in pisarniških stavb,
trgovskih in drugih stavb za storitvene dejavnosti, stavb splošnega družbenega pomena,
– gradnja drugih nestanovanjskih stavb, razen drugih nestanovanjskih stavb, ki niso uvrščene drugje,
– gradnja lokalnih cest, nekategoriziranih cest in javnih
poti,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale in
zvez,
– gradnja hidrantov,
– gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo
osnovno dejavnost,
– urejanje zelenih in drugih zunanjih površin,
– postavitev začasnih in pomožnih objektov,
– postavitev spominskih obeležij in turističnih oznak,
– postavitev urbane opreme,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
– začasna postavitev reklamnih znamenj, namenjenih izključno za prireditve, in sicer za čas prireditve in največ 30 dni
pred prireditvijo, največje velikosti 10 m2,
– rušitve.
(3) V območju A veljajo naslednji splošni pogoji:
– Največja dopustna višina objekta je enaka obstoječim
objektom.
– Videzi fasad, nakloni streh in kritina morajo biti oblikovani tako, da s stavbno dediščino Lipice tvorijo skladno celoto in s
svojo pojavnostjo ne prevzemajo dominantnosti v prostoru.
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– Gradbena linija mora izhajati iz tipičnega kraškega načina oblikovanja prostora glede strnjenosti gradnje in orientiranosti stavb.
– V čim večji meri morajo biti uporabljeni materiali, ki so
tradicionalno prisotni v zavarovanem območju in soustvarjajo
identiteto prostora.
(4) V območju A veljajo naslednji posebni pogoji:
– Za območje z oznako A 1, ki zajema parcele v k. o. Bazovica, št.: 1894, 1895/1, 1895/2, 1899/6, del 1899/9, 1899/28,
1899/35, del 1899/40, 1899/41, 1899/42, 1899/43, 1899/47,
1899/48, del 1899/61, del 1899/78, 1899/80, 1899/81, 1899/82,
1899/83, 1899/84, 1899/85, 1899/86, 1899/87, 1899/88, 1899/89,
1899/98, 1899/99, 1899/100, del 1899/105, 1917, 1919, so dovoljene le rekonstrukcije stavb. Ne glede na prejšnji stavek pa je
dovoljena tudi gradnja infrastrukturnih objektov in naprav.
– Za območje z oznako A 2, ki zajema parcele v k. o.
Bazovica, št.: 1899/22, 1899/33, 1899/44, del 1899/66, del
1899/69, 1899/70, 1899/71, 1899/73, 1899/74, del 1899/75,
1899/76, del 1899/78, 1899/90, je dovoljena le gradnja infrastrukturnih objektov in naprav ter gradnja nezahtevnih, enostavnih ali začasnih objektov.
– Za območje z oznako A 3, ki zajema parcele v k. o. Bazovica, št.: del 1889, del 1899/18, 1899/31, 1899/49, 1899/50,
1899/52, 1899/53, 1899/57, 1899/58, 1899/59, 1899/60, del
1899/61, 1899/62, 1899/63, 1899/64, del 1899/66, del 1899/68,
del 1899/69, del 1899/75, 1899/77, je dovoljeno odstopanje
od splošno določene višine za objekte v območju A, tako da
so dopustne nadzidave do ene dodatne etaže nad obstoječi
višinski gabarit. Dodatno je dopustna tudi gradnja nadstrešnic
za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih, javnih sanitarij
in podobno ter gradnja javnih telefonskih govorilnic in gradnja
objektov za šport, rekreacijo in drugih objektov za prosti čas.
– Za območje z oznako A 4, ki zajema del parcele v k. o.
Bazovica, št.: 1899/30, je dovoljena tudi gradnja objektov za
šport, rekreacijo in drugih objektov za prosti čas.
– Za območje z oznako A 5, ki zajema parcelo v k. o. Bazovica, št.: 1899/67, je dovoljena le gradnja objektov za šport,
rekreacijo in drugih objektov za prosti čas.
– Za območje z oznako A 6, ki zajema del parcele v k. o.
Bazovica, št.: 1899/10, je dovoljena le postavitev ograj, postavitev opornih zidov, postavitev klopi ter tlakovanje.
10. člen
(konjeniški del z delno odprtim režimom – B)
(1) Konjeniški del z delno odprtim režimom, območje B,
obsega parcele v k. o. Bazovica, št.: del 1899/21, 1899/26,
1899/34, 1899/36, 1899/37, 1899/38, 1899/72, del 1899/78,
1899/91, 1899/92, 1899/93, 1899/94, 1899/95, 1899/96,
1899/97, 1899/101, 1899/102, 1899/103, 1899/104, 1899/106,
1899/107, 1899/108, 1899/109, 1899/110, 1899/111, 1899/112,
1899/113, 1899/114, 1899/115, 1899/116 in del 1899/126.
(2) V območju B so dopustne:
– gradnja stavb splošnega družbenega pomena,
– gradnja objektov za šport, rekreacijo in drugih objektov
za prosti čas,
– gradnja nestanovanjskih kmetijskih stavb,
– gradnja nekategoriziranih cest in javnih poti,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale in
zvez,
– gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo
osnovno dejavnost,
– gradnja vodnjakov in hidrantov,
– urejanje zelenih in drugih zunanjih površin,
– postavitev začasnih in pomožnih objektov,
– postavitev spominskih obeležij in turističnih oznak,
– postavitev urbane opreme,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
– začasna postavitev reklamnih znamenj, namenjenih izključno za prireditve, in sicer za čas prireditve in največ 30 dni
pred prireditvijo, največje velikosti 10 m2,
– rušitve.
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(3) V območju B veljajo naslednji splošni pogoji:
– Največja dopustna višina objekta je enaka obstoječim
objektom.
– Videz fasad, nakloni streh in kritina morajo biti oblikovani tako, da s stavbno dediščino Lipice tvorijo skladno celoto in s
svojo pojavnostjo ne prevzemajo dominantnosti v prostoru.
– V čim večji meri morajo biti uporabljeni materiali, ki so
tradicionalno prisotni v zavarovanem območju in soustvarjajo
identiteto prostora.
(4) V območju B veljajo naslednji posebni pogoji:
– Za območje z oznako B 1, ki zajema parcele v k. o.
Bazovica, št.: del 1899/26, 1899/34, 1899/36, del 1899/78,
1899/91, 1899/92, 1899/93, 1899/94, 1899/95,1899/96,
1899/97,del 1899/106 in del 1899/107, so dovoljene le rekonstrukcije stavb. Ne glede na prejšnji stavek pa je dovoljena tudi
gradnja infrastrukturnih objektov in naprav.
– Za območje z oznako B 2, ki zajema parcele v k. o.
Bazovica, št.: del 1899/21, del 1899/26, 1899/37, 1899/38,
1899/72, del 1899/78, 1899/101, 1899/102, 1899/103,
1899/104, del 1899/106, del 1899/107, 1899/108, 1899/109,
1899/110, 1899/111, 1899/112, 1899/113, 1899/114, 1899/115,
1899/116 in del 1899/126, ni posebnih pogojev.
11. člen
(konjerejski del z zaprtim režimom – C)
(1) Konjerejski del z zaprtim režimom, območje C, obsega parcele v k. o. Bazovica, št.: del 1899/21, del 1899/78,
1899/115, 1899/117, 1899/118, 1899/119, 1899/120, 1899/121,
1899/122, 1899/123, 1899/124, 1899/125, del 1899/126 in
1899/127.
(2) V območju C so dopustne:
– gradnja nestanovanjskih kmetijskih stavb,
– gradnja stavb splošnega družbenega pomena,
– gradnja spremljajočih objektov in naprav, ki dopolnjujejo
osnovno dejavnost,
– gradnja nekategoriziranih cest in javnih poti,
– gradnja vodnjakov in hidrantov,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
– urejanje zelenih in drugih zunanjih površin,
– postavitev začasnih in pomožnih objektov,
– postavitev spominskih obeležij, turističnih oznak,
– postavitev urbane opreme,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
– rušitve.
(3) V območju C veljajo naslednji splošni pogoji:
– Največja dopustna višina objekta je enaka obstoječim
objektom. Nadzidave niso dovoljene.
– Videz fasad, nakloni streh in kritina morajo biti oblikovani tako, da s stavbno dediščino Lipice tvorijo skladno celoto in s
svojo pojavnostjo ne prevzemajo dominantnosti v prostoru.
– V čim večji meri morajo biti uporabljeni materiali, ki so
tradicionalno prisotni v zavarovanem območju in soustvarjajo
identiteto prostora.
(4) V območju C veljajo naslednji posebni pogoji:
– Za območje z oznako C 1, ki zajema parcele v k. o.
Bazovica, št.: del 1899/21, del 1899/78, 1899/115, 1899/117,
1899/118, 1899/119, 1899/120, 1899/121, 1899/122, 1899/123,
1899/124, 1899/125, del 1899/126, in 1899/127, je dovoljena
tudi gradnja energetskih objektov ter upravnih in pisarniških
stavb.
12. člen
(kultivirana kraška krajina – E)
(1) Kultivirana kraška krajina, območje E, vključuje odprte
površine lipiške kulturne krajine z značilnimi pašniki, travniškimi
površinami z zaščitnimi ograjami, hrastovimi gaji in drevoredi.
V območju se nahajajo tudi drugi elementi kulturne dediščine.
Območje je prvenstveno namenjeno konjereji in konjeništvu,
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urejeno pa mora biti tako, da v primernem obsegu omogoča
dostop do omenjenih kulturno-zgodovinskih in naravnih vrednot ter izvajanje športno-rekreativnih programov. Območje E
obsega parcele v k. o. Bazovica, št.: 1868/116, del 1889, 1891,
1892, 1893, 1898, del 1899/9, del 1899/10, 1899/11, 1899/12,
1899/13, 1899/14, 1899/15, del 1899/16, del 1899/18, 1899/19,
1899/20, del 1899/21, 1899/23, 1899/24, 1899/25, del 1899/40,
1899/67, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907,
1908/1, 1908/2, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, del
1920, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927 in del 2208/2.
(2) V območju E so dopustne:
– na mestih obstoječih poti urejanje javnih poti, nekategoriziranih cest in gozdnih poti, in sicer pod pogojem, da niso
namenjene prometu z motornimi vozili,
– gradnja distribucijskih cevovodov, distribucijskih elektroenergetskih vodov in distribucijskih komunikacijskih omrežij,
pod pogojem, da so v celoti vkopani pod zemljo,
– gradnja vodnjakov,
– urejanje zelenih in drugih zunanjih površin,
– postavitev začasnih objektov,
– postavitev označevalnih in usmerjevalnih tabel,
– postavitev lipiških ograj, opornih zidov in suhih zidov,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
– rušitve.
(3) V območju E veljajo naslednji splošni pogoji:
– Videzi fasad, nakloni streh in kritina morajo biti oblikovani tako, da s stavbno dediščino Lipice tvorijo skladno celoto in s
svojo pojavnostjo ne prevzemajo dominantnosti v prostoru.
– V čim večji meri morajo biti uporabljeni materialni, ki so
tradicionalno prisotni v zavarovanjem območju in soustvarjajo
identiteto prostora.
– Območje se dodatno ne osvetljuje.
(4) V območju E veljajo naslednji posebni pogoji:
– Za območje z oznako E 1, ki zajema parcele v k. o.
Bazovica, št.: 1899/11, 1899/12, 1899/13, 1899/14, 1899/15,
del 1899/16, del 1899/21, 1868/116, 1900, 1901, 1902, 1903,
1904 in 1905, ni posebnih pogojev.
– Za območje z oznako E 2, ki zajema parcele v k. o.
Bazovica, št.: 1898, del 1899/16, 1899/19, 1899/20, 1899/67,
1906, 1907, 1908/1, 1908/2, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913,
1914, 1915 in del 2208/2, je poleg splošno dovoljenih posegov
za to območje dovoljena tudi obnova jame ledenice.
– Za območje z oznako E 3, ki zajema parcele v k. o.
Bazovica, št.: del 1899/10, del 1899/18, 1899/23, 1899/24,
1899/25, del 1920, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926 in 1927, ni
posebnih pogojev.
– Za območje z oznako E 4, ki zajema parcele v k. o.
Bazovica, št.: del 1889,1891, 1892, 1893, del 1899/9 in del
1899/40, ni posebnih pogojev.
13. člen
(prometne površine – G)
(1) Prometne površine, območje G, obsega parcele v k.
o. Bazovica, št.: 1880, 1893, 1899/5, del 1899/10, del 1899/16,
1899/17, del 1899/18, del 1899/21, del 1899/30, 1899/32,
1899/51, 1899/55, 1899/56, 1899/65, del 1899/66, del 1899/68,
1899/79, del 1899/105, del 1920, 2207/1 in del 2208/2.
(2) V območju G so dopustne:
– gradnja lokalnih cest in javnih poti, nekategoriziranih
cest in gozdnih cest,
– gradnja kolesarnic,
– urejanje zelenih in drugih zunanjih površin,
– postavitev začasnih objektov,
– postavitev usmerjevalnih in označevalnih tabel,
– nadzidave in prizidave obstoječih objektov,
– rekonstrukcije obstoječih objektov in vzdrževalna dela,
– rušitve.
(3 V območju G veljajo naslednji posebni pogoji:
– Za območje z oznako G 1, ki zajema parcele v k. o.
Bazovica, št.: 1880, 1899/5, del 1899/10, del 1899/16, 1899/17,
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del 1899/18, del 1899/30, 1899/51, 1899/55, 1899/56, 1899/65,
del 1899/66, del 1899/68, 1899/79 in del 1920, je dovoljena
tudi rekonstrukcija obstoječe povezovalne ceste, namenjene
motornemu prometu za nadaljnji motorni promet, ter gradnja
distribucijskih cevovodov, distribucijskih elektroenergetskih vodov in distribucijskih komunikacijskih omrežij.
– Za območje z oznako G 2, ki zajema parcele v k. o.
Bazovica, št.: del 1899/10, del 1899/105 in 2207/1, je dovoljena le gradnja prometnih površin, ki niso namenjene prometu z
motornimi vozili. Prepovedano je asfaltiranje in tlakovanje.
– Za območje z oznako G 3, ki zajema parcele v k. o. Bazovica, št.: del 1899/16, del 1899/21 in del 2208/2, je dovoljena
tudi rekonstrukcija obstoječe povezovalne ceste, namenjene
motornemu prometu za nadaljnji motorni promet, ter gradnja
distribucijskih cevovodov, distribucijskih elektroenergetskih vodov in distribucijskih komunikacijskih omrežij.
– Za območje z oznako G 4, ki zajema parcele v k. o. Bazovica, št.: 1893, 1899/32, je dovoljena tudi gradnja parkirišča.
– Za območje z oznako G 5, ki zajema del parcele v k. o.
Bazovica, št.: 1899/10, je posebej – ne glede na splošne pogoje – dovoljena tudi gradnja cevovodov za odpadno vodo in
čistilne naprave.
IV. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRSTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
1. Pogoji glede prometnega urejanja
14. člen
(prometne površine)
(1) Ceste oziroma grajeno javno dobro se lahko gradijo
in prenavljajo v rezervatih oziroma v varstvenih pasovih cest v
skladu s splošnimi pogoji iz tretjega odstavka 9. člena, tretjega
odstavka 10. člena, tretjega odstavka 11. člena in tretjega odstavka 12. člena te uredbe.
(2) V rezervatih cest in varovalnih pasovih je dovoljeno
graditi le s soglasjem upravljavca infrastrukture.
15. člen
(širine cest)
(1) Zasebni dovozi do največ dveh objektov so široki
najmanj 3,5 m.
(2) Lokalni dovozi do treh ali več objektov so široki najmanj 4,5 m.
(3) Lokalni dovoz do gospodarskih in kmetijskih objektov
mora biti širok najmanj 3,5 m.
(4) Lokalna dvopasovna cesta z enostranskim hodnikom
za pešce (G3) je široka 6,7 m (cestišče 5,5 m, enostranski
hodnik za pešce 1,2 m).
16. člen
(dovozi in priključki do objektov)
(1) Dovozi in priključki objektov na cestno mrežo morajo
biti urejeni tako, da je zagotovljena potrebna varnost v prometu.
Uredijo se v soglasju s pristojnim upravnim organom in z upravljavcem ceste. Slepo zaključene ceste morajo imeti zagotovljen
neoviran dostop in odhod interventnih in komunalnih vozil.
(2) Vsaka parcela, na kateri je zgrajen objekt, mora imeti
zagotovljen dovoz. V projektni dokumentaciji se določi tehnična
rešitev dostopa od objekta do javne ceste. Če dovoza na parcelo ni mogoče zagotoviti neposredno z javne ceste, je treba
v projektni dokumentaciji opredeliti najprimernejši dostop prek
sosednjih zemljišč.
17. člen
(parkirne površine)
(1) Pri javnih in zasebnih objektih morajo biti zagotovljene
zadostne parkirne površine na parceli uporabnika.
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(2) Pri novogradnjah in pri spremembi namembnosti
objektov je treba zagotoviti zadostno število parkirnih mest
skladno z veljavnimi normativi, razen pri objektih, pri katerih
gradnja ali širitev parkirnih mest ni dovoljenja.
2. Pogoji glede komunalnega in energetskega urejanja
ter elektronskih komunikacij
18. člen
(splošne določbe)
(1) Gradnja objektov je dopustna le na komunalno opremljenih zemljiščih. Da je komunalno zemljišče opremljeno, se
šteje, ko je komunalna infrastruktura, ki zagotavlja najmanj
oskrbo s pitno vodo in z energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto, zgrajena in predana
v upravljanje izvajalcu javne službe na podlagi uporabnega
dovoljenja, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja graditev objektov,
ali če se komunalne infrastruktura gradi hkrati sočasno z objektom, ki mu je namenjena.
(2) Obstoječe in predvidene objekte je treba obvezno
priključiti na zgrajeno komunalno in energetsko infrastrukturo
(kanalizacijsko omrežje, vodovodno omrežje, električno omrežje). Poteki komunalnih in energetskih vodov morajo biti medsebojno usklajeni.
(3) V rezervatih in varovalnih pasovih obstoječih in predvidenih energetskih ter komunalnih vodov ni dovoljena gradnja
novih objektov in naprav, prizidav in nadzidav razen izjemoma
ob soglasju upravljavca oziroma predlagatelja posameznega
voda.
(4) Posamezni komunalni objekti in naprave, kot so transformatorske postaje, črpalne postaje, sanitarni kioski, vodni
zbiralniki ipd., morajo biti postavljeni tako, da niso vidno izpostavljeni, navadno v sklopu kakega drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod nivojem javne površine.
V. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
19. člen
(parcelacija)
Ohranja se obstoječa parcelacija. Dopustne so nove parcelacije, če so te tipološko usklajene s tradicionalno parcelacijo
in zagotavljajo ustrezne dostope med objekti in prometnimi
površinami.
VI. POGOJI GLEDE CELOSTNEGA OHRANJANJA
KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE,
VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN TER VARSTVA
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
1. Varstvo kulturne dediščine
20. člen
(pogoji projektiranja glede s kulturne dediščine)
(1) Pri načrtovanju je treba upoštevati, da je celotno območje evidentirano kot kulturni spomenik državnega pomena
Lipica – Kobilarna Lipica (EŠD 7245). Poleg nje so evidentirane
še naslednje enote kulturne dediščine, vpisane v Register nepremične kulturne dediščine (RKD):
– Lipica – Kapela sv. Antona Padovanskega (EŠD 3831),
kulturni spomenik državnega pomena;
– Lipica – Velbanca (EŠD 9172), kulturni spomenik državnega pomena;
– Lipica – Grad (EŠD 9173), kulturni spomenik državnega
pomena;
– Lipica – Stara depandansa (EŠD 9174), kulturni spomenik državnega pomena;
– Lipica – Mejne oznake (EŠD 12797);
– Lipica – Vaško jedro (EŠD 12798);
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– Lipica – Ledenica (št. predloga za vpis v RKD
300113);
– Lipica – Kapelica Lurške Matere božje (št. predloga za
vpis v RKD 310708);
– Lipica – Fontana (št. predloga za vpis v RKD 310709);
– Lipica – Hlevski kompleks z jahalnico (št. predloga za
vpis v RKD 310710); kulturni spomenik državnega pomena;
– Lipica – Hlev 9, 10 (št. predloga za vpis v RKD 310711),
kulturni spomenik državnega pomena;
– Lipica – Jubilejni hlev (št. predloga za vpis v RKD
310712), kulturni spomenik državnega pomena.
Območje Kobilarne Lipica je evidentirano tudi kot območje
kompleksnega varstva kulturne dediščine v odprtem prostoru
(OKV, št. 23 Lipica).
(2) Ves teren in elemente kulturne krajine v območju
Kobilarne Lipica je treba po končanju del vzpostaviti v prvotno
stanje. Na vseh delih območja, kjer posegi potekajo v neposredni bližini zavarovanih enot kulturne dediščine, je treba ohraniti
primarno oblikovanost prostora in krajinsko kakovost ambientov enot (značilne silhuete, vedute in poglede, razgledišča in
druge krajinske strukture itd.). Dela se na teh območjih izvedejo
tako, da nimajo negativnega vpliva na prostorsko prepoznavno
lego enot kulturne dediščine.
(3) Na celotnem območju je priporočeno izvesti predhodni ekstenzivni terenski arheološki pregled. Med izvedbo
je priporočeno zagotoviti stalen arheološki nadzor nad vsemi
zemeljskimi deli.
(4) Za gradnjo novih in rekonstrukcijo obstoječih objektov,
za gradnjo oziroma montažo tehnoloških oziroma tehnološko-proizvodnih naprav in za izvajanje del, ki se ne štejejo za
objekt oziroma napravo, a lahko trajno, začasno ali občasno
vplivajo na režim varstva, ohranjanja in vzdrževanja nepremične dediščine, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje
skladno s predpisom, ki ureja varstvo kulturne dediščine.
(5) Objekte in območja kulturne dediščine je treba varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo
– čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati
gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna,
energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se
izkoriščati za deponije presežkov materialov.
21. člen
(posebni pogoji projektiranja glede s kulturne dediščine)
Pri projektiranju posegov v posamezne elemente kulturne
dediščine je treba upoštevati tudi naslednje pogoje, vezane na
posamezno enoto:
1. Lipica – Kapela sv. Antona Padovanskega (EŠD
3831):
Varuje se celotna stavbna lupina z vsemi detajli, tj. od
ometov, barvnih tonov do vrste kritine. Varujeta se tudi celotna
notranjost in obstoječa oprema. Mogoči posegi so le za potrebe sanacije in restavriranja pod strokovnim konservatorskim
nadzorom. Prepovedana je sprememba namembnosti, ki je
sakralni objekt, z možnostjo obiskov, porok ali koncertov.
2. Lipica – Kobilarna Lipica (EŠD 7245):
Ob dopolnitvah kompleksa je treba paziti, da gabariti
ne bi presegali današnjih in zagotoviti tipološko uskladitev z
avtohtono arhitekturo. Novi ali prenovljeni objekti morajo biti
oblikovani tako, da tvorijo skladno celoto z naravnim okoljem
oziroma kulturno krajino ter stavbno in urbanistično dediščino
Lipice (postavitev v prostoru, zasnova objektov oziroma prenov,
gabariti, uporaba krajevno prisotnih materialov pri oblikovanju
fasad itd). Prevladujoča vloga naj bo prepuščena zgodovinskim objektom. Dodatni gospodarski objekti naj bodo pretežno
locirani na obrobju zdajšnje pozidave, z minimalnim vizualnim
vplivom na osrednji del kobilarne in javnosti dostopne kulturne krajine. Novi, nadomestni ali prenovljeni deli kompleksa
naj bodo zasnovani tako, da bistveno ne presegajo gabaritov
obstoječih objektov, so tipološko usklajeni s krajevno arhitekturo (ob uporabi sodobnih pristopov) ter oblikovani tako, da z
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naravnim okoljem in s stavbno dediščino Lipice tvorijo skladno
celoto.
3. Lipica – Velbanca (EŠD 9172):
Objekt se varuje v celotni stavbni lupini z nekaterimi deli
opreme (stavbno pohištvo, tlaki, dispozicija in ključno oblikovani detajli boksov za konje). Prepovedana je sprememba namembnosti, ki je hlev za plemenske žrebce. Opremo
(funkcionalno potrebne, a oblikovno neprimerne elemente npr.
umivalnik, razsvetljavo itd.) je treba prilagoditi historičnemu
ambientu. Skladno z namembnostjo se uredi trg pred Velbanco
po enotnem projektu.
4. Lipica – Grad (EŠD 9173):
Varuje se stavbna lupina in gabariti objekta s pripadajočimi odprtinami in z vrtom. Ohraniti je treba vse kamnite detajle,
vrste ometa in kritine ter obliko okenskih odprtin. V notranjosti
se ohranjajo kakovostni detajli in osnovna delitev prostorov.
Pri terasastih vrtovih je treba ohraniti grajene strukture, dopustni so nujni posegi v smislu statične sanacije posameznih
grajenih delov oziroma rekonstrukcija manjkajočih delov, in
sicer na način, kot so obstoječe. Nižjeležeče terase je treba
oblikovati v pretežno okrasni vrt, vključen v ogled kobilarne.
Severni del teras zunaj obodnega zidu se ohranja v zdajšnji
funkciji (terasasto urejene travne površine). Zasaditve je treba
izvajati na podlagi izdelanega projekta krajinske ureditve, ki se
funkcionalno navezuje na projekt ureditve graščine.
5. Lipica – Stara depandansa (EŠD 9174):
Varujejo se lupina in gabariti, notranjost pa je v manjši
meri mogoče prilagoditi novi funkciji.
6. Lipica – Mejne oznake (EŠD 12797):
Vse mejne oznake se ohranijo in situ. Dopustni so le
restavratorski posegi.
7. Lipica – Vaško jedro (EŠD 12798):
Varujejo se morfološka zasnova in parcelacija, javni prostori in njihova historična oprema, ulične in pete fasade v njihovi
materialni pojavnosti in barvni skladnosti, gabariti, silhueta in
razmerje do kulturne krajine Lipice. Treba je doseči programsko zaokroženje zgodovinskega jedra, primerno dostopnost,
obnovo posameznih objektov in javnih prostorov, vključno z
vrtom pod graščino. Pri prenovi stanovanjskih objektov je treba
upoštevati krajevno tipologijo (ohranjanje gabaritov, oblikovanje
fasad skladno s historičnim ambientom, mogoča je sprememba
namembnosti). Neurejene zunanje površine ob objektu je treba
urediti lokaciji primerno (reduciranje povoznih asfaltnih površin, tlakovanje pohodnih površin, krajinske ureditve skladno z
novo funkcijo itd.). V kompleksu pri graščini je potrebna zlasti
ureditev hofa kot središčnega protokolarnega prostora v Lipici.
Poleg tega so potrebne še ureditev vhodnega zidu s portalom, ureditev talnih površin (namenjene konjem in pešcem,
izjemoma servisnim vozilom), krajinska ureditev talnih površin, ureditev urbane opreme, ki naj z obstoječimi historičnimi
elementi tvori harmonično celoto in poudarja poseben pomen
tega prostora.
8. Lipica – Ledenica (št. predloga za vpis v RKD
300113):
Ohranja se v zdajšnjem stanju. Dopustni so le restavratorski posegi, utrditev obstoječih kamnitih zidanih struktur, z
uporabo tradicionalnih materialov in tehnik ali z rekonstrukcijo
manjkajočih delov v smislu demonstracije nekdanje podobe
objekta.
9. Lipica – Kapelica Lurške Matere božje (št. predloga za
vpis v RKD 310708):
Kapelico je treba ohranjati v vsej njeni celovitosti, mogoči
so le restavratorski posegi. V širšem prostoru vrtače je treba
ohranjati obstoječe naravne in historične grajene elemente
(kamniti zidovi, stopnišča, poti itd.).
10. 	Lipica – Fontana (št. predloga za vpis v RKD
310709):
Dopustni so le konservatorski posegi.
11. 	Lipica – Hlevski kompleks z jahalnico (št. predloga za
vpis v RKD 310710):
Treba je ohraniti zasnovo kompleksa, izvorno namembnost (prostori pretežno namenjeni konjereji), pojavnost v pro-
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storu, stavbno lupino, gabarite in kakovostne zunanje značilnosti objektov, kot so zasnova pročelij, portali in podobno.
12. 	Lipica – Hlev 9, 10 (št. predloga za vpis v RKD
310711):
Varujejo se zasnova objekta, izvorna namembnost (prostori pretežno namenjeni konjem), pojavnost v prostoru, gabariti in kakovostne zunanje značilnosti objektov (zasnova pročelij,
portali in podobno).
13. 	Lipica – Jubilejni hlev (št. predloga za vpis v RKD
310712):
Varujejo se zasnova objekta, izvorna namembnost (prostori pretežno namenjeni konjereji), pojavnost v prostoru, gabariti in kakovostne zunanje značilnosti objektov (zasnova pročelij,
portali in podobno). Pomožni objekt je mogoče preoblikovati v
tipološko primernejšo obliko, z ohranjanjem osnovnih gabaritov.
Oba mala hleva se ohranjata v zatečeni zunanji podobi (stavbna lupina), s pretežno ohranjeno izvorno funkcijo.
14. Območje kompleksnega varstva kulturne dediščine v
odprtem prostoru (OKV, št. 23, Lipica):
Varujejo se tradicionalna raba zemljišč, parcelacija, značilna vegetacija, prostorske dominante, odnos med zgodovinskim jedrom Lipice in odprtim prostorom, pogledi s cest in
drugih komunikacij na krajino in zgodovinsko jedro in nasprotno, iz zgodovinskega jedra na krajino, in vsi našteti ustvarjeni
elementi.
15. 	Prostali objekti in naprave:
– Hotel Klub: Objekt je treba obnoviti ob ohranitvi vseh
bistvenih arhitekturnih elementov in gabaritov. Notranjost je
mogoče prilagoditi zdajšnjim potrebam po konzultaciji z avtorjem.
– Galerija Avgusta Černigoja: Objekt je treba obravnavati
v sklopu vaškega jedra ob ohranitvi namembnosti.
– Stara gostilna Lipica: Objekt je treba obravnavati v sklopu vaškega jedra. Ohraniti je treba zunanjost objekta.
– Komunalna infrastruktura: Vsi visokonapetostni vodi morajo biti izvedeni podzemno. Pri prenovi vodovodnega omrežja
je treba zagotoviti zaščito elementov dediščine. Zagotoviti je
treba obnovo in vzdrževanje historičnih vodnjakov, kalov in
vodozbirne ploščadi s cisterno. Plinohrame je treba locirati
na lokaciji, kjer neposredno ne ogrožajo objektov dediščine in
nimajo negativnega vizualnega vpliva.
– Promet: Za povozne površine za motorni promet naj
služi čim manjši del urejenih poti in površin (parkirišča). Želeno je postopno zmanjšanje asfaltnih površin in drugačne
nadomestne finalne obdelave (tipološko prilagojene lokaciji in
posameznim ambientom).
– Hlev za žrebce v treningu: Ureditev mora biti skladna s
tradicionalno arhitekturno zasnovo.
– Hipodrom in maneže pred hlevom: Obseg in oblikovanje
novih tribun, zlasti nadstreškov, je treba prilagoditi tako, da novi
elementi ne bodo pomenili vizualne degradacije historičnih
ambientov in najpomembnejših vedut na grajeno jedro kobilarne in kulturno krajino, zlasti v povezavi z želeno rehabilitacijo
tržaške vstopne osi.
– Silosa: Objekta se prenovita po prvotni podobi in z
enakimi materiali. Mogoča je dopolnilna funkcija – razgledna
ploščad ali druge negospodarske vsebine, zlasti za zahodni
silos.
– Stanovanjska hiša ob hotelu Klub: Stavba se prenovi v
enakih gabaritih in materialih. Namembnost se veže na obnovljeni hotel Klub.
– Obnova zbiralne ploščadi za vodo in napajališča: Kompleks se uredi in prenovi po prvotni podobi.
– Sprehajalne poti: Pri trasiranju poti je treba izhajati iz
obstoječih povezav, in sicer z namenom minimalnega poseganja v krajino in hkrati omogočanjem dostopnosti do posameznih delov posestva ter lokacij kulturne in naravne dediščine.
Fizično urejanje posameznih odsekov mora biti usmerjeno k
čim manjšim posegom v ohranjeno historično obliko ob zagotavljanju ustreznih pogojev za uporabo.
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2. Varstvo narave
22. člen
(pogoji projektiranja glede varstva narave)
(1) Prepovedano je poseganje v zavarovano območje
»Lipiško Brezno«.
(2) Prepovedano je poseganje v naravne vrednote
»jame«.
(3) Ohranjajo se lastnosti naravnih vrednot ter biotska
raznovrstnost, in sicer:
– Razgibanosti površja se ne spreminja.
– Travnate pašniške površine se ohranjajo in vzdržujejo.
Izvaja se raba travišč, ki habitate ohranja. Vzpostavlja se ekstenzivna raba kmetijskih zemljišč: pašniki z omejeno in nadzorovano pašo, npr. omejeno število konjev na hektar, izmenična
paša, omejena raba gnojil oziroma opustitev rabe gnojil na
nekaterih območjih. Seno se posuši na travniku.
– Sanacijsko vzdrževalni posegi na drevesih se izvajajo
v obsegu in na način, da se ne poslabša vitalnost in zdravstveno stanje dreves. Morebitno dosajevanje dreves se izvede z
avtohtonimi vrstami.
– Ohranja se namembnost zemljišč, ki omogoča ohranjanje gozdnih habitatov.
– Stara, tudi votla drevesa, se vzdržujejo in ohranjajo, v
kolikor ne ogrožajo ljudi in objektov.
– Večje skale z žlebiči in škavnicami se ohranjajo.
– Vrtače se ne zasipajo, robovi in pobočja vrtač se ohranjajo v naravnem stanju.
– Kali se obnavljajo le v obdobjih izven razmnoževalnih
ciklov dvoživk in drugih živali, to je predvsem pozno jeseni
ali pozimi. Če je kal suh, se ga lahko obnavlja tudi poleti. Pri
obnovi se ohranijo položne brežine kala. Pri obnovi kalov se
uporabijo naravni materiali (npr. glina) in ne beton. Za tesnjenje
kala se ne uporablja plastična folija. Obnova kalov se izvaja v
skladu s strokovnimi navodili pristojne organizacije za ohranjanje narave, neposredno pred izvedbo.
– V kale se ne vnašajo tujerodne rastline in živali.
– Na območju vpliva na kale se ohranja vegetacija in
druge naravne lastnosti, ki omogočajo povezavo sistema kalov
v mrežo.
– Preprečuje se vse možnosti onesnaževanja vode v
kalih.
– Obnova obstoječih suhozidov se izvede na tradicionalen način brez uporabe veziv tako, da zidovi lahko ostajajo
življenjski prostor plazilcev. Mejni suhozid se obnovi do višine in
na način, da ne bo ovirano gibanje prosto živečih živali.
– Območje se čim manj osvetljuje. Osvetljevanje se izvede v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja.
– Poseganje v lesno zarast in drugo vegetacijo se izvaja
izven gnezditvenega časa ogroženih in/ali zavarovanih vrst
ptic.
– Pred obnovitvenimi posegi na zapuščenih in nestanovanjskih zgradbah se preveri morebitno gnezdenje velikega
skovika, čuka ali prisotnost netopirjev na podstrehah objektov.
V primeru najdb se upoštevajo navodila pristojne organizacije
za ohranjanje narave. Ohranjajo se podsrešne line in okna na
stavbah (npr. objekt s poročno dvorano, objekt z gostiščem
Lipica).
– Rekonstrukcije hlevov in ostalih objektov (npr. hotel
Klub) se izvaja tako, da se ne poškodujejo gnezda kmečkih in
mestnih lastovk, ki gnezdijo v ali na objektih. Če pa so obnovitvena dela taka, da zahtevajo odstranitev, se odstranitev izvede
izven gnezditvenega časa lastovk.
– V kolikor med izvajanjem obnovitvenih del pride do najdbe morebitnih gnezdišč ali kotišč, se z deli začasno prekine in o
najdbi obvesti pristojno organizacijo za ohranjanje narave.
(4) Ob najdbi mineralov ali fosilov mora najditelj ravnati po
predpisih o ohranjanju narave. Vsak, ki odkrije del narave, ki
ima lastnosti jame ali dela jame, mora o tem obvestiti Inštitut za
raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU.
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3. Varstvo voda
23. člen

(pogoji upravljanja z vodami)
(1) Vode se lahko izkoriščajo za oskrbne, gospodarske in
za turistično rekreacijske namene, pri čemer je treba zagotoviti
njihovo varstvo v smislu trajne ohranitve kemijskega in ekološkega stanja ter krajinskega in ekološkega pomena.
(2) Treba je varovati obstoječe in potencialno pomembne
vodne vire.
(3) Prepovedano je izsuševanje in zasipanje obstoječih
kalov.
24. člen
(projektni pogoji glede vod)
Pri projektiranju je treba upoštevati predpise, ki urejajo
varstvo voda ter dodatno:
1. Območje je na vodnem telesu podzemne vode, imenovanem Obala in Kras z Brkini, ki sodi na vodno območje
Jadranskega morja. Zaradi zagotavljanja varstva voda, vodnih
in obvodnih ekosistemov je na podlagi prepovedano neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode. Posredno
odvajanje odpadnih voda ter oddajanje toplote v podzemne
vode in odvzem toplote iz podzemnih voda so dovoljeni samo
na način in pod pogoji, ki jih določajo zakon, ki ureja vode,
in predpisi na področju varstva okolja. Odvajanje odpadnih
voda v naravna jezera, ribnike, mlake in druge naravne vodne
zbiralnike, ki imajo stalen ali občasni pretok ali odtok celinskih
ali podzemnih voda, in v vodne zbiralnike, ki so nastali zaradi
odvzema ali izkoriščanja mineralnih surovin ali drugih podobnih
posegov in ki so v stiku s podzemno vodo, je prepovedano. V
naravnih jezerih, ribnikih, mlakah in v drugih naravnih vodnih
zbiralnikih, ki imajo stalen ali občasen pritok ali odtok celinskih
ali podzemnih voda, je prepovedana takšna raba voda, ki bi
lahko poslabšala njihovo ekološko ali kemijsko stanje.
2. Za območje ureditve je treba predvideti kanalizacijsko
omrežje za padavinske in odpadne vode ter objekte za čiščenje
vseh vrst odpadnih voda, ki izhajajo iz predvidenih dejavnosti.
3. Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti zagotovljeno skladno s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
4. Odvajanje padavinskih voda na območju urejanja je
treba predvideti na tak način, da bo v čim večji mogoči meri
zmanjšan hipni odtok z urbanih površin. Za varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda v ureditvenih območjih
naselij skrbi lokalna skupnost.
5. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja posameznih
vrst tehnoloških odpadnih voda mora biti usklajena z veljavnimi
uredbami.
6. Vsi povezovalni tehnološki vodi in objekti, v katerih bo
zbirana in predelovana odpadna voda, morajo biti ustrezno
tesnjeni.
7. Vse zunanje povozne in manipulativne površine morajo
biti utrjene, omejene z dvignjenimi robniki in nagnjene proti
lovilcu olj (standardiziran lovilec olj, ki obratuje skladno s SIS1
EN 858-2).
8. Za posamezne predvidene dejavnosti je treba definirati
vire vodooskrbe za pitno vodo, tehnološke namene in požarno
vodo.
9. Za vsako rabo vodnega dobra, ki presega meje splošne
rabe, rabo naplavin ali podzemnih voda je treba pridobiti vodno
pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije.
10. 	Pravna ali fizična oseba, ki namerava raziskovati
podzemne vode, mora izpolnjevati predpisane pogoje in pred
izvedbo del, povezanih z raziskovanjem podzemnih voda, pridobiti dovoljenje za raziskave.
11. 	Če se po opravljeni raziskavi ugotovi, da je iz predmetne vrtine mogoče zagotoviti potrebne vodne količine za predvidene namene, mora investitor pridobiti vodno pravico ali vodno
dovoljenje v primeru odvzema vode iz vodotokov ali jezer.
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12. 	V primeru fazne gradnje je treba posamezne faze
definirati in opredeliti kot funkcionalno zaključene celote, upoštevajoč faznost gradnje, ki ne bo imela negativnih vplivov na
vodni režim ali stanje voda. Definirana morata biti tudi ravnanje
z gradbenimi odpadki in mesto trajnega deponiranja vsega
odstranjenega materiala skladno z veljavnimi predpisi.
13. 	Pri projektiranju je treba upoštevati/predvideti ukrepe
za zaščito pred poplavnostjo, visoko podtalnico, erozivnostjo,
plazovitostjo terena, potresno ogroženostjo, požarom, pred
razlitjem nevarnih snovi.
4. Varstvo pred požarom
25. člen
(varstvo pred požari)
(1) Urgentne poti za gasilska vozila je treba urediti krožno;
njihova oddaljenost od objektov in širina morata znašati po 5 m,
minimalni radij obračanja pa 11,5 m. Poti morajo biti dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.
(2) Odmiki med objekti morajo biti skladni s pravilnikom o
tehničnih normativih. Protipožarni hidranti morajo biti v ustrezni
medsebojni razdalji, postavljeni ob zunanji strani interventnih
poti; zagotovljena mora biti zadostna količina vode.
VII. POGOJI VAROVANJA LJUDI
26. člen
(splošna določba)
Gradnja novih objektov, prizidave, nadzidave in spremembe namembnosti oziroma dejavnosti v obstoječih objektih in vsi
drugi posegi v prostoru so dovoljeni, če ne povzročajo v okolju
večjih motenj, kot so s predpisi dovoljene. Pri vseh posegih je
treba upoštevati normativne določbe glede zaščite okolja.
27. člen
(varstvo pred hrupom)
Treba je:
– zmanjšati prekomerni hrup pri izvoru,
– ustrezno locirati nove programe oziroma dejavnosti,
– izvesti aktivno ali pasivno zaščito,
– spremeniti namembnosti ali dejavnosti tako, da se v
posameznih območjih ne presežejo ravni hrupa, ki ustrezajo
stopnji hrupne obremenjenosti po veljavnih predpisih, kadar
le-ti motijo okolje.
28. člen
(varstvo voda in vodnih virov)
(1) Uporabniki prostora, ki na svojem zemljišču vršijo
manipulacijo oziroma skladiščijo nevarne snovi (goriva, olja,
kemikalije), lahko to opravljajo le v pokritih prostorih.
(2) Manipulacijske površine morajo biti urejene tako, da
se ob mogočem razlitju snovi lahko ta v celoti prestreže.
(3) Uporabniki prostora, ki v tehnološkem procesu uporabljajo strupene snovi, imajo lastne čistilne naprave, morajo
voditi dnevnik in redno vršiti analizo odpadnih voda, ki jih spuščajo v javno kanalizacijo ali v naravni recipient. Prepovedano
je odlaganje odpadkov v opuščene struge – rokave potokov ali
na zamočvirjena kmetijsko manj vredna zemljišča.
VIII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE NAČRTA
PROSTORSKIH UREDITEV
29. člen
(organizacija gradbišč)
(1) Za potrebe gradbišč je treba v največji mogoči meri
uporabljati že obstoječe komunikacije. Če je treba med gradnjo
izvesti dodatne začasne dostopne poti do gradbišča, je treba
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pridobiti soglasje lastnikov zemljišča in upoštevati trenutno rabo
tangiranega zemljišča in sosednjih zemljišč. Med gradnjo je
treba zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo
na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda,
ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih
goriv ter drugih škodljivih snovi, oziroma ob nezgodi zagotoviti
takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
(2) Zaradi zagotovitve varnosti pred škodljivim delovanjem voda mora biti gradnja organizirana tako, da ne bo oviranega pretoka v vodotokih ali zadrževanja zalednih voda ob
večjih nalivih.
(3) Mogoče začasne deponije presežkov zemeljskega
materiala je treba urediti tako, da se ne pojavlja erozija in da ni
oviran odtok zalednih voda.
(4) Po koncu gradnje je treba sanirati mogoče poškodbe in
gradbene odpadke deponirati zunaj zavarovanega območja.
30. člen
(spremljanje in nadzor med gradnjo)
Investitor zagotovi spremljanje in nadzor med gradnjo in
obratovanjem na zavarovanem območju ter zasaditev in vegetacijske zgostitve z avtohtonimi vrstami, ter sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin.
31. člen
(nadzor nad izvajanjem te uredbe)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za
okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in
prostor.
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Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje
urejanja prostora na podlagi Sklepa o
začetku priprave državnega prostorskega
načrta za izvennivojsko križanje glavne in
magistralne železniške proge z glavno cesto
Šentjur–Mestinje v Grobelnem

Na podlagi prvega odstavka 81. člena Zakona o urejanja
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1
in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave
državnega prostorskega načrta za izvennivojsko
križanje glavne in magistralne železniške proge
z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje
območja urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za izvennivojsko križanje
glavne in magistralne železniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem (v nadaljnjem besedilu: zavarovano
območje).
2. člen
(namen)

IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
32. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe na območju, ki je predmet
urejanja s to uredbo, prenehajo veljati naslednji občinski prostorski akti Občine Sežana:
– Dolgoročni plan občine Sežana za obdobje 1986 – 2000
(Uradni list SRS, št. 14/88, Uradne objave, št. 1/89, 37/89, 5/92,
Uradni list RS, št. 54/95, 63/97, 81/02 in 86/02),
– Srednjeročni družbeni plan občine Sežana za obdobje
1986 – 1990 (Uradni list SRS, št. 14/88, Uradne objave, št.
4/89, 37/89, 5/92, 18/93, Uradni list RS, št. 54/95, 63/97, 81/02
in 86/02),
– Odlok o ugotovitvi usklajenosti prostorskih izvedbenih
aktov in urbanističnih redov z Družbenim planom občine Sežana za obdobje 1986 – 1990 (Uradne objave, št. 10/88),
– Odlok o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojih za naselja v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 84/02 in
86/02),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
izven naselij v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 84/02 in
86/02) in
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v k.s. Sežana
– Občine Sežana (Uradni list, št. 81/02 in 86/02).
33. člen
(začetek veljavnost)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-66/2008/11
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2511-0134
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Ta uredba se izda, ker obstaja utemeljena nevarnost, da
bo sicer prostorska ureditev močno otežena, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe ter da bodo za njeno izvedbo
potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi
lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
3. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Sprejem predvidenega državnega prostorskega načrta za
izvennivojsko križanje glavne in magistralne železniške proge
z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem (v nadaljnjem
besedilu: državni prostorski načrt) je utemeljen na podlagi:
– Odloka o Strategiji prostorskega razvoja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt),
– Uredbe o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03 in 68/05),
– Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS,
št. 122/04).
4. člen
(zavarovano območje)
(1) Zavarovano območje obsega zemljišča z naslednjimi
parcelnimi številkami:
– k.o. 1137 Grobelno: 1033/5, 1035/7, 1035/8, 1035/9,
1035/10, 1035/11, 1037/2, 1038, 1042/3, 1043/2, 1044/2,
1044/3, 1305/8 in 1309/5;
– k.o. 1205 Platinovec: 457/2, 475/5, 484, 487, 488/2,
490, 491, 494, 495, 496, 499, 500/4, 504/1, 504/2, 1583/1,
1583/2, 1584/8, 1606/1, 1606/2, 1625, 1626/1, 1626/2, 1627/2,
1645, 1647 in 1659.
(2) Zavarovano območje obsega del zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami:
– k.o. 1137 Grobelno: *204/2, *254, 1033/1, 1033/2,
1033/4, 1034/1, 1034/2, 1034/4, 1035/1, 1035/2, 1035/3,
1035/4, 1035/6, 1036/1, 1037/1, 1040/1, 1040/2, 1040/3,
1040/4, 1042/2, 1043/1, 1044/1, 1045/1, 1045/2, 1045/6,
1045/9, 1045/13, 1045/12, 1096/2, 1294/1, 1294/2, 1294/3,
1305/1, 1309/1, 1309/2, 1309/6, 1311/1, 1311/2 in 1312;
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– k.o. 1142 Tratna: 1059/1, 1059/2, 1479/3, 1486/4,
1486/7 in 1489;
– k.o. 1205 Platinovec: 431/4, 457/1, 458/2, 485, 489/2,
492/2, 493/1, 497, 498/2, 505/3, 509, 510/1, 539, 1547/2,
1549/1, 1549/2, 1549/4, 1584/1, 1584/3, 1584/4, 1584/5,
1584/7, 1584/9, 1584/11, 1587/2, 1587/3, 1587/4, 1601/2,
1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612/1, 1612/2, 1620, 1621,
1622, 1623, 1627/1, 1628, 1629, 1638, 1642, 1643, 1644,
1646, 1648, 1653/1, 1655, 1656, 1657 in 1658;
– k.o. 2659 Spodnje Selce: 746/1 in 951.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
Na zavarovanem območju je prepovedano:
1. sprejemanje sprememb prostorskih aktov, s katerimi se
spreminja namenska raba prostora in vrsta dopustnih prostorskih ureditev na zavarovanem območju,
2. izvajanje gradenj, za katere gradbeno dovoljenje še ni
dokončno, in
3. urejanje trajnih nasadov.
6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
(1) Začasni ukrepi, določeni v prejšnjem členu, veljajo še
eno leto po uveljavitvi državnega prostorskega načrta, vendar
največ štiri leta od uveljavitve te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek začasni ukrepi iz 2. točke
prejšnjega člena veljajo za investitorje državnega prostorskega
načrta le do uveljavitve državnega prostorskega načrta.
7. člen
(hramba)
Grafični prikaz meje zavarovanega območja na geodetskem načrtu, ki vsebuje podatke o zemljiških parcelah, v merilu
1 : 2000 in seznam koordinat tehničnih elementov, ki omogočajo prenos meje zavarovanega območja v naravo, sta na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor,
Občini Šentjur, Občini Šmarje pri Jelšah, Upravni enoti Šentjur
in Upravni enoti Šmarje pri Jelšah.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-56/2008/6
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2511-0109
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3354.

Uredba o določitvi enostavnih upravnih zadev,
za katere ni potrebno opravljati strokovnega
izpita iz upravnega postopka

Na podlagi drugega odstavka 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07 in 65/08) izdaja
Vlada Republike Slovenije
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UREDBO
o določitvi enostavnih upravnih zadev, za katere
ni potrebno opravljati strokovnega izpita
iz upravnega postopka
1. člen
Strokovni izpit iz upravnega postopka ni potreben za
vodenje in odločanje v naslednjih enostavnih upravnih zadevah:
a) s področja upravnih notranjih zadev:
– izdaja osebne izkaznice,
– izdaja osebne izkaznice za tujca,
– izdaja potne listine,
– izdaja vozniškega dovoljenja,
– podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja,
– pridobitev statusa spremljevalca mladega voznika,
– izdaja tretje registrske tablice,
– izdaja preizkusnih tablic,
– odjava vozila,
– izdaja parkirne karte,
– odjava orožja iz registra orožja in iz orožne listine;
b) s področja zaposlovanja in dela:
– prijava kratkotrajnega dela,
– prijava osebnega dopolnilnega dela,
– vpis v register agencij za zagotavljanje dela;
c) s področja pravosodja:
– izdaja odločb o izbrisu obsodb iz evidenc na predpisanih obrazcih;
d) s področja javnih financ:
– odločanje o vključitvi in izključitvi iz registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov;
e) s področja carin:
– izdaja dovoljenja za predpregled ali odvzem vzorcev,
– odločanje o premestitvi ali pretovoru blaga,
– izdaja carinske deklaracije,
– odločanje o spremembi podatkov v carinski deklaraciji,
– izdaja dovoljenja o pregledu blaga ali odvzemu vzorcev izven uradnih ur ali sedeža organa,
– odločanje o uporabi ugodnejše carinske stopnje,
– potrditev izstopa blaga,
– odločanje o podaljšanju roka za izpolnitev obveznosti
v zvezi z dovoljenjem,
– odločanje o podaljšanju oziroma skrajšanju roka za
vložitev zahteve za začetek carinsko dovoljene rabe ali uporabe,
– odobritev ravnanj v carinskem nadzoru,
– odločanje o pečatenju in odpečatenju kotla,
– odobritev oproščenemu uporabniku za nabavo trošarinskih izdelkov brez plačila trošarine,
– prijava trošarinskega zavezanca in sprememba registracije,
– prijave zavezanca za okoljske dajatve,
– izdaja soglasja za uporabo poenostavljenega trošarinskega dokumenta,
– izdaja sklepa o zavrženju sprejema carinske deklaracije,
– izdaja dovoljenja za uporabo pomožnega postopka,
– izdaja dovoljenja o ustreznosti vozila v skladu s konvencijo TIR,
– razveljavitev carinske deklaracije pred prepustitvijo
blaga.
2. člen
Strokovni izpit iz upravnega postopka ni potreben za
izdajanje potrdil in drugih listin, o katerih se vodi uradna
evidenca, ter opravljanje upravnih overitev lastnoročnih podpisov, prepisov in kopij.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-19/2008/5
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-3111-0053
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3355.

Uredba o merilih za znižanje deleža
odškodnine, ki jo gospodarske družbe
izplačujejo zaradi posledic dela z azbestom

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (Uradni list RS, št. 15/07
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije naslednjo

UREDBO
o merilih za znižanje deleža odškodnine, ki jo
gospodarske družbe izplačujejo zaradi posledic
dela z azbestom
1. člen
(1) Ta uredba določa merila, po katerih se šteje, da je
obstoj gospodarske družbe oziroma njene pravne naslednice,
ki je stranka v postopkih sporazumevanja o odškodnini na
podlagi Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom (v
nadaljnjem besedilu: odškodnina), zaradi izplačila odškodnine
resno ogrožen oziroma je zaradi tega bistveno oteženo njeno
poslovanje.
(2) Ta uredba določa tudi merila za znižanje deleža odškodnine gospodarske družbe, določenega v tretjem odstavku
10. člena Zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom
(Uradni list RS, št. 15/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: zakon), in postopek za določitev znižanega
deleža odškodnine.
2. člen
(1) Šteje se, da je obstoj gospodarske družbe resno ogrožen oziroma je njeno poslovanje bistveno oteženo, če bi zaradi
plačila odškodnine gospodarska družba zašla v resne težave in
bi vodstvo družbe moralo pripraviti Program ukrepov za rešitev
nastalih težav.
(2) Nastale težave družba dokazuje s kazalci, kot so na
primer povečanje kratkoročnih obveznosti, dolgoročna nelikvidnost družbe in izguba, ki je višja od 50 odstotkov osnovnih
sredstev.
(3) Do znižanja deleža odškodnine niso upravičene gospodarske družbe, ki so upravičene do pomoči na podlagi Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih
družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno
besedilo).
3. člen
(1) Gospodarska družba uveljavlja pravico do znižanja deleža odškodnine pri medresorski komisiji iz 8. člena zakona.
(2) Ob vlogi za uveljavitev pravice iz prejšnjega odstavka mora gospodarska družba priložiti izjavo pooblaščenega
revizorja, ki potrjuje kazalce iz drugega odstavka prejšnjega
člena.
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4. člen
(1) Gospodarski družbi, za katero se po postopku, določenem v prejšnjem členu, ugotovi, da bi izplačilo odškodnine
po zakonu resno ogrozilo njen obstoj ali otežilo poslovanje, se
odškodnina zniža.
(2) Odškodnina iz prejšnjega odstavka se lahko zniža
največ do višine 15 odstotkov zneska odškodnine, določenega
v skladu z zakonom.
5. člen
Republika Slovenija krije odškodnino v celoti:
– če gospodarska družba, kjer je bil zaposlen upravičenec
do odškodnine, ali pravna naslednica te družbe, ne obstaja
več;
– osebi s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki
je zbolela za mezoteliomom zaradi izpostavljenosti azbestu na
ozemlju Republike Slovenije.
6. člen
(1) Znižanje deleža odškodnine iz 4. člena te uredbe se
izvede v skladu s pravilom »de minimis«, pri čemer skupna
vrednost znižanega deleža odškodnin iz 4. člena te uredbe, v
skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi
Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (UL L št.
379, z dne 28. 12. 2006, str. 5), isti družbi na podlagi pravila
»de minimis« ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen drugih pomoči po pravilu »de minimis«. V primeru gospodarskih
družb, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja
dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR.
(2) Do znižanja deleža odškodnine po tej uredbi niso
upravičena podjetja iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti
in podjetja v težavah. Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve pred določitvijo znižanega deleža odškodnine po tej
uredbi preveri pri Ministrstvu za finance, da s predvidenim
zneskom določena odškodnina po pravilu »de minimis« v
zadnjih treh proračunskih letih ne presega zneskov iz prejšnjega odstavka.
(3) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve mora
od gospodarske družbe iz 4. člena in prve alinee 5. člena pridobiti pisno izjavo o morebitnih že prejetih državnih pomočeh
in zagotoviti, da z zneski po pravilu »de minimis« znižanega
deleža odškodnin po tej uredbi ne bodo presežene intenzivnosti pomoči po drugih predpisih. Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve mora gospodarsko družbo obvestiti, da
je zmanjšan delež odškodnine določen po pravilu »de minimis«.
(4) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vzpostavi evidenco gospodarskih družb, ki jim je bil določen znižan
delež odškodnine po pravilu »de minimis«, in Ministrstvu za
finance poroča o nominalni višini sredstev, za katera se je
zaradi znižanega deleža odškodnine gospodarske družbe
povečal delež Republike Slovenije, v roku 15 dni po izplačilu
odškodnine.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00711-8/2008/8
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2007-2611-0109
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno
osnovo

Na podlagi 3., 4., 7. in 8. točke prvega odstavka in drugega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS,
št. 117/06 in 10/08) in četrte alinee tretjega odstavka 3. člena
Zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list
RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96 in 82/97 – odl. US) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
1. člen
Naslov Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom
in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni
list RS, št. 140/06), se spremeni, tako da se glasi: »Uredba
o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz
delovnega razmerja«.
2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku število »5,54« nadomesti
s številom »6,12«.
V drugem odstavku se število »0,69« nadomesti s številom »0,76«.
3. člen
V 3. členu se v četrtem, petem in osmem odstavku število
»0,15« nadomesti s številom »0,18«.
4. člen
V 4. členu se v prvem odstavku število »15,02« nadomesti s številom »21,39«, število »7,51« nadomesti s številom
»10,68« in število »5,26« nadomesti s številom »7,45«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena, je pri prejemkih, namenjenih pokritju stroškov dnevnice, kadar je izplačilo
opravljeno fizični osebi, ki na podlagi imenovanja opravi funkcijo člana volilnega odbora na podlagi predpisov o volitvah,
znesek celodnevne dnevnice 15,00 eura.«.
5. člen
V 5. členu se v tretjem odstavku število »0,29« nadomesti
s številom »0,37«.
6. člen
V 7. členu se v drugem in četrtem odstavku število »3,13«
nadomesti s številom »4,49«.
7. člen
V 10. členu se število »3.443« nadomesti s številom
»4.063«.
8. člen
Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2008.
Št. 00712-18/2008/8
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2007-1611-0221
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
3357.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in
reševanja

Na podlagi 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov
zaščite in reševanja
1. člen
V Uredbi o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/02, 17/02 – popr. in 17/06) se v
1. členu za drugim odstavkom doda novi tretji odstavek, ki
se glasi:
»S to uredbo se določa v skladu z Direktivo 2006/21/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006
o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih
dejavnosti ter o spremembi Direktive 2004/35/ES (UL L
št. 102 z dne 11. 4. 2006, str. 15) obveznost upravljavcev
naprav za ravnanje z rudarskimi odpadki, da izdelajo načrte
zaščite in reševanja za primer nesreče na kraju ravnanja z
rudarskimi odpadki ter opravijo druge obveznosti v zvezi s
temi načrti.«.
2. člen
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z organizacijo iz prejšnjega odstavka je mišljen tudi
obrat večjega tveganja za okolje, ki mora v skladu s predpisom na področju varstva okolja, ki ureja preprečevanje večjih
nesreč in zmanjševanje njihovih posledic, izdelati načrt zaščite
in reševanja, ter organizacija, ki upravlja napravo za ravnanje
z rudarskimi odpadki in mora izdelati načrt zaščite in reševanja
v skladu s predpisom na področju varstva okolja, ki ureja ravnanje z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja
mineralnih surovin.«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se za prvo alineo doda nova
druga alinea, ki se glasi:
»– imajo na svojem območju napravo za ravnanje z rudarskimi odpadki, ki se v skladu s predpisom na področju varstva, ki
ureja ravnanje z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin, uvršča med naprave kategorije A;«.
Dosedanji druga in tretja alinea postaneta tretja in četrta
alinea.
4. člen
DODATEK Merila za določitev organizacij iz druge in tretje
alinee prvega odstavka 6. člena uredbe, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja, se nadomesti z novim DODATKOM
Merila za določitev organizacij iz tretje in četrte alinee prvega
odstavka 6. člena uredbe, ki morajo izdelati načrte zaščite in
reševanja, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-9/2008/5
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-1911-0021
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije
DODATEK

Št.

PRILOGA

Merila za določitev organizacij iz tretje in četrte alinee prvega
odstavka 6. člena uredbe, ki morajo izdelati načrte zaščite in
reševanja
Načrte zaščite in reševanja morajo izdelati:
1. Organizacije, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo ali skladiščijo jedrske snovi:
a) jedrske elektrarne in jedrske toplarne,
b) raziskovalni jedrski reaktorji z nazivno močjo nad
10 MW,
c) objekti za skladiščenje in odlaganje izrabljenega jedrskega goriva in visokoradioaktivnih odpadkov.
2. Organizacije energetske dejavnosti, ki imajo najmanj 3.000
odjemnih mest:
a) proizvodnja in prenos električne energije,
b) proizvodnja in prenos toplote za daljinsko ogrevanje.
3. Organizacije, ki upravljajo sistem za oskrbo s pitno vodo z
najmanj 3.000 odjemnimi mesti.
4. Organizacije, ki upravljajo sredstva za delo, ki pomenijo
nevarnost za nastanek nesreče, kadar gre za nasipe in
druge objekte za zadrževanje ali zbiranje vode, če količina
zadržane ali skladiščene vode presega 5 milijonov m³.
5. Organizacije, ki opravljajo ali upravljajo:
a) površinske (kopenske in morske) prevoze, pri katerih je
zmogljivost posameznega prevoznega sredstva večja
od 100 potnikov,
b) prevoze ljudi z žičniškimi napravami (sedežnice, krožno
kabinske in nihalne žičnice ter vzpenjače) v dolžini najmanj 500 m,
c) avtocestne in cestne predore daljše od 500 m za nesreče v predorih oziroma avtoceste in hitre ceste za primer
množičnih prometnih nesreč,
d) pristanišča z več kot 10 privezi za ladje,
e) marine s privezi za 100 plovil ali več,
f) mednarodna letališča,
g) ladjedelnice s privezi za dve ali več ladij.
6. Organizacije s področja ravnanja z nevarnimi odpadki:
a) ki zbirajo, odstranjujejo in predelujejo nevarne odpadke,
b) ki začasno, najmanj 12 mesecev skladiščijo nevarne
odpadke v količini 50 ton in več.
7. Organizacije, ki v gospodarske namene izkoriščajo mineralne surovine v rudarskih objektih pod zemljo.
8. Organizacije, ki upravljajo cevovode za pretok nafte, naftnih
derivatov, zemeljskega plina s premerom 300 mm ali več.

3358.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
Andragoškega centra Republike Slovenije

Na podlagi 28. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 36/08) je Vlada Republike Slovenije
izdala

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi
Andragoškega centra Republike Slovenije
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Andragoškega centra Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 18/91 in 12/99) se v prvem odstavku 10. člena prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– ima univerzitetno izobrazbo,«.
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01403-37/2008/6
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-3311-0067
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3359.

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski
park Strunjan

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in v
zvezi z 18. členom Uredbe o Krajinskem parku Strunjan (Uradni list RS, št. 107/04, 114/04 – popr, 83/06 in 71/08) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o ustanovitvi javnega zavoda
Krajinski park Strunjan
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem sklepom Republika Slovenija, ki jo zastopa
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj),
ustanavlja javni zavod Krajinski park Strunjan (v nadaljnjem
besedilu: zavod).
(2) S tem sklepom se uredijo razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije,
delovanja in financiranja zavoda.
2. člen
(1) Ime zavoda je: Javni zavod Krajinski park Strunjan.
(2) Skrajšano ime zavoda je: Krajinski park Strunjan.
(3) Sedež zavoda je določen v statutu zavoda.
(4) Zavod pri svojem poslovanju uporablja štampiljko, ki
je določena s statutom zavoda.
(5) Zavod je pravna oseba javnega prava.
II. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
(1) Zavod opravlja v okviru javne službe upravljanja Krajinskega parka Strunjan (v nadaljnjem besedilu: park) naslednje
naloge:
1. pripravlja predlog načrta upravljanja parka;
2. pripravlja letne programe dela na podlagi načrta upravljanja in opravlja oziroma skrbi za izvajanje določenih nalog in
ukrepov varstva narave;
3. sodeluje z lokalnimi skupnostmi na območju parka (v
nadaljnjem besedilu: parkovne lokalne skupnosti) pri doseganju
ciljev parka;
4. spremlja in analizira stanje naravnih vrednot, biotske
raznovrstnosti in krajinske pestrosti ter okolja v parku;
5. skrbi za izvajanje razvojnih in varstvenih usmeritev ter
varstvenih režimov;
6. sodeluje z Zavodom Republike Slovenije za varstvo
narave (v nadaljnjem besedilu: ZRSVN) pri pripravi naravo-
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varstvenih smernic, naravovarstvenega mnenja, naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja ter drugih
mnenj, soglasij in strokovnih gradiv za del, ki se nanaša na
park;
7. izvaja ukrepe varstva narave v parku vključno z ukrepi
pogodbenega varstva in skrbništva v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave;
8. skrbi za izvajanje oziroma izvaja naravovarstvene naloge;
9. sodeluje z upravnimi organi in organizacijami, ki na
podlagi predpisov izvajajo naloge varstva, upravljanja ali rabe
na pravno določenih območjih;
10. sodeluje z inšpekcijskimi službami;
11. sodeluje z nevladnimi organizacijami;
12. sodeluje z lastniki, najemniki in drugimi uporabniki
zemljišč v parku, jim strokovno pomaga in svetuje;
13. sodeluje pri pripravi programov, načrtov in drugih razvojnih in varstvenih dokumentov za del, ki se nanaša na
park;
14. usklajuje in spremlja raziskovalne in razvojne naloge
v zvezi s parkom;
15. sodeluje pri izvajanju mednarodnih projektov, ki se
nanašajo na park, oziroma jih izvaja;
16. skrbi za predstavitev parka ter ozaveščanje in izobraževanje javnosti o parku;
17. zagotavlja dostop do informacij o parku in vodi informacijsko mrežo parka;
18. načrtuje, gradi in vzdržuje infrastrukturo v parku;
19. vodi obiskovalce po parku;
20. upravlja nepremičnine v parku, ki so v lasti države in
so mu bile prenesene v upravljanje;
21. izvaja druge naloge v sklopu varstva in razvoja parka.
(2) V soglasju z ustanoviteljem lahko opravlja zavod tudi
druge naloge.
4. člen
Poleg nalog iz prejšnjega člena opravlja zavod v okviru
javnih pooblastil še naslednji nalogi:
– upravlja z bazami podatkov, ki se nanašajo na park;
– izvaja neposredni nadzor v parku.
5. člen
(1) Naloge zavoda iz 3. in 4. člena tega sklepa so v skladu
z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št.
69/07 in 17/08) razvrščene:
47.8 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
50.100 Pomorski potniški promet
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih
naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih
družboslovja in humanistke
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.200 Fotografska dejavnost
74.900 Druge narazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
91.011 Dejavnost knjižnic
91.020 Dejavnost muzejev
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91.030 Varstvo kulturne dediščine
91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih
vrednot
(2) Zavod lahko spremeni ali razširi svojo dejavnost le s
soglasjem ustanovitelja.
III. ORGANI ZAVODA
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– strokovni svet in
– direktor.

6. člen

7. člen
(1) Zavod upravlja svet zavoda.
(2) Svet zavoda sestavlja sedem članov, in sicer:
– štirje predstavniki ustanovitelja, od katerih ustanovitelj
imenuje po enega na predlog ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo),
ministrstva, pristojnega za kulturo, ministrstva, pristojnega za
kmetijstvo in gozdarstvo, ter službe Vlade Republike Slovenije,
pristojne za strukturno politiko in regionalni razvoj;
– en predstavnik delavcev zavoda, ki ga izvolijo zaposleni
izmed vseh zaposlenih v zavodu;
– dva predstavnika parkovnih lokalnih skupnosti, ki jih
imenujeta Občina Izola in Občina Piran tako, da imenuje vsaka
občina enega predstavnika.
(3) Mandat članov sveta zavoda je štiri leta. Po preteku
mandata je lahko član sveta ponovno imenovan ali izvoljen.
8. člen
(1) Svet zavoda vodi predsednik sveta zavoda, v primeru
njegove odsotnosti pa njegov namestnik.
(2) Predsednika sveta zavoda imenuje ustanovitelj izmed
svojih predstavnikov; pri čemer je to praviloma predstavnik pristojnega ministrstva. Namestnika predsednika izvolijo člani sveta
zavoda izmed predstavnikov parkovnih lokalnih skupnosti.
9. člen
Svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem sprejme statut,
sprejema splošne akte zavoda iz svoje pristojnosti, letni program dela, por
očilo o delu, določa finančni načrt in sprejema letno poročilo, imenuje strokovni svet zavoda ter opravlja
nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda ter druge, s
tem sklepom, statutom zavoda in drugimi predpisi določene
naloge.
10. člen
(1) Strokovni svet zavoda sestavljajo direktor zavoda, dva
strokovnjaka iz vrst delavcev zavoda ter dva zunanja strokovnjaka.
(2) Strokovnjaka iz vrst delavcev zavoda in zunanja strokovnjaka imenuje v strokovni svet svet zavoda, pri čemer imenuje enega zunanjega strokovnjaka na predlog ZRSVN.
(3) Mandat članov strokovnega sveta je štiri leta.
11. člen
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda ter daje direktorju in svetu zavoda mnenja,
pobude in predloge za reševanje teh vprašanj.
12. člen
(1) Direktor vodi in organizira delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za zakonitost in
strokovnost dela zavoda.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi in
drugimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
(3) Mandat direktorja je štiri leta. Po izteku mandata je
lahko direktor ponovno imenovan.
(4) Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj.
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13. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki:
– ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo;
– pozna področje dela zavoda;
– je sposoben organizirati in voditi delo v kolektivu;
– obvlada najmanj en svetovni jezik.
(2) Sestavni del prijave je tudi vizija delovanja zavoda in
razvoja parka.
(3) Kandidat izpolnjuje pogoje iz tretje alinee prvega odstavka tega člena, če ima najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodstvenih delih.
(4) Izpolnjevanje pogoja iz druge alinee prvega odstavka
tega člena se ugotavlja na podlagi dokumenta iz drugega odstavka tega člena.
(5) Dodatni pogoji se lahko določijo s statutom zavoda.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

ka:

14. člen
(1) Zavod pridobiva finančna sredstva za upravljanje par-

– iz državnega proračuna;
– z vstopninami, dotacijami in donacijami;
– s sredstvi, pridobljenimi z upravljanjem nepremičnin;
– s prihodki od prodaje blaga in storitev, ki jih opravlja;
– iz različnih mednarodnih programov pomoči;
– s pridobivanjem sredstev na podlagi sofinanciranja programov in projektov, ki so v skladu z namenom ustanovitve krajinskega parka, iz sredstev lokalnih, državnih in mednarodnih
skladov, ustanov oziroma drugih organizacij;
– iz drugih virov.
(2) Zavod lahko pridobiva sredstva tudi iz proračunov
lokalnih skupnosti v skladu z njihovimi programi oziroma
sprejetim načrtom upravljanja.
(3) Del sredstev, pridobljenih na način iz druge do
sedme alinee prvega odstavka tega člena, se lahko nameni
za izvajanje razvojnih usmeritev parka v skladu z načrtom
upravljanja.
15. člen
(1) Presežek prihodkov, ki ga doseže pri opravljanju svoje
dejavnosti, zavod uporabi za izvajanje in razvoj te dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
16. člen
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno ter v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi,
s katerimi upravlja.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča
ustanovitelj na predlog sveta zavoda.

Št.

18. člen
(1) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje
javne službe in izvajanje javnih pooblastil na podlagi letne pogodbe, ki jo pristojno ministrstvo sklene z zavodom.
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(2) Zavod pripravi desetletni načrt upravljanja parka, letno
pripravlja program dela, finančni načrt, program investicij in
letno poročilo zavoda ter jih posreduje ustanovitelju.
(3) Zavod mora pripraviti letni program dela in finančni
načrt za naslednje leto do 31. oktobra tekočega leta in ga po
sprejetju na svetu zavoda posredovati pristojnemu ministrstvu,
ki ga predloži Vladi Republike Slovenije v potrditev.
(4) Zavod mora pripraviti do konca februarja tekočega
leta poročilo o realizaciji letnega programa dela in finančnega
načrta za preteklo leto na predpisan način in s pojasnili morebitnih odmikov realizacije od načrtovanega ter ga predložiti
pristojnemu ministrstvu, ki ga posreduje Vladi Republike Slovenije v potrditev.
19. člen
(1) Ustanovitelj prevzame odgovornosti za obveznosti
zavoda, ki nastanejo iz naslova opravljanja javne službe, do
višine sredstev, ki jih v tekočem letu zagotavlja iz proračuna
Republike Slovenije za delovanje zavoda.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz
naslova opravljanja drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja na
trgu.
(3) Pristojno ministrstvo izvaja nadzor nad opravljanjem
javne službe ohranjanja narave, ki jo izvaja zavod na podlagi
tega sklepa.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Svet zavoda se konstituira najkasneje v dveh mesecih po
začetku veljavnosti tega sklepa.
21. člen
Svet zavoda sprejme statut zavoda najkasneje v štirih
mesecih po začetku veljavnosti tega sklepa.
22. člen
Do sprejema načrta upravljanja mora biti letni program
dela pripravljen v skladu z začasnimi upravljavskimi smernicami.
23. člen
Zavod začne izvajati naloge, določene z Uredbo o Krajinskem parku Strunjan (Uradni list RS, št. 107/04, 114/04 – popr,
83/06 in 71/08), s 1. januarjem 2009.
24. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01403-36/2008/8
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2511-0125

17. člen
(1) Premoženje zavoda je last ustanovitelja.
(2) Z vsem premoženjem upravlja zavod. S premičnim
premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami,
ki so last ustanovitelja, pa samo po predhodnem soglasju
ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA
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Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3360.

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi
Javne agencije za železniški promet Republike
Slovenije

Na podlagi 21. člena Zakona o železniškem prometu
(Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo) in
6. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in
51/04 – EZ-A) je Vlada Republike Slovenije sprejela
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SKLEP
o spremembi Sklepa o ustanovitvi
Javne agencije za železniški promet
Republike Slovenije
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/03, 59/03 in
54/07) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Direktorja agencije imenuje in razrešuje ustanovitelj na
podlagi javnega natečaja.
Direktor je imenovan za pet let in je lahko ponovno imenovan.
Direktor kot organ agencije opravlja naloge, ki jih določajo
Zakon o javnih agencijah, ta sklep in drugi predpisi.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– je strokovnjak na področju dela javne agencije,
– ima aktivno znanje tujega jezika (angleščina ali nemščina ali francoščina ali italijanščina),
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– je državljan Republike Slovenije.
Delovne izkušnje so izkušnje, kot jih opredeljuje Zakon o
javnih uslužbencih.
Direktorja v času njegove odsotnosti nadomešča namestnik direktorja oziroma oseba, ki jo s posebnim pooblastilom
določi direktor med vodji notranjih organizacijskih enot. Pogoji
za imenovanje in razrešitev ter pristojnosti namestnika direktorja se določijo s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01402-3/2008/5
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2411-0060
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
3361.

Pravilnik o metodologiji za posredovanje in
analizo podatkov o plačah v javnem sektorju

Na podlagi četrtega odstavka 38. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08 in 58/08) izdaja minister za javno upravo

PRAVILNIK
o metodologiji za posredovanje in analizo
podatkov o plačah v javnem sektorju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Splošno)
(1) Ta pravilnik določa metodologijo za posredovanje in
analizo podatkov o plačah in drugih izplačilih (v nadaljnjem
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besedilu: plače) v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: metodologija) v skladu z 38. in 39. členom Zakona o sistemu plač
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 17/08 in 58/08, v nadaljnjem besedilu: ZSPJS).
(2) Metodologija je podlaga za oblikovanje informacijskega
sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem
sektorju – ISPAP (v nadaljnjem besedilu: informacijski sistem),
ki se vzpostavi pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. člen
(Vsebina)
Metodologija določa vsebino, obliko in način prenosa
podatkov o plačah proračunskega uporabnika, ki jih ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo), uporablja za pripravo analiz v skladu z
39. členom ZSPJS.
3. člen
(Veljavnost)
Določbe tega pravilnika veljajo za vse uporabnike proračuna, kakor jih določa Sklep o subjektih, za katere velja Zakon
o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/02).
II. POSREDOVANJE PODATKOV O PLAČAH
PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV
4. člen
(Rok za posredovanje podatkov)
Uporabnik proračuna mora podatke o plačah poslati agenciji naslednji delovni dan po izplačilu plač oziroma najpozneje
do 18. dne v mesecu.
5. člen
(Nezmožnost posredovanja podatkov)
Če uporabnik proračuna ne pošlje podatkov v predpisanem roku, mora v pisni, elektronski ali drugi primerni obliki
pojasniti razloge ministrstvu in agenciji.
6. člen
(Način posredovanja podatkov)
(1) Podatki o plačah se pošljejo agenciji v elektronski
obliki.
(2) Podatki o plačah morajo biti kodirani in digitalno podpisani s kvalificiranim potrdilom za pravne osebe enega od
overiteljev digitalnih potrdil, ki so vpisani v Register overiteljev
spletnih digitalnih potrdil v Republiki Sloveniji in jih v aplikacijah
podpira agencija.
(3) Če podatke o plačah pošilja drug poslovni subjekt,
ga mora za to pooblastiti uporabnik proračuna. Uporabnik
proračuna predloži agenciji pred prvim pošiljanjem podatkov
pooblastilo z navedbo identifikacijske številke kvalificiranega
potrdila pošiljatelja. Če pošiljatelj nima šifre proračunskega
uporabnika, mu agencija dodeli ustrezno šifro za pošiljanje
podatkov (v nadaljnjem besedilu: šifra pošiljatelja).
(4) Uporabnik proračuna mora izpolniti vlogo za način posredovanja podatkov o plačah v javnem sektorju, ki jo zagotovi
agenciji vsaj 30 dni pred prvim pošiljanjem.
(5) Vloga iz prejšnjega odstavka je kot priloga sestavni
del tega pravilnika.
7. člen
(Sklopi podatkov)
(1) Podatki, ki se zbirajo in analizirajo v informacijskem
sistemu, so določeni v 2. in 3. členu Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 109/07).
(2) Uporabnik proračuna predloži naslednje podatke:
Identifikacija obračuna:
– datum pošiljanja obračuna (LLLL-MM-DD)
– ura pošiljanja obračuna (HH:MM:SS)
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– zaporedna številka paketa
– šifra poročevalca
– ime datoteke
Podatki o proračunskem uporabniku:
– šifra proračunskega uporabnika (Z350)
– naziv proračunskega uporabnika
– elektronski naslov (elektronski naslov za sprejemanje
obvestil)
– mesec obračuna (Z010)
– leto obračuna (Z010)
– dan izplačila
– mesec izplačila
– leto izplačila
– oznaka obračuna
Osnovni podatki o obračunu:
– davčna številka zaposlenega (Z360)
– povprečna mesečna delovna obveznost (Z050 / Z052)
– valuta obračuna plače (ISO 4217)
– devizni tečaj
– država zaposlitve (Z520)
– indeks življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov (Z450)
– bruto bruto plača (Z280)
– bruto plača (Z080)
– osnova za izračun prispevkov (Z270)
– osnova za izračun davkov (Z271)
– neto plača I (Z290)
– neto izplačilo (Z300)
Podatki o delovnem mestu:
– šifra delovnega mesta (Z370)
– šifra naziva (Z371)
– plačni razred delovnega mesta (Z380-ZSPJS, priloga 1)
– primerljivi znesek plače, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila plač po
ZSPJS (Z111)
– znižan primerljivi znesek plače, določen po predpisih
in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do začetka izplačila
plač po ZSPJS za ostale funkcionarje (Z109)
– osnovna plača (Z070)
– osnovna plača za krajši delovni čas (Z071)
– osnovna plača – za obračun II (Z114)
– osnovna plača – za obračun III (Z116)
– osnovna plača – za obračun IV (Z118)
– osnovna plača – za obračun V (Z108)
– osnovna plača – za obračun VI (Z571)
– osnovna plača – za obračun VII (Z591)
– osnovna plača za pripravnika (Z580)
– osnovna plača za pripravnika MORS (Z581)
– osnova za izračun plače za delo v tujini (Z470)
– osnova za izračun plače za delo v tujini za pripadnike
OKO (Z471)
– prevedena osnovna plača (Z105)
– korekcijska osnovna plača (Z106)
– primerljivi znesek plače, določen po ZSPJS (Z104)
– skupna razlika za odpravo nesorazmerja (Z107)
– razlika odprave nesorazmerja (Z113)
– zmanjšanje po uredbi (Z115)
– razlika – 14. člen ZSPJS (Z117)
– razlika – 15. člen ZSPJS (Z119)
– razlika do plače glede na 49. člen ZSPJS (A040)
– povečanje osnovne plače po drugem stavku drugega
odstavka 59. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Z560)
– povečanje osnovne plače po 19. členu ZSPJS (Z590)
– delež zaposlitve na delovnem mestu (Z550)
– delež osnovne plače (Z551)
– faktor za izračun povečane pedagoške oziroma učne
obveznosti (Z600)
– vrednost povečanja pedagoške oziroma učne ure
(Z601)
– faktor za izračun dodatne tedenske pedagoške obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev (Z602)
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– mesečna vrednost dodatne tedenske pedagoške obveznosti (Z603)
Podatki o porabi ur za obdobje obračuna plače:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil A in B)
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
– obdobje obračuna vrste izplačila
– število ur (Z060 / Z061)
– bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040)
– neto znesek izplačila za vrsto izplačila
Podatki o vrsti in znesku dodatkov za obdobje obračuna:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil C – dodatki)
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
– obdobje obračuna vrste izplačila
– število ur (Z060/Z061)
– bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040)
– neto znesek izplačila za vrsto izplačila
Podatki o vrsti in znesku izplačil za delovno uspešnost za obdobje obračuna:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil D – delovna uspešnost)
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
– obdobje obračuna vrste izplačila
– bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040)
– neto znesek izplačila za vrsto izplačila
Podatki o drugih izplačilih:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil: E, F, G, H, I nad uredbo,
J, L, N, O in R)
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
– obdobje obračuna vrste izplačila
– število ur (Z060/Z061)
– bruto znesek izplačila za vrsto izplačila (Z040)
– neto znesek izplačila za vrsto izplačila.
8. člen
(Ime datoteke)
(1) Ime datoteke je sestavljeno iz dveh vsebinskih sklopov
in ima končnico ».xml«:
– šifra proračunskega uporabnika oziroma šifra pošiljatelja (5-mestna šifra);
– zaporedna številka paketa v koledarskem letu, pri čemer so v paketu vsi podatki, poslani v posamezni datoteki.

XXXXX999.xml
Konþnica
Zaporedna številka paketa
Šifra proraþunskega uporabnika oz. šifra
pošiljatelja

(2) Ob ponovitvi prenosa že poslanih podatkov je treba
znova predložiti vse podatke, datoteko pa označiti z isto zaporedno številko paketa.
9. člen
(Oblika datoteke za posredovanje podatkov)
(1) Datoteka ima obliko XML. Numerična polja so brez
ločila tisočic, decimalno ločilo je ».« (število je zaokroženo na
dve decimalni mesti). Kodna preglednica šumnikov je predpisana v glavi dokumenta XML. Datumska polja se izpolnijo v
obliki LLLL-MM-DD.
(2) Datoteka je sestavljena iz blokov s po štirimi sklopi
podatkov. Število blokov v njej je enako številu proračunskih
uporabnikov, za katere se poroča.
(3) Datoteka ima naslednjo sestavo:
– identifikacija obračuna (IDENT), v kateri se navedejo
datum in ura pošiljanja obračuna, šifra poročevalca in ime
datoteke;
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– naslovni sklop (ZAVEZANCI) identificira proračunskega uporabnika ter določa obdobje obračuna in datum izplačila
plače. Naveden je na začetku vsakega niza štirih sklopov, ki
se nanašajo na isto obdobje obračuna plače posameznega
proračunskega uporabnika;
– obračunski sklop (OBRAČUNSKI) identificira podatke
zaposlenega (davčna številka) in sumarne podatke iz obračuna
plače. Tu je tudi podatek »Država zaposlitve«, ki določa plačo
za delo v tujini, če država zaposlitve ni »Slovenija«;
– sklop za delovno mesto (DELMESTO) identificira obračun plače zaposlenega na posameznem delovnem mestu.
Če se plača za istega zaposlenega obračuna na več delovnih
mestih, se za vsako od njih določi svoj sklop (DELMESTO);
– sklop vrste izplačila (VRSTEIZPL) določa znesek za
vsako vrsto izplačila pri posameznem obračunu plače (obračunskem sklopu);
– kontrolni sklop (KONTROLNI) navaja število obračunskih sklopov (OBRAČUNSKI), število sklopov vrste izplačila
(VRSTEIZPL) in vsebuje kontrolne skupne vsote za posamezne
vrste izplačil za posameznega proračunskega uporabnika.
(4) Podroben opis sestave XML je del tehnične dokumentacije, opis posameznih podatkov znotraj navedenih sklopov
pa je naslednji:
Identifikacija obračuna
#

Podatek

Opis

1.

ID obračuna

Oznaka, da gre za naslovni stavek (vedno »NS«)

2.

Datum pošiljanja obračuna

V obliki LLLL-MM-DD (datum, ko je bil obračun poslan)

3.

Čas pošiljanja obračuna

V obliki HH:MM:SS (čas, ko je bil obračun poslan)

4.

Številka paketa

3-mestna zaporedna številka paketa

5.

Šifra poročevalca

5-mestna šifra

6.

Ime datoteke

V obliki XXXXX999.XML

Podatki o proračunskem uporabniku
#

Podatek

Opis

1.

Šifra proračunskega uporabnika

5-mestna šifra

2.

Naziv proračunskega uporabnika

Naziv iz šifranta PU

3.

Elektronski naslov

4.

Mesec obračuna

V obliki MM (mesec, za katerega se obračunava)

5.

Leto obračuna

V obliki LLLL (leto, za katero se obračunava)

6.

Dan izplačila

V obliki DD (dan izplačila plače)

7.

Mesec izplačila

V obliki MM (mesec izplačila plače)

8.

Leto izplačila

V obliki LLLL (leto izplačila plače)

9.

Oznaka obračuna

0 – redna transakcija, 1 – storno transakcija, 2 – preskusna
transakcija

Obračunski sklop
#

Podatek

Opis

1.

Zaporedna številka obračuna

Numerični podatek

2.

Šifra zaposlenega

Davčna številka zaposlenega

3.

Povprečna mesečna obveznost

Numerično (prazno, kadar »OS« vsebuje združene podatke za
obračun zaposlenega na več delovnih mestih)

4.

Valuta izplačila plače

Numerična šifra valute po standardu ISO 4217

5.

Devizni tečaj

Srednji tečaj Banke Slovenija za valuto izplačila

6.

Država zaposlitve

Država zaposlitve javnega uslužbenca (Z520)

7.

Indeks življenjskih stroškov Organizacije
združenih narodov

Indeks življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov (Z450)
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#

Podatek

Opis

8.

Bruto plača

Numerično

9.

Bruto bruto plača

Numerično (pri zaposlenem na več delovnih mestih se uporabi
ustrezen delež skupne bruto bruto plače)

10.

Osnova za izračun prispevkov

Numerično (pri zaposlenem na več delovnih mestih se uporabi
ustrezen delež skupne osnove)

11.

Osnova za davek od osebnih prejemkov

Numerično

12.

Neto plača I

Numerično (pri zaposlenem na več delovnih mestih se uporabi
ustrezen delež skupne neto plače)

13.

Neto izplačilo

Numerično (pri zaposlenem na več delovnih mestih se uporabi
ustrezen delež skupnega neto izplačila)

Podatki o delovnem mestu
#

Podatek

Opis

1.

šifra delovnega mesta

Šifra iz kataloga delovnih mest, nazivov in funkcij v javnem
sektorju (Z370)

2.

plačni razred delovnega mesta

ZSPJS, priloga 1 (Z380)

3.

primerljivi znesek plače, določen po predpisih
in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do
začetka izplačila plač po ZSPJS

Numerično (Z111)

4.

znižan primerljivi znesek plače, določen
Numerično (Z109)
po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se
uporabljajo do začetka izplačila plač po ZSPJS

5.

osnovna plača

Numerično (Z070)

6.

osnovna plača za krajši delovni čas

Numerično (Z071)

7.

osnovna plača – za obračun II

Numerično (Z114)

8.

osnovna plača – za obračun III

Numerično (Z116)

9.

osnovna plača – za obračun IV

Numerično (Z118)

10.

osnovna plača – za obračun V

Numerično (Z108)

11.

prevedena osnovna plača

Numerično (Z105)

12.

korekcijska osnovna plača

Numerično (Z106)

13.

primerljivi znesek plače, določen po ZSPJS

Numerično (Z104)

14.

skupna razlika za odpravo nesorazmerja

Numerično (Z107)

15.

razlika odprave nesorazmerja

Numerično (Z113)

16.

zmanjšanje po uredbi

Numerično (Z115)

17.

razlika – 14. člen ZSPJS

Numerično (Z117)

18.

razlika do plače glede na 49. člen ZSPJS

Numerično (A040)

19.

delež zaposlitve na delovnem mestu

Numerično (Z550)

20.

delež osnovne plače

Numerično (Z551)

21.

osnovna plača – za obračun VI

Numerično (Z571)

22.

povečanje osnovne plače po drugem stavku
drugega odstavka 59. člena Zakona o službi v
Slovenski vojski

Numerično (Z560)

23.

razlika – 15. člen ZSPJS (Z119)

Numerično (Z119)

24.

šifra delovnega mesta

Šifra iz kataloga delovnih mest, nazivov in funkcij v javnem
sektorju – numerično (Z371)
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Podatek

Opis

25.

osnovna plača – za obračun VII (Z591)

Numerično (Z591)

26.

osnovna plača za pripravnika (Z580)

Numerično (Z580)

27.

osnovna plača za pripravnika MORS (Z581)

Numerično (Z581

28.

osnova za izračun plače za delo v tujini (Z470)

Numerično (Z470)

29.

osnova za izračun plače za delo v tujini za
pripadnike OKO (Z471)

Numerično (Z471)

30.

povečanje osnovne plače po 19. členu ZSPJS
(Z590)

Numerično (Z590)

31.

faktor za izračun povečane pedagoške oziroma Numerično (Z600)
učne obveznosti (Z600)

32.

vrednost povečanja pedagoške oziroma učne
ure

33.

faktor za izračun dodatne tedenske pedagoške Numerično (Z602)
obveznosti visokošolskih učiteljev in
sodelavcev

34.

mesečna vrednost dodatne tedenske
pedagoške obveznosti

Numerično (Z601)

Numerično (Z603)

Vrste izplačil
#

Podatek

Opis

1.

Šifra vrste izplačila

Tipi izplačil: A, B, C, D, E, F, G, H, I nad uredbo, J (razen J020,
J030, J040, J080), L, N, O in R (razen R020, R030)

2.

Vrsta izplačila – opis

Opis vrste izplačila

3.

Mesec obračuna

V obliki MM (če se izplačuje za različno obdobje, kakor je
navedeno v »NS«)

4.

Leto obračuna

V obliki LLLL (če se izplačuje za različno obdobje, kakor je
navedeno v »NS«)

5.

Število ur

Obvezno za vse vrste izplačil, ki pri načinu izračuna upoštevajo
število ur.

6.

Bruto znesek izplačila

Numerično (bruto znesek v valuti iz obračunskega stavka po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila)

7.

Neto znesek izplačila

Numerično (neto znesek v valuti iz obračunskega stavka po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila)

Kontrolni sklop za vsakega proračunskega uporabnika
#

Podatek

Opis

1.

Število obračunov

Število vseh obračunskih stavkov »ZAVEZANCI«

2.

Število vrst izplačil

Število stavkov vrste izplačil »VRSTEIZPL«

3.

Vsota vrst izplačila A – bruto

Skupna vsota vseh vrst izplačila A – numerično

4.

Vsota vrst izplačila A – neto

Skupna vsota vseh vrst izplačila A – numerično

5.

Vsota vrst izplačila B – bruto

Skupna vsota vseh vrst izplačila B – numerično

6.

Vsota vrst izplačila B – neto

Skupna vsota vseh vrst izplačila B – numerično

7.

Vsota vrst izplačila C – bruto

Skupna vsota vseh vrst izplačila C – numerično

8.

Vsota vrst izplačila C – neto

Skupna vsota vseh vrst izplačila C – numerično

9.

Vsota vrst izplačila D – bruto

Skupna vsota vseh vrst izplačila D – numerično

10.

Vsota vrst izplačila D – neto

Skupna vsota vseh vrst izplačila D – numerično
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10. člen

15. člen

(Potrjevanje prejema in sporočanje napak)

(Simulacije)

(1) Informacijski sistem preveri prejete datoteke in pošlje
potrdilo o prejemu. Če so v datoteki napake, jo sistem v celoti
zavrne z obrazložitvijo napak.
(2) Agencija preveri ustreznost prejetih podatkov v informacijski sistem. Datoteko z neustreznimi podatki lahko
zavrne, pošiljatelj pa jih mora popraviti in datoteko poslati
znova.

Ministrstvo nadzorovano spreminja opazovane podatke
zaradi ugotavljanja učinkov teh sprememb:
Simulacije in merjenje učinkov sprememb plačnih razredov:
Vhodi v sistem za simulacijo:
– število plačnih razredov,
– število zaposlenih,
– osnovne plače v posameznem plačnem razredu.
Izhodi iz sistema za simulacije:
– skupni obseg sredstev za izplačilo plač,
– razmerje med največjo in najmanjšo plačo (osnovno,
bruto).
Simulacije in merjenje učinkov sprememb dodatkov:
Vhodi v sistem za simulacijo:
– dodatki,
– število zaposlenih.
Izhodi iz sistema za simulacije:
– skupni obseg sredstev za izplačilo plač,
– skupni obseg sredstev za dodatke,
– razmerje med največjo in najmanjšo plačo (osnovno,
bruto).
Simulacije in merjenje učinkov sprememb dela plače za
delovno uspešnost:
Vhodi v sistem za simulacijo:
– del plače za delovno uspešnost,
– število zaposlenih.
Izhodi iz sistema za simulacije:
– skupni obseg sredstev za izplačilo plač,
– skupni obseg sredstev za uspešnost,
– razmerje med največjo in najmanjšo plačo (osnovno,
bruto).

III. ANALIZA PODATKOV O PLAČAH
V JAVNEM SEKTORJU
11. člen
(Podatki za analizo plač)
Vsi podatki, ki so potrebni za analizo plač v javnem sektorju, so določeni v 7. členu tega pravilnika.
12. člen
(Opazovani podatki – meritve)
Osnovne meritve pri analizi plač v javnem sektorju so:
– znesek osnovne plače,
– število porabljenih ur,
– znesek dodatkov,
– znesek dela plače za delovno uspešnost,
– znesek drugih vrst izplačil.
13. člen
(Izhodišča)
Izhodišča, iz katerih se opazujejo meritve iz prejšnjega
člena, so naslednja:
– čas (leto, četrtletje, mesec),
– uporabnik proračuna,
– delovno mesto,
– naziv oziroma funkcija,
– šifra zaposlenega,
– plačni razred,
– plačna skupina (plačna podskupina),
– tarifni razred.

16. člen
(Podrobnejša navodila)
Agencija in ministrstvo objavita podrobnejša tehnična navodila na svojih spletnih straneh.
IV. KONČNI DOLOČBI
17. člen

14. člen

(Veljavnost)

(Analize)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o
plačah v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/07).

(1) Ministrstvo pripravi rezultate analiz v obliki, primerni za
objavo na spletni strani ali drugih dogovorjenih mestih.
(2) Javnosti so v skladu z 38. členom ZSPJS dostopni podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih plačah,
o dodatkih in delu plače za delovno uspešnost, razen dodatka
za delovno dobo.
(3) Objavljeni dokumenti vsebujejo opazovane podatke iz
12. člena tega pravilnika, predstavljene po različnih izhodiščih
iz 13. člena tega pravilnika.
(4) Rezultat analize so tudi izračuni po posameznih izhodiščih:
– vsota zneskov različnih vrst izplačil (vseh plač v javnem
sektorju),
– število zaposlenih, ki prejemajo različne vrste izplačil,
– razmerja med zneski ob spremembi parametrov izračuna plač.

18. člen
(Uporaba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
1. avgustom 2008.
Št. 0100-29/2007/114
Ljubljana, dne 23. junija 2008
EVA 2008-3111-0050
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo
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PRILOGA
VLOGA
ZA NAýIN POŠILJANJA PODATKOV O PLAýAH V JAVNEM SEKTORJU

Podatki o proraþunskem uporabniku
1) Šifra proraþunskega uporabnika:
2) Naziv:
3) Naslov:
4) Oseba za stike:
5) Elektronski poštni naslov:

6) Naþin obraþunavanja plaþe:

REDNO (vsak mesec)

OBýASNO

POOBLASTILO
Za pošiljanje podatkov o plaþah proraþunskega uporabnika je pooblašþen:
1) Naziv:
2) Naslov:
3) Oseba za stike:
4) Elektronski poštni naslov:

DIGITALNO POTRDILO
1) Overitelj digitalnega potrdila:
2) Identifikacijska številka digitalnega potrdila:

Datum:

Priloga

Podpis in žig:

Uradni list Republike Slovenije
3362.

Pravilnik o programu in načinu opravljanja
strokovnega izpita za opravljanje funkcije
upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in
prisilne likvidacije

Na podlagi 1. točke 114. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Uradni list RS, št. 126/07) izdaja minister za pravosodje

PRAVILNIK
o programu in načinu opravljanja strokovnega
izpita za opravljanje funkcije upravitelja
v postopkih zaradi insolventnosti
in prisilne likvidacije
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa program strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in
prisilne likvidacije (v nadaljnjem besedilu: izpit), pripravljalne
seminarje, vsebino in obliko prijave k izpitu, sestavo in oblikovanje izpitnih komisij, potek in ocenjevanje izpita, zapisnik
o poteku izpita, potrdilo o opravljenem izpitu, plačilo stroškov
izpita, vodenje evidenc o izpitih in druga vprašanja v zvezi z
opravljanjem izpita.
2. člen
(naloge ministrstva)
Naloge ministrstva, pristojnega za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pri izpitih so:
– spremljanje in usklajevanje dela izpitnih komisij ter skrb
za njihovo nemoteno in usklajeno delo;
– najmanj enkrat letno sklic posveta predsednikov in članov
izpitnih komisij ali seznanjanje z ugotovitvami o izvajanju tega
pravilnika zaradi poenotenja meril na izpitih na drugačen način;
– opravljanje strokovnih in administrativno-tehničnih del
za izpitno komisijo;
– zagotavljanje sredstev za plačilo za delo in povračilo potnih stroškov predsednikov in članov komisij ter zapisnikarjev.
II. PROGRAM IZPITA
3. člen
(program)
Izpit zajema preverjanje znanja s področij insolvenčnega
prava, prava in ekonomije ter vključuje poznavanje predpisov,
teorije in sodne prakse.
4. člen
(področja)
(1) Program izpita vključuje strokovna znanja s področij
prava in ekonomije:
A) Insolvenčno pravo:
– temeljni pojmi,
– postopki zaradi insolventnosti: postopek prisilne poravnave in stečajni postopki,
– prisilna likvidacija,
– kolizija zakonov in spori o pristojnosti,
– postopki zaradi insolventnosti z mednarodnim elementom.
B) Splošna pravna znanja
– gospodarsko statusno pravo, Jamstveni sklad Republike Slovenije in izbrane teme iz delovnih razmerij,
– izbrane teme iz obligacijskih razmerij,
– izbrane teme iz izvršilnega postopka in postopkov zavarovanj.
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C) Ekonomska znanja:
– ekonomika podjetja,
– izbrana poglavja iz slovenskih računovodskih standar-

– izbrana poglavja iz poslovnih financ.
(2) Program s podrobnejšo vsebino in seznamom predpisov, strokovne literature in sodne prakse, ki zajemajo znanje iz
prejšnjega odstavka, predpiše minister, pristojen za pravosodje
(v nadaljnjem besedilu: minister).
(3) Program je kandidatom na vpogled pri pristojni službi
ministrstva in objavljen na njegovi spletni strani.
III. PRIPRAVLJALNI SEMINARJI
5. člen
(pripravljalni seminar za pripravo na izpit)
(1) Ministrstvo lahko zaradi boljše usposobljenosti kandidatov za opravljanje izpita organizira pripravljalne seminarje
za pripravo na izpit.
(2) Pripravljalni seminarji vključujejo predstavitev predpisov, teorije in sodne prakse s področij, navedenih v prejšnjem
členu, ter predstavitev uporabe teh znanj v praksi.
(3) Ministrstvo na svoji spletni strani objavi informacije o
pripravljalnih seminarjih in rok, do katerega se morajo kandidati
prijaviti. Kandidate, ki se prijavijo na pripravljalni seminar, se
obvesti o poteku in vsebini izobraževanja.
(4) O udeležbi na pripravljalnem seminarju se kandidatu
izda pisno potrdilo.
(5) Pripravljalne seminarje izvajajo strokovnjaki s pravnega
in ekonomskega področja. Izvajalce z odločbo imenuje minister.
Minister z odredbo določi višino plačila v neto znesku za delo in
povračilo stroškov izvajalcem pripravljalnih seminarjev.
(6) Stroške izvedbe pripravljalnih seminarjev na podlagi
izstavljenega računa krije kandidat po ceniku, ki ga sprejme
Vlada Republike Slovenije, na predlog ministra. Če se kandidat
brez upravičenega razloga iz tretjega odstavka 19. člena tega
pravilnika pripravljalnega seminarja določenega dne ne udeleži, se mu že plačani stroški ne vrnejo.
IV. PRIJAVA K IZPITU
6. člen
(prijava)
(1) Kandidat pošlje prijavo za opravljanje izpita ministrstvu
po pošti ali elektronsko.
(2) Prijava iz prejšnjega odstavka vsebuje te podatke o
kandidatu:
– osebno ime,
– datum in kraj rojstva,
– davčno številko,
– stalno oziroma začasno prebivališče,
– podatek o številu opravljanj izpita,
– datum prijave,
– podpis kandidata.
(3) Ministrstvo pošlje obvestilo o dnevu, uri in kraju opravljanja izpita ter sestavi izpitne komisije kandidatu in ga objavi
na spletni strani ministrstva najmanj 15 dni pred dnem, določenim za pisni del izpita.
V. IZPITNA KOMISIJA
7. člen
(sestava)
(1) Izpit se opravlja pred tričlansko izpitno komisijo, sestavljeno iz predsednika in dveh članov.
(2) Predsednika in člane za posamezna področja z odločbo imenuje minister izmed pravnih in ekonomskih strokovnjakov.
(3) Komisija ima zapisnikarja, ki ga z odločbo imenuje
minister izmed strokovnih delavcev ministrstva.
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(4) Člani izpitne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje pravne smeri oziroma najmanj
visokošolsko izobrazbo druge stopnje ekonomske smeri. Zapisnikar mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo.

(4) Kandidat lahko opravlja ustni del izpita, ko uspešno
opravi pisni del izpita z vseh področij.
(5) Kandidat, ki pisnega dela izpita ni opravil, lahko v naslednjem izpitnem roku z novo prijavo ponovno opravlja izpit.

8. člen
(naloge)
(1) Predsednik izpitne komisije skrbi za pravilnost poteka
izpita.
(2) Zapisnikar vodi zapisnik o poteku izpita in opravlja
druge administrativno-tehnične naloge za izpitno komisijo.

14. člen
(ustni del izpita)
(1) Ustni del zajema zagovor celotne pisne naloge in preverjanje znanja kandidata na področjih iz 4. člena tega pravilnika.
(2) Ustni del traja tako dolgo, kot je potrebno za preverjanje kandidatove usposobljenosti, vendar največ uro in pol.
(3) Ustni del izpita opravlja kandidat najpozneje pet dni po
opravljenem pisnem delu izpita.

9. člen
(plačilo)
(1) Predsedniku, članom izpitne komisije in zapisnikarju
pripadata plačilo za delo in povračilo stroškov po odredbi ministra, s katero se v neto znesku določi višina plačila za delo in
povračila stroškov.
(2) Sredstva za delo komisije se zagotavljajo iz namenskih
prihodkov in se izplačujejo iz proračuna Republike Slovenije.
VI. POTEK IN OCENJEVANJE IZPITA
10. člen
(sestava izpita)
Izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Uspešno opravljen pisni del izpita je pogoj za opravljanje ustnega dela izpita.
11. člen
(pisni del)
(1) Pisni del izpita zajema pisno nalogo s področij iz
4. člena tega pravilnika.
(2) Področje insolvenčnega prava se preverja z reševanjem problema v obliki študije primera, področji splošnih
pravnih in ekonomskih znanj pa se preverjata na podlagi vprašalnika.
(3) Pisni del izpita traja do šest ur. Kandidat lahko ima pri
sebi pravne predpise in strokovno literaturo samo pri reševanju
problema v obliki študije primera.
12. člen
(nadzor nad potekom pisnega dela izpita)
(1) Med opravljanjem pisnega dela izpita se kandidat ne
sme z nikomer posvetovati in ne sme imeti pri sebi telekomunikacijskih naprav, niti jih ne sme uporabljati.
(2) Prepoved posvetovanja iz prejšnjega odstavka med
opravljanjem pisnega dela izpita stalno nadzoruje oseba, zaposlena na ministrstvu, ki jo določi minister.
(3) Kandidat lahko izpitni prostor zapusti le z dovoljenjem
osebe iz prejšnjega odstavka, ki opravlja nadzor. Osebno ime
kandidata, čas njegove odsotnosti in osebno ime osebe, ki je
kandidata v tem času nadzirala, se zapiše v zapisnik.
(4) Kršitev določb tega člena ima enake posledice kot
neuspešno ocenjena pisna naloga.
13. člen
(ocenjevanje pisnega dela izpita)
(1) Pri pisni nalogi se vsako področje izpita (A, B in C)
oceni posebej z opisno oceno kot uspešno ali neuspešno. Vsako področje se ocenjuje s 100 točkami. Področje je ocenjeno
kot uspešno, če kandidat doseže najmanj 75 od 100 točk.
(2) Če je kandidat pri pisni nalogi za posamezno področje
ocenjen neuspešno, za preostali dve pa uspešno, lahko v naslednjem izpitnem roku ponavlja pisno nalogo samo s področja,
ki je bilo ocenjeno kot neuspešno. Ponovitev se ne šteje za
ponovno opravljanje izpita. Če kandidat ponovitve ne opravi
uspešno, se šteje, da ni opravil celotnega izpita.
(3) Če je kandidat pri pisni nalogi iz dveh področij ocenjen
neuspešno, za eno področje pa uspešno, se šteje, da ni opravil
celotnega izpita.

15. člen
(ocenjevanje ustnega dela izpita)
(1) Ustni odgovori za posamezno področje izpita (A, B in C)
se ocenijo posebej z opisno oceno kot uspešno ali neuspešno.
(2) Kandidat opravi izpit, če so vsa področja pisne naloge
in ustnega dela izpita ocenjeni kot uspešni.
(3) Če je kandidat na ustnem delu izpita ocenjen neuspešno z enega področja, lahko v naslednjem izpitnem roku
ponavlja ustni del izpita samo s tega področja. Ponovitev se ne
šteje za ponovno opravljanje izpita. Če kandidat ponovitve ne
opravi uspešno, se šteje, da celotnega izpita ni opravil. Za ponavljanje ustnega dela izpita mora kandidat vplačati sorazmerni
del stroškov izpita po odredbi iz 9. člena tega pravilnika.
(4) Če je kandidat negativno ocenjen z najmanj dveh področij ustnega dela izpita, se šteje, da celotnega izpita ni opravil.
(5) Kandidat, ki izpita ni opravil, lahko v naslednjem izpitnem roku z novo prijavo ponovno opravlja izpit.
(6) Kandidat ima pravico celoten izpit opravljati največ
trikrat.
16. člen
(razglasitev)
Uspeh izpita razglasi predsednik izpitne komisije v navzočnosti članov izpitne komisije, kandidata in zapisnikarja takoj
po končanem celotnem izpitu. Uspeh se zapiše v zapisnik.
17. člen
(zapisnik)
(1) O poteku izpita se za vsakega kandidata posebej vodi
zapisnik na obrazcu št. 2, ki je kot priloga sestavni del tega
pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
(2) Zapisnik vsebuje osebne podatke kandidata, sestavo komisije, datum opravljanja pisnega dela izpita, vprašanja
ustnega dela izpita za posamezna področja, ocene pisnega in
ustnega dela.
(3) Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpišejo
predsednik izpitne komisije, člani izpitne komisije in zapisnikar.
18. člen
(potrdilo)
(1) Kandidatu, ki je opravil izpit, se izda potrdilo o opravljenem izpitu na obrazcu št. 1, ki je kot priloga sestavni del
tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim. V potrdilu se navede, da je kandidat opravil izpit za opravljanje funkcije upravitelja
v skladu s tem pravilnikom.
(2) Potrdilo podpišeta minister in predsednik izpitne komisije. Potrdilo o opravljenem izpitu se izda v dveh izvodih, od
katerih prejme enega kandidat za opravljanje funkcije upravitelja na razglasitvi iz 16. člena tega pravilnika, drugi pa ostane
v spisu ministrstva.
19. člen
(odstop od izpita)
(1) Če kandidat brez opravičenega razloga določenega
dne ne opravlja izpita in če o tem pisno ne obvesti ministrstva
najmanj osem dni pred izpitnim rokom ali če odstopi, ko je že
začel opravljati izpit, se šteje, da izpita ni opravil.
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(2) O upravičenosti razlogov za odstop od izpita odloči minister na podlagi pisne obrazložitve kandidata. Kandidat mora
poslati pisno obrazložitev v sedmih dneh od dneva, določenega
za opravljanje izpita.
(3) Za upravičene razloge se štejejo zlasti:
– bolezen,
– smrt v ožji družini,
– neodložljive in nenačrtovane obveznosti.
(4) Če minister odloči, da so razlogi upravičeni, se šteje,
da kandidat ni opravljal izpita.
VII. STROŠKI IZPITA
20. člen
(stroški izpita)
(1) Kandidat na podlagi izstavljenega računa poravna
stroške izpita skladno s cenikom ministrstva. Kandidat mora
pred opravljanjem izpita izjaviti, da je poravnal stroške izpita,
kar ministrstvo preveri.
(2) Če se kandidat brez upravičenega razloga izpita določenega dne ne udeleži ali odstopi med opravljanjem izpita, se
mu že plačani stroški ne vrnejo.
VIII. EVIDENCA IZPITOV
21. člen
(spis)
Ministrstvo za vsakega kandidata vodi spis, ki vsebuje prijavo k izpitu s prilogami, obvestilo iz tretjega odstavka 6. člena tega
pravilnika, zapisnik o izpitu in potrdilo o opravljenem izpitu.
22. člen
(evidenca izpitov)
(1) Ministrstvo za spremljanje in izvajanje izpitov ter imenovanje upraviteljev vodi evidenco izpitov za opravljanje funkcije upravitelja, ki vsebuje:
– zaporedno številko,
– osebno ime kandidata,
– njegovo stalno oziroma začasno prebivališče,
– številko spisa kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– izpitno komisijo in datum opravljanja izpita,
– znesek in datum plačila stroškov izpita,
– uspeh na izpitu.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka se hrani trajno.
(3) Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki
uporabljati in objavljati tako, da identiteta osebe ni razvidna.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
(strokovni izpit)
Z izpitom po določbah tega pravilnika je izenačen strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne
poravnave, stečaja in likvidacije po določbah Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 74/94
– odločba US, 8/96 – odločba US, 25/97 – ZJSRS, 39/97, 1/99
– ZNIDC, 52/99, 101/01 – odločba US, 42/02 – ZDR, 58/03
– ZZK-1, 10/06 – odločba US in 126/07 – ZFPPIPP).
24. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. oktobra 2008.
Št. 007-197/2008
Ljubljana, dne 14. julija 2008
EVA 2008-2011-0057
prof. dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje
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Obrazec št. 1

Županþiþeva 3
1000 Ljubljana

Na podlagi 6. toþke drugega odstavka 108. þlena Zakona o finanþnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07) in 18. þlena Pravilnika o programu in
naþinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi
insolventnosti in prisilne likvidacije (Uradni list RS, št. 76/08)

izdaja izpitna komisija

POTRDILO
……………………………………………….
osebno ime
……………………………………………….
datum in kraj rojstva

je opravil(a)

strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih
zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije

Strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije
je kandidat(ka) opravljal(a) v skladu s Pravilnikom o programu in naþinu opravljanja strokovnega izpita
za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije.

Zap. št. v evidenci izpitov za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti
in prisilne likvidacije ………….. .
V Ljubljani, ………….…. .

PREDSEDNIK IZPITNE KOMISIJE:

Priloga

MINISTER:
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Obrazec št. 2

Županþiþeva 3
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
O STROKOVNEM IZPITU ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE UPRAVITELJA V
POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNE LIKVIDACIJE
1. Osebni podatki kandidata(ke)
Osebno ime: ..................................................................................................................
Prebivališþe: ..................................................................................................................
Datum in kraj rojstva: .....................................................................................................
2. Podatki o izpitni komisiji
Osebno ime predsednika izpitne komisije: ....................................................................
Osebno ime þlanov izpitne komisije:
1. .............................................. za izpitni predmet .......................................................
2. .............................................. za izpitni predmet .......................................................
Osebno ime zapisnikarja: ..............................................
3. Datum in ura zaþetka in konca:
– pisnega dela izpita: .............................................................
– ustnega dela izpita: .............................................................
4. Ocena pisnega dela izpita
A
B
C

ocena:
ocena:
ocena:

uspešno/neuspešno
uspešno/neuspešno
uspešno/neuspešno
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5. Vprašanja ustnega dela izpita po vrstnem redu:
Podroþje izpita: A. Insolvenþno pravo
Izpraševalec: ..............................................
(osebno ime)
Vprašanja:

Ocena: .....................................

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

Podroþje izpita: B. Splošna pravna znanja
Izpraševalec: ..............................................
(osebno ime)
Vprašanja:

Ocena: .....................................

Št.
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Podroþje izpita: C. Ekonomska znanja
Izpraševalec: ..............................................
(osebno ime)
Vprašanja:

Ocena: .....................................
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Uradni list Republike Slovenije

Št.

76 / 25. 7. 2008 /

Stran

10923

a) Kandidat(ka) je izpit v celoti opravil(a).
b) Kandidat(ka) izpita ni opravil(a) in lahko v naslednjem roku ponavlja ustni/pisni del
s podroþja: ............................................
c) Kandidat(ka) izpita ni opravil(a) in ga lahko drugiþ/tretjiþ opravlja z vseh podroþij.
d) Kandidat(ka) izpita ni opravil(a) in ga nima pravice ponavljati.

Številka kandidatovega spisa: ..................
Zapisnikar:

ýlan izpitne komisije:

Predsednik izpitne komisije:

………………………

……………………………..

…………………………………

……………………………..

3363.

Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju
območij naselij, določanju hišnih številk in
poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb

Na podlagi 13. člena, tretjega odstavka 19. člena, tretjega
odstavka 24. člena, devetega odstavka 27. člena in četrtega
odstavka 30. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št.
25/08) izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij,
določanju hišnih številk in poteka ulic
ter o označevanju ulic in stavb
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina urejanja)
Ta pravilnik določa obliko in vsebino elaborata za določanje območja naselja ter elaborata za vzpostavitev uličnega
sistema, merila za določitev poteka ulice in vzpostavitev, spremembo in ukinitev uličnega sistema in ulic v uličnem sistemu,
pravila glede vsebine napisnih tabel, mesta namestitve in načina namestitve ter velikosti, oblike in barv napisnih tabel, pravila glede določanja hišne številke in pravila o vsebini in obliki
tablice s hišno številko in imenom naselja oziroma ulice ter o
kraju njene namestitve.

II. ELABORAT
2. člen
(elaborat za določitev območja naselja)
(1) Elaborat za določitev območja naselja se izdela, če
se predlaga sprememba območja naselja, ki je evidentirano v
registru prostorskih enot.
(2) Elaborat za določitev območja naselja se izdela na
grafični prilogi, na kateri se prikaže potek meje naselja pred in
po predlagani spremembi.
(3) Elaborat za določitev območja naselja izdela Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) ob sodelovanju predlagatelja iz tretjega odstavka
12. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in
označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08).
3. člen
(elaborat za vzpostavitev uličnega sistema, elaborat
sprememb uličnega sistema)
(1) Elaborat za vzpostavitev uličnega sistema se izdela,
če se predlaga vzpostavitev uličnega sistema. Elaborat sprememb uličnega sistema se izdela, če se predlagajo spremembe uličnega sistema.
(2) Če se predlaga vzpostavitev uličnega sistema na
območju naselja, elaborat za vzpostavitev uličnega sistema
vsebuje:
– grafični prikaz poteka ulic na območju naselja,
– predlog novih imen ulic in predlog uradnih kratkih imen
ulic, kadar je uradno kratko ime ulice treba določiti.
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(3) Grafični prikaz iz prve alinee prejšnjega odstavka se
izdela na kartografski podlagi tako, da sta potek ulic in pripadnost stavb ulici vrisana pregledno. Potek ulic se določi ob
upoštevanju meril za določitev poteka ulice iz 4. člena tega
pravilnika. Ulice se prikažejo z linijo obstoječih ali planiranih
cest ali poti, ki pripadajo eni ulici. Grafični prikaz mora vsebovati legendo z znaki za razlikovanje poteka posamezne ulice
od druge ulice.
(4) Če se predlagajo spremembe uličnega sistema, se
pri izdelavi elaborata sprememb uličnega sistema smiselno
uporablja drugi odstavek tega člena, pri čemer se elaborat
sprememb uličnega sistema izdela le za območje spremenjene
ali nove ulice.
(5) Elaborat za vzpostavitev uličnega sistema oziroma
elaborat sprememb uličnega sistema izdela predlagatelj iz
tretjega odstavka prejšnjega člena.
III. MERILA ZA DOLOČITEV POTEKA ULICE
IN VZPOSTAVITEV, SPREMEMBO IN UKINITEV ULIC
V ULIČNEM SISTEMU
4. člen
(merila za določitev poteka ulice)
(1) Ulica se lahko vzpostavi v naselju z vzpostavljenim
uličnim sistemom.
(2) Pri določitvi poteka ulice se upošteva obstoječa ali predvidena prometna ureditev, kot jo predvideva prostorski akt.
(3) Ulica se lahko spremeni, če se v naselju spremeni
linija poti ali cest.
(4) Ulica se ukine:
– če se spremeni območje naselja,
– če se na območju naselja ukine ulični sistem,
– če se dve ali več ulic združi v novo ulico.
(5) Ulica se lahko ukine tudi, če v ulici ni več stavb.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Če ulica ni označena s prometnim znakom iz prejšnjega odstavka, se mora označiti z napisno tablo.
(3) Napisne table se morajo postaviti na vidnem mestu,
kjer je to potrebno zaradi orientacije v prostoru.
(4) Napisno tablo se praviloma postavi oziroma pritrdi
3 m od tal.
V. PRAVILA GLEDE DOLOČANJA HIŠNE ŠTEVILKE
8. člen
(določanje hišne številke)
(1) Enaka hišna številka ne sme biti določena dvema ali
več stavbam.
(2) V primeru nadomestne gradnje se novi stavbi določi
enaka hišna številka, kot je bila določena odstranjeni stavbi.
(3) Hišna številka z numerično oznako se določi od 1 do
999.
(4) Hišna številka z alfanumerično oznako se določi, če
z numerično oznako ni možno ohraniti zaporedja lege stavb.
Alfanumerična oznaka se določi tako, da se numerični oznaki
doda eno malo črko slovenske abecede brez šumnikov.
9. člen
(določanje hišne številke v naselju, ulici)

5. člen
(merila za vzpostavitev, spremembo in ukinitev uličnega
sistema in ulic v uličnem sistemu)
(1) Ulični sistem se lahko vzpostavi na območju naselja,
če ima naselje vsaj 100 stavb in se lahko oblikujejo vsaj 3
ulice.
(2) Ulični sistem se spremeni, če se v obstoječem uličnem
sistemu vzpostavi ena ali več novih ulic.
(3) Ulični sistem se lahko spremeni ali ukine, če se spremeni območje naselja.

(1) V okviru naselja se stavbam določijo hišne številke po
zaporedju lege stavb tako, da se določanje hišnih številk začne
v tistem delu naselja, ki je najbliže centru naselja.
(2) V okviru ulice se stavbam določijo hišne številke tako,
da se določanje hišnih številk začne v tistem delu ulice, ki je
najbližje središču ali glavnemu delu naselja. Stavbam na levi
strani ulice se določijo lihe številke od 1 navzgor, stavbam na
desni strani pa sode številke od 2 navzgor.
(3) Stavbi se določi hišna številka iz ulice, iz katere je
možen vstop v stavbo.
(4) Če stavba stoji ob več ulicah v naselju in ima iz njih
urejene vstope v stavbo, se stavbi določi tista hišna številka, ki
jo predlaga vlagatelj zahteve za določitev hišne številke.
(5) Stavbi, ki ne stoji ob ulici, temveč na dvorišču, se določi hišna številka, ki sledi zadnji hišni številki, ki je bila določena
stavbi ob vhodu na dvorišče.
(6) Pri določanju hišnih številk se pravilo po zaporedju
lege ne uporabi in se določeno število hišnih številk lahko izpusti, če je to potrebno za ohranjanje orientacije v prostoru zaradi
obstoječega stanja in predvidenih gradenj.

IV. NAPISNE TABLE ZA OZNAČEVANJE ULIC

VI. TABLICA S HIŠNO ŠTEVILKO

6. člen
(vsebina, velikost, oblika in barva napisnih tabel)
(1) Na napisni tabli je ime ulice ali uradno kratko ime ulice,
kot je evidentirano v registru prostorskih enot.
(2) Kadar je ime ulice določeno v slovenskem in italijanskem oziroma madžarskem jeziku, mora biti na napisnih tablah
ime ulice zapisano v obeh jezikih. Ime ulice v slovenskem
jeziku je zapisano nad imenom ulice v italijanskem oziroma
madžarskem jeziku. Oba zapisa sta enake velikosti.
(3) Napisna tabla je pravokotne oblike velikosti najmanj
50 krat 30 cm in je enotne barve za celotno naselje, razen če
občina z odlokom ne odloči drugače.
(4) Črke in številke na napisni tabli ne smejo biti manjše
od 5 cm.
7. člen
(način in mesto namestitve napisnih tabel)
(1) Če je ulica označena s prometnim znakom v skladu s
predpisom, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo
na javnih cestah, se šteje, da je označena z napisno tablo.

10. člen
(vsebina in oblika tablice s hišno številko)
(1) Stavbe, katerim je določena hišna številka, se označijo
s tablico (v nadaljnjem besedilu: tablica s hišno številko).
(2) Na tablici s hišno številko je zapisana hišna številka in
ime naselja oziroma ulice, kot je evidentirano v registru prostorskih enot. Ime naselja oziroma ulice je napisano pod hišno številko. Namesto imena naselja oziroma ulice se lahko na tablici s
hišno številko zapiše uradno kratko ime naselja oziroma ulice.
(3) Kadar je ime naselja oziroma ulice določeno v slovenskem in italijanskem oziroma madžarskem jeziku, mora biti
na tablici s hišno številko ime naselja oziroma ulice zapisano
v obeh jezikih. Ime naselja oziroma ulice v slovenskem jeziku
je zapisano nad imenom naselja oziroma ulice v italijanskem
oziroma madžarskem jeziku. Oba zapisa sta enake velikosti.
(4) Dodatek k hišni številki se na tablici s hišno številko
zapiše z malimi tiskanimi črkami brez presledka.
(5) Tablica s hišno številko je pravokotne oblike velikosti
najmanj 15 krat 12 cm in enotne barve za celotno naselje oziroma ulico, če občina z odlokom ne odloči drugače.
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(6) Na tablici s hišno številko hišna številka z dodatkom
ne sme biti manjša od 5 cm, v imenu naselja oziroma ulice pa
črke ne smejo biti manjše od 2 cm.
11. člen
(mesto namestitve tablice s hišno številko)
(1) Tablico s hišno številko se namesti na tisto stran stavbe, kjer se iz ulice dostopa do stavbe.
(2) Stavba ima lahko več tablic z isto hišno številko, če je
to potrebno zaradi orientacije v prostoru.
(3) Tablico s hišno številko se praviloma namesti 3 m od
tal.
VII. PREHODNI DOLOČBI
12. člen
(barva napisnih tabel in barva tablic s hišno številko)
Dokler občina ne določi drugačne barve napisnih tabel oziroma drugačne barve tablic s hišno številko, je za območje občine
barva napisnih tabel in barva tablic s hišno številko tista barva, ki
jo ima večina tablic s hišno številko na območju občine.
13. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80 in Uradni list RS,
št. 58/92 – odl. US).
VIII. KONČNA DOLOČBA
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-145/2008
Ljubljana, dne 11. julija 2008
EVA 2008-2511-0122
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

3364.

Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli

Na podlagi 60.f člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07) minister
za šolstvo in šport izdaja

PRAVILNIK
o vzgojnih opominih v osnovni šoli
I. SPLOŠNI DOLOČBI

šoli.

1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja izrekanje vzgojnih opominov v osnovni

2. člen
(izrekanje vzgojnih opominov)
Učencu se lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi,
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akti šole, in ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ob
predhodnih kršitvah niso dosegli namena.
Šola pred izrekom vzgojnega opomina uporabi ukrepe,
določene z vzgojnim načrtom in pravili šolskega reda.
Vzgojni opomin šola lahko izreče za kršitve, ki so storjene
v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah
vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki so
opredeljene v letnem delovnem načrtu, hišnem redu, pravilih
šolskega reda in drugih aktih šole.
II. POSTOPEK IZREKANJA VZGOJNIH OPOMINOV
3. člen
(postopek izrekanja vzgojnih opominov)
Obrazložen pisni predlog za izrek vzgojnega opomina
poda strokovni delavec šole razredniku.
Razrednik preveri, ali je učenec kršil dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi in akti šole, ter
katere vzgojne dejavnosti in vzgojne ukrepe je za učenca šola
predhodno že izvedla. Nato razrednik opravi razgovor z učencem in njegovimi starši oziroma strokovnim delavcem šole, ki
zastopa interese učenca, če se starši ne udeležijo pogovora.
Po razgovoru razrednik pripravi pisni obrazložen predlog za
izrek vzgojnega opomina in ga posreduje učiteljskemu zboru.
Če razrednik oceni, da ni razlogov za izrek vzgojnega opomina,
o tem seznani učiteljski zbor.
Z razrednikom sodeluje šolska svetovalna služba, po
potrebi pa tudi drugi strokovni delavci šole.
4. člen
(način izrekanja vzgojnih opominov)
Vzgojni opomin izreče učiteljski zbor.
Učencu se lahko izreče vzgojni opomin v posameznem
šolskem letu največ trikrat.
5. člen
(obvestilo o vzgojnem opominu)
Šola učencu izroči dva izvoda obvestila o vzgojnem opominu. Učenec en izvod s podpisom staršev vrne šoli.
Če razrednik dvomi v verodostojnost podpisa staršev
oziroma če učenec v petih delovnih dneh od prejema ne vrne
podpisanega obvestila, obvesti o tem starše.
6. člen
(evidentiranje vzgojnih opominov)
O poteku postopka izrekanja vzgojnega opomina šola
vodi zabeležke.
Izrek opomina razrednik zabeleži v mapo vzgojnih opominov in v mapo vloži izvod vzgojnega opomina, ki so ga podpisali
starši oziroma izvod obvestila iz drugega odstavka 5. člena
tega pravilnika.
7. člen
(individualizirani vzgojni načrt)
Šola za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, najkasneje v desetih delovnih dneh od izrečenega opomina pripravi individualizirani vzgojni načrt, v katerem opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala.
Za učenca, ki se prešola na drugo šolo, individualizirani
vzgojni načrt pripravi ta šola.
Pri pripravi individualiziranega vzgojnega načrta lahko
sodelujejo tudi starši učenca.
Šola spremlja izvajanje individualiziranega vzgojnega
načrta.
8. člen
(prešolanje)
Šola starše učenca, ki mu je bil izrečen drugi vzgojni
opomin v posameznem šolskem letu, obvesti o tem, da lahko
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učenca po izrečenem tretjem vzgojnem opominu prešola na
drugo šolo brez soglasja staršev, v skladu s 54. členom Zakona
o osnovni šoli.
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– 25 ur za korepetitorje pri baletu in sodobnem plesu,
– 22 ur za korepetitorje pri baletu v skupinah z obsežnejšim in zahtevnejšim programom.
3. člen

III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
(uporaba predpisa)
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
(Uradni list RS, št. 75/04) se uporablja do 31. avgusta 2009.
Vsi vzgojni ukrepi, izrečeni na podlagi Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli, se izbrišejo najkasneje do 1. septembra 2009.
10. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2009.
Št. 0070-67/2008
Ljubljana, dne 10. julija 2008
EVA 2008-3311-0030
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

3365.

Pravilnik o normativih in standardih za
izvajanje programa glasbene šole

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) minister za šolstvo in šport izdaja

PRAVILNIK
o normativih in standardih za izvajanje
programa glasbene šole
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določijo normativi in standardi za
izvajanje programov v glasbeni šoli (v nadaljevanju: šola).
Normativi in standardi obsegajo učno obveznost strokovnih delavcev, učno obveznost ravnateljev in pomočnikov
ravnateljev, merila za oblikovanje knjižnice, administrativne,
računovodske in tehnične službe ter merila za oblikovanje
oddelkov in skupin.
S tem pravilnikom se določijo tudi elementi za sistemizacijo delovnih mest za obvezni program ter za druga dela, za
katera se sredstva na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih
mest v skladu z zakonom ter normativi in standardi in kolektivno
pogodbo zagotavljajo iz državnega proračuna.
II. NORMATIVI IN STANDARDI
2. člen
(učna obveznost učiteljev in korepetitorjev)
je:

Tedenska učna obveznost, izražena v urah po 45 minut,
– 22 ur za učitelje,
– 22 ur za korepetitorje pri instrumentih in petju,

(mentorstvo)
Za opravljanje nalog mentorja pripravniku se delavcem
prizna 4 ure na teden za delo s pripravnikom.
4. člen
(učna obveznost ravnatelja)
Osnova za določitev učne obveznosti ravnatelja so oddelki glasbene šole.
Ravnatelj, ravnatelj, ki opravlja funkcijo direktorja in ravnatelj organizacijske enote v šoli z več kot 20 oddelki v okviru
delovne obveznosti nima učne obveznosti.
Ravnatelj, ravnatelj, ki opravlja funkcijo direktorja in ravnatelj organizacijske enote v šoli z 20 oddelki in manj ima v
okviru delovne obveznosti določeno učno obveznost oziroma
obveznost vodenja knjižnice. Med učno obveznost, ki jo ravnatelj opravlja v okviru svoje delovne obveznosti, sodijo vse ure
vzgojno-izobraževalnega dela, ki so element za sistemizacijo
delovnih mest učiteljev po tem pravilniku.
Tedenska učna obveznost oziroma obveznost vodenja
knjižnice za ravnatelja iz prejšnjega odstavka se določi v skladu
z naslednjimi merili:
Število oddelkov

Učna obveznost

Vodenje knjižnice

do 10 oddelkov

6

12

11 do 13 oddelkov

5

10

14 do 16 oddelkov

4

8

17 do 19 oddelkov

3

6

20 oddelkov

2

4

Poleg predpisane učne obveznosti ima lahko ravnatelj
tedensko še največ za 5 ur povečano učno obveznost. Ure
pouka, ki jih opravi ravnatelj nad predpisano učno obveznostjo,
se določijo v pogodbi o zaposlitvi.
5. člen
(pomočnik ravnatelja)
Ravnatelj lahko imenuje pomočnika ravnatelja v glasbeni
šoli z 21 oddelki. Drugega pomočnika ravnatelja lahko ravnatelj
imenuje pri 42 oddelkih, tretjega pa pri 63 oddelkih.
Na eno delovno mesto pomočnika ravnatelja ravnatelj ne
more imenovati več oseb.
Pomočnik ravnatelja ima v okviru delovne obveznosti
določeno učno obveznost oziroma obveznost vodenja knjižnice. Med učno obveznost, ki jo pomočnik ravnatelja opravlja v
okviru svoje delovne obveznosti, sodijo vse ure vzgojno-izobraževalnega dela, ki so element za sistemizacijo delovnih mest
učiteljev po tem pravilniku.
Tedenska učna obveznost oziroma obveznost vodenja
knjižnice pomočnika ravnatelja se določi v skladu z naslednjimi
merili:
Učna
Ure
obveznost
vodenja
1. pomočnik 2. pomočnik 3. pomočnik Ure pouka knjižnice
ravnatelja
ravnatelja
ravnatelja
21 – 23
42 – 44
63 – 65
12
24
24 – 26
45 – 47
66 – 68
11
22
27 – 29
48 – 50
69 – 71
10
20
30 – 32
51 – 53
72 – 74
9
18
33 – 35
54 – 56
75 – 77
8
16
36 – 38
57 – 59
78 – 80
7
14
39 – 41
60 – 62
81 in več
6
12
Število oddelkov
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Če ima glasbena šola dva ali več pomočnikov ravnatelja,
lahko ravnatelj skupno število ur učne obveznosti oziroma
obveznosti vodenja knjižnice med pomočnike razporedi tudi
drugače kot določajo merila, vendar posameznemu ne manj,
kot je določeno za 41 oddelkov.
Poleg predpisane učne obveznosti ima lahko pomočnik
ravnatelja tedensko še največ za 5 ur povečano učno obveznost.
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Število oddelkov

Delež delovnega mesta

32 – 43

0,50

44 – 55

1,00

56 – 67

1,50

68 in več

2,00

(knjižničar)

Delavec iz prvega odstavka tega člena mora imeti srednjo
strokovno izobrazbo.

V glasbeni šoli, ki ima najmanj 3.500 notnih enot, se
sistemizira delovno mesto knjižničarja v skladu z naslednjimi
merili:

(hišnik IV)

6. člen

število oddelkov

delež delovnega mesta

do 16

0,10

17 – 27

0,20

28 – 38

0,50

39 – 49

0,75

50 in več

1,00

10. člen
V glasbeni šoli se za opravljanje tehničnih in vzdrževalnih
del sistemizira delovno mesto hišnika IV v skladu z naslednjimi
merili:
Število oddelkov
od

do

Delež delovnega
mesta

7

0,25

8

13

0,50

14

19

0,75

(računovodska dela)

20

31

1,00

V glasbeni šoli se za opravljanje računovodskih del sistemizira delovno mesto računovodje VI v skladu z naslednjimi
merili:

32

45

1,50

7. člen

število oddelkov

delež delovnega mesta

46 in več

2,00

Hišnik IV mora imeti srednjo poklicno izobrazbo.

do 7

0,25

11. člen

8 – 13

0,50

(čistilka II)

14 – 19

0,75

20 – 31

1,00

V glasbeni šoli se na 900m2 notranje talne čistilne neto
površine sistemizira eno delovno mesto čistilke II, v šoli z večjo
oziroma manjšo površino pa v ustreznem deležu.
Čistilka II mora imeti končano osnovno šolo.

Računovodja VI mora imeti višjo strokovno izobrazbo
oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja).
Izraz »prejšnja« iz predhodnega odstavka je uporabljen
v pomenu, določenem v Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list
RS, št. 46/06).
8. člen
(administrativna dela)
V glasbeni šoli se za opravljanje administrativnih del sistemizira delovno mesto poslovnega sekretarja VI po naslednjih
merilih:
število oddelkov
do 7
8 – 13
14 – 19
20 – 31

delež delovnega mesta
0,25
0,50
0,75
1,00

Poslovni sekretar VI mora imeti višjo strokovno izobrazbo
oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja).
Izraz »prejšnja« iz predhodnega odstavka je uporabljen
v pomenu, določenem v Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list
RS, št. 46/06).
9. člen
(računovodsko-administrativna dela)
V glasbeni šoli z 32 oddelki in več se za opravljanje računovodsko administrativnih del poleg ostalih delovnih mest v
skladu s tem pravilnikom lahko sistemizirajo dodatna delovna
mesta knjigovodje V oziroma administratorja V v skladu z naslednjimi merili:

12. člen
(oddelki individualnega in skupinskega pouka)
Število oddelkov individualnega in skupinskega pouka, ki
je merilo za sistemizacijo delovnih mest v skladu s tem pravilnikom, razen delovnega mesta učitelja nauka o glasbi, ter določitev učne obveznosti ravnateljev in pomočnikov ravnatelja,
se določi na naslednji način:
– skupno število učencev individualnega pouka se deli
s številom 16. Če je na ta način izračunano število decimalno
število, se pet in več desetin zaokroži navzgor do celega
števila,
– skupno število ur skupinskega pouka se deli s 26. Če je
na ta način izračunano število decimalno število, se pet in več
desetin zaokroži navzgor do celega števila.
13. člen
(merila za oblikovanje skupin)
Skupine v glasbenih šolah pri skupinskem pouku se oblikujejo glede na vključenost učencev v posamezne razrede in
sicer na naslednji način:
1. Predšolska glasbena vzgoja in glasbena pripravnica:
Skupina predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice lahko šteje od 12 do 15 učencev.
Skupina predšolske glasbene vzgoje se izjemoma oblikuje, če je v program predšolske glasbene vzgoje vpisanih
najmanj 8 učencev in je le-ta edina skupina na šoli.
Če je v skupini predšolske glasbene vzgoje manj kot 8
učencev, pouk poteka v kombinirani skupini glasbene pripravnice in predšolske glasbene vzgoje. Kombinirana skupina šteje
od 12 do 15 učencev.
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2. Nauk o glasbi za program glasba:
Skupina nauka o glasbi lahko šteje od 12 do 15 učencev
s poukom 1,33 pedagoške ure tedensko oziroma od 16 do 20
učencev s poukom 2 pedagoški uri tedensko.
Skupina nauka o glasbi, v katero so vključeni še dodatno
največ 3 učenci, se lahko izjemoma oblikuje v primeru, da je
le-ta edina na šoli.
3. Plesna pripravnica:
Skupina plesne pripravnice lahko šteje od 12 do 15 učencev.
Skupina plesne pripravnice se lahko izjemoma oblikuje,
če je v posamezni razred plesne pripravnice vključenih najmanj
8 otrok in je le-ta edina na šoli.
4. Balet in sodobni ples:
Skupina baleta oziroma sodobnega plesa posameznega
razreda do vključno 3. razreda lahko šteje od 12 do 15 učencev.
Skupina baleta oziroma sodobnega plesa posameznega
razreda do vključno 3. razreda se lahko izjemoma oblikuje, če
je vanjo vključenih najmanj 8 učencev in je le-ta edina na šoli.
Kombinirana skupina baleta oziroma sodobnega plesa
učencev dveh različnih razredov se od 2. razreda dalje oblikuje
iz učencev dveh zaporednih razredov.
Skupina baleta oziroma sodobnega plesa od 4. razreda
dalje lahko šteje od 8 do 15 učencev.
V glasbenih šolah, kjer je velikost plesne dvorane najmanj
75m2 in omogoča sočasno vadbo plesa več kot 15 učencem,
lahko v skupino plesne pripravnice, sodobnega plesa oziroma
baleta vključijo dodatno še največ 3 učence.
5. Nauk o glasbi za programa balet in sodobni ples:
Skupina nauka o glasbi lahko šteje od 8 do 15 učencev
s poukom 1,33 pedagoške ure tedensko oziroma od 16 do 20
učencev s poukom 2 pedagoški uri tedensko.
Skupina nauka o glasbi za programa balet in sodobni
ples se lahko izjemoma oblikuje, če je vanjo vključenih manj
kot 8 učencev in je le-ta edina na šoli. Pouk take skupine traja
1 pedagoško uro tedensko.
6. Komorna igra:
Skupina komorne igre lahko šteje od 2 do 9 učencev.
7. Orkester:
Skupina učencev pri orkestru se oblikuje v skladu z naslednjimi merili:
– godalni orkester vključuje najmanj15 učencev,
– pihalni orkester vključuje najmanj 20 učencev,
– harmonikarski orkester vključuje najmanj 12 učencev,
– simfonični orkester vključuje najmanj 20 učencev godal
in ostalih instrumentov po partituri,
– tamburaški orkester vključuje najmanj 12 učencev,
– drugi godalni vključuje najmanj 13 učencev,
– drugi pihalni vključuje najmanj 20 učencev.
Navedena merila veljajo za učence, za katere je orkester
določen s predmetnikom.
14. člen
(določanje števila šolskih orkestrov)
Število šolskih orkestrov se določi na podlagi števila oddelkov individualnega pouka, števila učencev, za katere je orkester določen s predmetnikom in na podlagi oblikovanja skupin
učencev pri orkestru iz 7. točke 13. člena tega pravilnika.
Šola lahko oblikuje število orkestrov v skladu z naslednjimi merili:
Število oddelkov:

Število orkestrov:

do 10

1

od 11 do 15

2

od 16 do 20

3

od 21 do 30

4

od 31 do 45

5

64 in več

6

15. člen
(spremstvo)
Normativ za spremstvo učencev pri drugih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela izven šolskega prostora je 1 spremljevalec na 15 učencev.
III. ELEMENTI ZA SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST
16. člen
(učitelj, korepetitor)
Elementi za sistemizacijo delovnih mest strokovnih delavcev – učiteljev in korepetitorjev za obvezni program so ure
pouka v skladu s predmetnikom.
17. člen
(administrativni, računovodski, tehnični delavci)
Elementi za sistemizacijo delovnih mest administrativnih,
računovodskih in tehničnih delavcev so:
– opravljanje računovodskih del,
– opravljanje administrativnih del,
– opravljanje tehnično – vzdrževalnih del,
– čiščenje šolskih prostorov.
18. člen
(pogodba o opravljanju storitev)
Šola lahko za opravljanje računovodskih, administrativnih
in tehnično-vzdrževalnih del in za čiščenje prostorov v okviru
sistemiziranih delovnih mest sklene pogodbo o opravljanju
storitev. Merila in kriterije za plačilo storitev po pogodbi določi
minister, pristojen za šolstvo.
19. člen
(sistemiziranje delovnih mest
za nadstandardni del programa)
Šola lahko sistemizira tudi druga delovna mesta za opravljanje nalog, ki presegajo elemente za sistemizacijo delovnih
mest, določenih v tem pravilniku, ali pa sistemizira določeno
delovno mesto v večjem obsegu, kot je določeno z normativi in
standardi v II. poglavju tega pravilnika.
V primeru iz prejšnjega odstavka si šola potrebna sredstva za opravljanje teh nalog zagotovi iz:
– proračuna lokalne skupnosti,
– sredstev, pridobljenih z opravljanjem nadstandardnih
storitev v skladu s sklepom sveta zavoda,
– drugih virov.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(poslovni sekretar)
Pisarniški referenti, ki so do uveljavitve tega pravilnika
izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje administrativnih
del, lahko tudi po uveljavitvi tega pravilnika opravljajo dela poslovnega sekretarja VI. Če ne izpolnjujejo izobrazbenih pogojev
za zasedbo delovnega mesta poslovni sekretar VI, si morajo
najkasneje v osmih letih od podpisa nove pogodbe o zaposlitvi
pridobiti pogoje za zasedbo delovnega mesta poslovni sekretar
VI, razen v primeru, da izpolnijo minimalne pogoje za pridobitev
pravice do starostne pokojnine prej kot v desetih letih od podpisa pogodbe o zaposlitvi.
21. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o normativih in standardih v glasbenih šolah (Uradni list RS,
37/97, 52/97, 69/02 in 79/03), uporablja pa se še do začetka
uporabe tega pravilnika.

Uradni list Republike Slovenije
22. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2008, razen 7. in 8. člena tega pravilnika, ki se začneta
uporabljati 1. avgusta 2008.
Št. 0070-28/2008
Ljubljana, dne 21. julija 2008
EVA 2008-3311-0005
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

3366.

Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega
proračuna vrtcem za namen sofinanciranja
plačil staršev

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in
25/08) izdaja minister za šolstvo in šport

PRAVILNIK
o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna
vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in način zagotavljanja sredstev iz državnega proračuna javnim in zasebnim vrtcem (v
nadaljevanju: vrtci) za namen sofinanciranja plačil staršem,
ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka in so
oproščeni plačila za mlajšega otroka ter za sofinanciranje plačil
staršev za otroka, ki je dopolnil starost treh let v višini 50% plačila, ki je staršem v skladu z zakonom in pravilnikom, ki ureja
plačila staršev, določeno kot plačilo za vrtec.
2. člen
Sredstva za sofinanciranje plačil staršev se vrtcem zagotavljajo v okviru finančnega načrta Ministrstva za šolstvo in
šport (v nadaljevanju: ministrstvo) in se nakazujejo na podlagi
pravilno izpolnjenih zahtevkov za posamezni mesec, praviloma vsakega 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec na
transakcijski račun posameznega vrtca.
3. člen
Vrtci posredujejo zahtevke ministrstvu s posebno spletno
aplikacijo, ki deluje v okviru informacijskega sistema ministrstva. Aplikacija vsebuje naslednje podatke:
a) Podatke iz evidence upravičencev do sofinanciranja
plačil staršev iz državnega proračuna, ki jo v skladu s 46.a
členom Zakona o vrtcih vodi posamezen vrtec.
b) Podatke o višini sredstev, ki se vrtcu zagotavljajo za
posameznega upravičenca, in sicer:
– cena, ki je podlaga za plačilo staršev v posameznem
mesecu z upoštevanjem ustreznega znižanja za stroške neporabljenih živil za čas odsotnosti otroka,
– število dni odsotnosti otroka,
– višina sredstev, ki jo za otroka v posameznem mesecu
zagotavlja ministrstvo;
c) Podatke o vrtcu in skupnem seštevku sredstev za vse
upravičence za tekoči mesec, in sicer:
– ime, naslov in poštna številka kraja sedeža vrtca,
– davčna številka vrtca,
– številka transakcijskega računa vrtca, na katerega bo
opravljeno nakazilo subvencije,
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– organizacijska oblika vrtca, ki je lahko samostojni javni
zavod, vrtec pri osnovni šoli ali zasebni vrtec,
– skupni seštevek sredstev za vse upravičence do sofinanciranja plačil staršev v vrtcu za tekoči mesec.
4. člen
Vrtci oblikujejo zahtevke na podlagi podatkov, ki jih pridobijo iz dokumentacije in evidenc, ki jih vodijo v skladu z
zakonom in podzakonskimi predpisi in iz veljavnih odločb o
znižanem plačilu staršev za vrtec.
Podatek o ceni programa in podatek o stroških neporabljenih živil zaradi odsotnosti otroka mora temeljiti na sklepu o
določitvi cen programov v vrtcu, ki ga je sprejela občina ustanoviteljica vrtca, in s katerim je vrtec v skladu z drugim odstavkom
31. člena Zakona o vrtcih seznanil starše, občino zavezanko za
plačilo in ministrstvo. Vrtec ministrstvo seznani s cenami, tako
da podatke vpiše v spletno aplikacijo, ki jo je ministrstvo vzpostavilo v skladu z Zakonom o vrtcih in z namenom oblikovanja
informacijske točke na nivoju države.
5. člen
Vrtci so odgovorni za pravilnost podatkov, ki jih vnašajo v
spletno aplikacijo. Podatke za posamezni vrtec vnaša oseba,
ki jo za to pooblasti ravnatelj. Podatke, ki morajo biti ažurni,
se vnaša mesečno praviloma najkasneje do 5. dne v mesecu
za pretekli mesec. Po tem datumu vnos podatkov za pretekli
mesec ni možen, morebitne spremembe ali dopolnitve pa vrtci
lahko uveljavljajo s posebno vlogo, ki jo odobri ministrstvo.
Odobritev spremembe oziroma dopolnitve se upošteva v naslednjem mesecu.
6. člen
Ta pravilnik se začne uporabljati v skladu z 31. členom
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 25/08).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-76/2008
Ljubljana, dne 21. julija 2008
EVA 2008-3311-0068
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

3367.

Pravilnik o hrambi začasno zasežene gotovine

Na podlagi tretjega odstavka 14. člena Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08) izdaja minister za
finance

PRAVILNIK
o hrambi začasno zasežene gotovine
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja hrambo in vračilo začasno zasežene
gotovine ter razporejanje odvzete gotovine iz 3. člena zakona,
ki ureja devizno poslovanje (v nadaljnjem besedilu: ZDP),
ki jo carinski organ (v nadaljnjem besedilu: CURS) začasno
zaseže in odvzame (v nadaljnjem besedilu: začasno zasežena
gotovina).
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(2) Stroški hrambe in vodenja začasno zasežene gotovine
se plačujejo s sredstvi CURS-a.

II. HRAMBA ZAČASNO ZASEŽENE GOTOVINE
2. člen
(1) Začasno zasežena domača gotovina in tuja konvertibilna gotovina v valutah: ameriški dolar, švicarski frank in angleški funt se položi na podračun 01100-6000011954 Depozitni
račun CURS, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna
plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).
(2) Začasno zasežena tuja konvertibilna gotovina, razen
v valutah iz prejšnjega odstavka tega člena, se položi na poseben namenski transakcijski račun 01700-0007380075 Carinska
uprava RS – začasno zasežena sredstva po ZDP, odprt pri
Banki Slovenije.
(3) Začasno zasežena tuja nekonvertibilna gotovina in
začasno zaseženi prenosljivi instrumenti se oddajo pakirano v
zapečatenih depojih Banki Slovenije, ki jih shrani v svojem trezorju. Depoji se oddajo po pošti ali na sedežu Banke Slovenije
najpozneje v štirih delovnih dneh od zasega.
III. VRAČILO ZAČASNO ZASEŽENE GOTOVINE
3. člen
(1) Začasno zasežena gotovina iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika se vrne tako, da CURS
pošlje UJP plačilno navodilo in sicer za negotovinsko nakazilo
na račun upravičenca oziroma za dvig gotovine s strani pooblaščene osebe ali upravičenca na sedežu Banke Slovenije.
Vrne se na način in v rokih, določenih s Tehničnim protokolom
za izmenjavo podatkov med UJP in BS, sklenjenim med Banko
Slovenije in Ministrstvom za finance.
(2) Začasno zasežena gotovina iz tretjega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika se vrne tako, da CURS pošlje
Banki Slovenije zahtevek za dvig depoja s strani pooblaščene
osebe ali upravičenca na sedežu Banke Slovenije. Banka Slovenije izroči depo upravičencu ali pooblaščeni osebi v enem
delovnem dnevu po prejemu zahtevka.

IV. RAZPOREJANJE ODVZETE GOTOVINE
4. člen
(1) Začasno zasežena gotovina iz prvega in drugega
odstavka 2. člena tega pravilnika, ki se odvzame v skladu z
drugim odstavkom 17. člena ZDP, se razporedi na podračun
državnega proračuna tako, da CURS pošlje UJP plačilno navodilo za negotovinsko nakazilo.
(2) CURS za začasno zaseženo gotovino iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki se odvzame v skladu z
drugim odstavkom 17. člena ZDP, Banki Slovenije pošlje zahtevek za dvig depoja na sedežu Banke Slovenije. Za ravnanje
CURS-a po prejemu depoja se smiselno uporablja zakon, ki
ureja davčni postopek, v delu, ki se nanaša na davčno izvršbo
na premičnine. Po končanem postopku se prihodki iz tega naslova razporedijo na podračun državnega proračuna.

V. KONČNI DOLOČBI
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o hrambi začasno zasežene gotovine in vrednostnih
papirjev (Uradni list RS, št. 54/99 in 138/06).

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-276/2008/34
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-1611-0091
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

3368.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih
prihodkov

Na podlagi 61. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), drugega
odstavka 91. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni
list RS, št. 117/06 in 24/08 – ZDDKIS) in drugega odstavka
73. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št.
110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 131/06
– ZBan-1, 102/07 in 126/07 – ZFPPIPP) izdaja minister za
finance

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih
prihodkov
1. člen
V Pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list
RS, št. 138/06, 117/07, 120/07, 11/08 in 41/08) se v prilogi
Osnovni seznam podračunov JFP skupine A:
– nadomesti podatke podračunov JFP s podatki, ki so
navedeni v Osnovnem seznamu sprememb podračunov JFP
skupine A, ki je kot priloga tega pravilnika njegov sestavni
del;
– doda podračune JFP in njihove podatke, ki so navedeni v Osnovnem seznamu novih podračunov JFP skupine
A, ki je kot priloga tega pravilnika njegov sestavni del;
– črta podračune JFP in njihove podatke, ki so navedeni v Osnovnem seznamu ukinjenih podračunov JFP skupine
A, ki je kot priloga tega pravilnika njegov sestavni del.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 479-32/2007/28
Ljubljana, dne 15. julija 2008
EVA 2008-1611-0093
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

Priloga

Naziv podraþuna JFP

2
Sodne takse
Višje delovno in socialno sodišþe – sodne takse – od pravnih oseb
Višje delovno in socialno sodišþe – sodne takse – od fiziþnih oseb in
zasebnikov
Upravne takse
Upravna taksa za ugotovitev zdravstvene neoporeþnosti živil in predmetov splošne
rabe (tar.št. 44 iz ZUT)

1

75604

75604
23140
90026
76171

90026
75604

16128

7111258

7046049
7046057

7120001
7120095

7103018
7103042

Upravna taksa na podroþju varstva pri delu (tar. št. 54 iz ZUT)

Povraþila za uporabo cest
Letna povraþila za uporabo cest od pravnih oseb

Letna povraþila za uporabo cest od fiziþnih oseb in zasebnikov

Prehodni podraþuni pravosodnih organov
Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Šentjurju - denarne kazni

Prehodni podraþun Okrajnega sodišþa v Šentjurju - povpreþnine

Drugi prihodki
Prihodki od najemnin za poslovne prostore <MJU, DIN>
Prihodki od drugih najemnin <MJU, DIN>

01100-1000327471

01100-1000327568

01100-8450010406

01100-8450011764

01100-1006214304
01100-1006214498

7111266

7110006
7110006

3

Podkonto

11
11

11

11

11

11

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za javno upravo

Okrožno sodišþe v Celju-Okrajno
sodišþe v Šentjurju
Okrožno sodišþe v Celju-Okrajno
sodišþe v Šentjurju

Direkcija RS za ceste, upravne enote

Direkcija RS za ceste, upravne enote

Inšpektorat RS za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano, Zdravstveni
inšpektorat RS
Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Inšpektorat RS za
delo

Višje delovno in socialno sodišþe
Višje delovno in socialno sodišþe

7

Naziv

Mestna obþina Ljubljana

Mestna obþina Ljubljana
IRSKGH
DARS
Obþina Šenþur

DARS
Mestna obþina Ljubljana

Davþna uprava RS

7

Naziv

1/1

31119
31119

42153

42153

24155

24155

26115

27138

50113
50113

8

SKRBNIK
Šifra PU

16128

8

SKRBNIK
Šifra PU

Stran

31119
31119

42153

42153

24155, 62014-62588

24155, 62014-62588

26115, 26131

23140, 27138

50113
50113

6

Šifra PU

NADZORNIKI

6

Šifra PU

NADZORNIKI
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Osnovni seznam novih podraþunov JFP skupine A.xls/Novi_osnovni
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Šifra Modeli
dajatve reference
4
5

Št.

01100-1000353079

01100-1000347647

01100-8450087133
01100-8450087230

7120087

7120087
7120052
7120087
7120087

7120010
7120010

7047088

3

Podkonto

Osnovni seznam sprememb podraþunov JFP skupine A

2
Druge pristojbine
Zamudne obresti od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest
Prehodni podraþuni Ministrstva za notranje zadeve in Policije
DARS - globe za prekrške
Mestna obþina Ljubljana, globe za prekrške
Prehodni podraþuni prekrškovnih državnih organov
Mestna obþina Ljubljana - Inšpektorat, stroški postopka sodišþa
IRSKGH - denarne kazni v upravni izvršbi
DARS - stroški postopka
Obþina Šenþur - stroški postopka sodišþa, odmerjeni po zavrnitvi ali zavrženju
zahteve za sodno varstvo
Mestna obþina Ljubljana, povpreþnine na podlagi zakona o prekrških

Naziv podraþuna JFP

Podraþun JFP

01261-8450000092

01100-8450156294
01100-8450156391
01100-8450156585
01100-8459568398

01100-8450156488
01261-8450000189

01100-8440320688

1

Podraþun JFP
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3369.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih
podatkov na področju osnovnošolskega
izobraževanja

1/1
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SKRBNIK
Šifra PU

Stran

7

Center za socialno delo Celje

1. člen
V Pravilniku o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na
področju osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS,
št. 80/04) se črta drugi odstavek 1. člena.
2. člen

6
01100-8450069867

2
3
Drugi prihodki
Prehodni podraþun Centra za socialno delo Celje - denarne kazni v upravni izvršbi - 7120052
po ZUP
1

3. člen
V 4. členu se na koncu prvega stavka črta pika in doda
besedilo »in drugo.«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se drugi stavek spremeni tako,
da se glasi:
»Podlaga za oblikovanje te zbirke podatkov je evidenca
šoloobveznih otrok, ki jo šola v skladu z devetim odstavkom
95. člena Zakona o osnovni šoli pridobi od ministrstva, pristojnega za šolstvo.«
5. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osebni podatki v zvezi z ugotavljanjem pripravljenosti
otroka za vstop v šolo so vsebovani v mnenju komisije za
ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo. Ta dokumentacija se hrani v svetovalni službi.
V postopku ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop
v šolo se od zdravstvenih inštitucij in vrtcev lahko pridobivajo
podatki o otroku, ki so potrebni za odločanje v postopku pripravljenosti otroka za vstop v šolo.«
6. člen
Črta se tretji odstavek 10. člena.
7. člen
Črta se drugi odstavek 11. člena.
8. člen
Črta se 15. člen
9. člen
Tretji stavek prvega odstavka 18. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Šola starše posebej opozori, da so dolžni vsako spremembo podatkov, vsebovanih v zbirkah osebnih podatkov,
razredniku sporočiti najkasneje v sedmih dneh od nastale
spremembe.«.
10. člen
Črta se drugi odstavek 21. člena.

Osnovni seznam ukinjenih podraþunov JFP skupine A.xls/Ukinjeni_osnovni

30120

Šifra PU

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o zbiranju in varstvu osebnih podatkov
na področju osnovnošolskega izobraževanja

Črta se 2. člen

Šifra Modeli
dajatve reference
4
5
Podkonto
Naziv podraþuna JFP
Podraþun JFP

Osnovni seznam ukinjenih podraþunov JFP skupine A

NADZORNIKI

Naziv

Na podlagi 99. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07) minister
za šolstvo in šport izdaja

Uradni list Republike Slovenije
11. člen
Črta se šesti odstavek 22. člena.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane novi šesti
odstavek, se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»V notranjem aktu šole se določi tudi prostor, kjer se
hranijo zapisniki o popravnih in predmetnih izpitih in zapisniki
o ocenjevanju učencev, ki se izobražujejo na domu«.
12. člen
V prvem odstavku 23. člena se peta alinea spremeni tako,
da se glasi:
»– dokumentacija o učencih s posebnimi potrebami.«.
Črta se tretji stavek drugega odstavka.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Dokumentacija, ki se nanaša na postopke ugotavljanja
pripravljenosti otroka za vstop v šolo, obsega mnenje komisije
za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo in drugo
dokumentacijo, povezano s temi postopki. K navedeni dokumentaciji sodi tudi dokumentacija, ki se nanaša na odložitev
šolanja.«
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki
se glasi:
»Svetovalna služba vodi tudi dokumentacijo, ki se nanaša
na nadarjene učence in na delo z učenci z učnimi težavami.«
13. člen
Črta se drugi odstavek 24. člena.
14. člen
Črta se 25. člen.
15. člen
V 35. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Šola iz arhiva odbere gradivo, ki mu je potekel rok
hranjenja. Za dokumente, ki imajo s pravilnikom, ki ureja dokumentacijo v osnovni šoli, čas hranjenja določen v letih, začne
čas teči od 1. januarja naslednjega leta.«
16. člen
Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Starši imajo pravico do vpogleda v vse zbirke osebnih
podatkov, ki se nanašajo na njihovega otroka. Staršem je treba
omogočiti pregledovanje, prepisovanje in kopiranje teh podatkov. Starši imajo pravico vedeti, komu so bili osebni podatki
njihovih otrok posredovani. Staršem je omogočena pravica
do preklica pisnega soglasja za zbiranje osebnih podatkov o
učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje, in osebnih
podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih
učencev.
Šola mora staršem omogočiti vpogled in prepis osebnih
podatkov najkasneje v 15 dneh od dneva, ko je prejela zahtevo
ali pa jih v istem roku pisno obvestiti o razlogih, zaradi katerih
vpogleda in prepisa ne bo omogočila.
Izpis oziroma kopijo osebnih podatkov iz zbirk osebnih
podatkov oziroma iz dokumentacije mora šola staršem posredovati v 30 dneh od dneva, ko je prejela zahtevo, ali pa jih v
istem roku pisno obvestiti o razlogih, zaradi katerih jim izpisa
ne bo posredovala. Starši te pravice uveljavljajo v skladu z
zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.«
17. člen
Črtajo se XIII., XIV. in XV. poglavje in členi 38., 39. in 40.
18. člen
V 41. členu se besedilo »Inšpektorat za varstvo osebnih
podatkov« nadomesti z besedilom »Državni nadzorni organ za
varstvo osebnih podatkov.«
19. člen
Črta se 42. člen.
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KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2008.
Št. 0070-66/2008
Ljubljana, dne 21. julija 2008
EVA 2008-3311-0063
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

3370.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih
za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

Na podlagi 92. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08) in 14. člena Zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08) izdaja
minister za šolstvo in šport

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o normativih in kadrovskih pogojih
za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
1. člen
V Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05 in
82/05) se besedilo 19. člena spremeni tako, da se glasi:
»Mentorju se za delo s pripravnikom prizna štiri ure na
teden.«
2. člen
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V vrtcu s 15 oddelki se za računovodska dela sistemizira 1 delovno mesto računovodje VI, v vrtcu z manjšim
številom oddelkov, pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot
0,25 delovnega mesta. Računovodja mora imeti višjo strokovno
izobrazbo.
V vrtcu s 15 oddelki se za administrativna dela sistemizira
1 delovno mesto poslovnega sekretarja VI, v vrtcu z manjšim
številom oddelkov pa v ustreznem deležu, vendar ne manj
kot 0,25 delovnega mesta. Poslovni sekretar mora imeti višjo
strokovno izobrazbo.«
3. člen
Za 21. členom se doda novi 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
V vrtcu, ki ima več kot 15 oddelkov, se za vsakih dodatnih
16 oddelkov sistemizira dodatno delovno mesto knjigovodja V
oziroma administrator V. Če je dodatnih oddelkov manj kot 16,
se delovno mesto sistemizira v ustreznem deležu.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Pisarniški referenti, ki so do uveljavitve tega pravilnika
izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje administrativnih
del, lahko tudi po uveljavitvi tega pravilnika opravljajo dela
poslovnega sekretarja VI. Če delavec ne izpolnjuje pogojev
za zasedbo delovnega mesta poslovni sekretar VI, si jih mora
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pridobiti najkasneje v osmih letih od podpisa nove pogodbe
o zaposlitvi, razen v primeru, da izpolni minimalne pogoje za
pridobitev pravice do starostne pokojnine prej, kot v desetih
letih od podpisa pogodbe o zaposlitvi.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. avgusta 2008.
Št. 0070-80/2008
Ljubljana, dne 21. julija 2008
EVA 2008-3311-0071
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

3371.

Uradni list Republike Slovenije

glasi:

6. člen
Naslov 3. poglavja pravilnika se spremeni tako, da se

»Pogodba o vzgoji in varstvu otrok v vzgojno-varstveni
družini vrtca«
7. člen
V 10. členu se za besedami »vključene v vzgojno-varstveno družino« črta besedo »vrtca« in doda vejica ter besedilo, ki
se glasi: »ki izvaja javno službo«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-75/2008
Ljubljana, dne 21. julija 2008
EVA 2008-3311-0069
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vzgojno-varstvenih družinah

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in
25/08) izdaja minister za šolstvo in šport

3372.

Znesek minimalne plače

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vzgojno-varstvenih družinah

Na podlagi 2. člena Zakona o določitvi minimalne plače
(ZDPM, Uradni list RS, št. 114/06 in 36/08) ministrica, pristojna
za delo, objavlja

1. člen
V Pravilniku o vzgojno-varstvenih družinah (Uradni list
RS, št. 64/96) se v 1. členu za besedilom »vzgoje in varstva
otrok v« črta besedilo »vzgojno-varstvenih družinah« in doda
besedilo, ki se glasi: »vzgojno-varstveni družini, ki jo organizira
vrtec ali zasebni vzgojitelj«.

ZNESEK MINIMALNE PLAČE

2. člen
V 2. členu se črta drugi odstavek. Dosedanja tretji in četrti
odstavek postaneta novi drugi in tretji odstavek.

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom od
1. avgusta 2008 znaša 589,19 EUR.
Št. 10500-2/2007/8
Ljubljana, dne 18. julija 2008
EVA 2008-2611-0076
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

3. člen
V 4. členu se črta besedilo »v skladu s pogodbo iz 7. člena
tega pravilnika«.
4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prostor in opremo, ki se uporablja za vzgojo in varstvo
otrok v vzgojno-varstveni družini, podrobneje določajo predpisi
o normativih in standardih.«
5. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Kadar je ustanovitelj in izvajalec vzgojno-varstvene družine zasebni vzgojitelj, mora za starše pripraviti Publikacijo
vzgojno-varstvene družine, ki mora vsebovati:
– podatke o vzgojno-varstveni družini (ime, poslovni čas,
navedba ali ima nosilec koncesijo),
– predstavitev programa vzgojno-varstvene družine (vrsta
programa glede na trajanje, katerim otrokom je namenjen),
– predstavitev programa za predšolske otroke (predstavitev programa, obogatitveni programi, nadstandardni, in dodatni
programi, posebnosti),
– organizacija dela in zdravstveni režim.
Če zasebni vzgojitelj izvaja svoj program za predšolske
otroke, mora publikacija vsebovati tudi mnenje Strokovnega
sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o tem
programu.«

USTAVNO SODIŠČE
3373.

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega
sodišča, sodbe Višjega sodišča v Kopru in
sodbe Okrožnega sodišča v Kopru

Številka: Up-483/05-19
Datum: 3. 7. 2008

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Franka Štembergerja, Jelšane, ki ga zastopa Igor Trebec,
odvetnik v Sežani, na seji 3. julija 2008

odločilo:
1. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 264/2001 z dne
16. 12. 2004, sodba Višjega sodišča v Kopru št. Kp 441/99 z
dne 13. 12. 2000 in sodba Okrožnega sodišča v Kopru št. K
148/98 z dne 30. 6. 1999 se razveljavijo v delu, ki se nanaša na

Uradni list Republike Slovenije
pritožnika Franka Štembergerja, in se zadeva v tem delu vrne
Okrožnemu sodišču v Kopru v novo odločanje.
2. Pritožnik sam nosi svoje stroške postopka z ustavno
pritožbo.

Obrazložitev
A.
1. Pritožnik je bil pred Okrožnim sodiščem v Kopru obsojen za kaznivi dejanji ropa po drugem odstavku v zvezi s prvim
odstavkom 213. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št.
63/94 in nasl. – v nadaljevanju KZ) in hude telesne poškodbe
po prvem odstavku 134. člena KZ. Izrečena mu je bila enotna
kazen tri leta in šest mesecev zapora, ki jo je že prestal. Dejanji
naj bi storil s tem, da naj bi navideznemu kupcu ponarejenega
denarja dal piti kavo in alkohol, v katera je prej zamešal mamili
metadon in morfin, zaradi česar je ta utrpel hudo zastrupitev, ter
mu poskušal vzeti 150.000 DEM, kar mu je preprečil drugi navidezni kupec. Zagovornik pritožnika je zoper sodbo Okrožnega
sodišča vložil pritožbo, ki jo je Višje sodišče v Kopru zavrnilo
in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Zoper sodbo Višjega
sodišča je pritožnikov zagovornik vložil zahtevo za varstvo
zakonitosti, ki jo je Vrhovno sodišče zavrnilo.
2. Pritožnik v ustavni pritožbi zatrjuje kršitev 14., 22.,
23., 25. in 29. člena Ustave. V zvezi z navedenimi kršitvami
Ustave ponavlja očitke, ki jih je uveljavljal v pritožbi in zahtevi
za varstvo zakonitosti. Nobena od sodb naj se ne bi ustrezno
opredelila do trditev obrambe in po oceni pritožnika so sodišča
zato nepopolno in zmotno ugotovila dejansko stanje ter napačno uporabila pravo. Zaključki prvostopenjskega sodišča, ki
jim pritrjujeta tudi Višje in Vrhovno sodišče, pa naj bi bili tudi v
nasprotju z izpovedbami prič in z drugim procesnim gradivom.
Pritožnik navaja, da sodišča napačno razlagajo določbe Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v
nadaljevanju ZKP) v zvezi s sporočili in poročili o tajnem delovanju oziroma sodelovanju s tem, ko enačijo sporočila tajnih
policijskih (so)delavcev in poročila o tajnem delovanju. Sporočil
naj v konkretnem primeru sploh ne bi bilo in se sodba nanja
tudi ne more opreti, poročila o izvajanju prikritih preiskovalnih
ukrepov pa je podpisal načelnik, ki je za dogajanje izvedel od
koordinatorja. Opozarja tudi, da je takrat veljavni Zakon o notranjih zadevah (Uradni list RS, št. 19/91 in nasl. – ZNZ) dopuščal
le tajno policijsko sodelovanje, ne pa tudi tajnega policijskega
delovanja, ki ga je določil šele Zakon o policiji (Uradni list RS,
št. 49/98 in nasl. – ZPol). Ob tem je sodišče zavrnilo predlog
obrambe za zaslišanje tajnega policijskega (so)delavca in namesto tega zaslišalo le koordinatorja policijske akcije. Sodišča
naj o argumentih obrambe v pravnih sredstvih ne bi sodila,
ampak le potrjevala argumente iz izpodbijanih sodb. Pritožnik
tudi predlaga, naj Ustavno sodišče odloči, da so stroški tega
postopka nadaljnji stroški obdolženčeve obrambe in jih je kot
take treba upoštevati v kazenskem postopku, v katerem je bil
izdan napadeni posamični akt.
3. Senat Ustavnega sodišča je 10. 3. 2008 sklenil, da
sprejme ustavno pritožbo v obravnavo. V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) je bilo Vrhovno
sodišče obveščeno o sprejemu ustavne pritožbe v obravnavo.
4. Ustavno sodišče je vpogledalo v spis zadeve, v kateri
so bile izdane izpodbijane odločbe.
B.
5. Pritožnik med drugim zatrjuje, da sodišče ni hotelo zaslišati tajnega policijskega sodelavca, ki naj bi edini neposredno
zaznal dogajanje v pritožnikovi hiši, na podlagi katerega je bil ta
obsojen. Namesto tega naj bi sodišče zaslišalo le koordinatorja
policijske akcije, ki naj bi se s pritožnikovim ravnanjem in dogajanjem v pritožnikovi hiši seznanil zgolj na podlagi informacij in
poročil tajnega policijskega sodelavca. Pritožnik naj tako med
drugim ne bi imel možnosti soočiti se z obremenilno pričo, s
čimer naj bi mu bila kršena pravica do obrambe.
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6. Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju
EKČP) v točki d) tretjega odstavka 6. člena vsakomur, ki je obdolžen kaznivega dejanja, zagotavlja pravico, da zaslišuje oziroma zahteva zaslišanje obremenilnih prič. V odločbi št. Up-719/03
z dne 9. 3. 2006 (Uradni list RS, št. 30/06 in OdlUS XV, 41) je
Ustavno sodišče poudarilo, da nezmožnost uveljavljati navedeno
pravno jamstvo, ki ga zagotavlja EKČP, hkrati pomeni kršitev
pravice do obrambe, ki jo zagotavlja 29. člen Ustave.
7. Vprašanje pravice do zaslišanja obremenilnih prič v primerih, ko sodba temelji na poročilih tajnih policijskih sodelavcev,
je Ustavno sodišče presojalo že v odločbah št. Up-518/03 z dne
19. 1. 2006 (Uradni list RS, št. 11/06 in OdlUS XV, 37) in št.
Up-754/04 z dne 14. 9. 2006 (Uradni list RS, št. 101/06 in OdlUS
XV, 94). Ugotovilo je, da so bila poročila tajnih policijskih sodelavcev bistveni obremenilni dokaz zoper pritožnika, vendar ta, kljub
temu, da je to predlagal, ni imel možnosti, da bi jih zaslišal. Ker
pritožniku ni bilo omogočeno zaslišanje tajnih policijskih sodelavcev, je Ustavno sodišče presodilo, da sta bili s tem kršeni pravica
do zaslišanja obremenilnih prič iz točke d) tretjega odstavka
6. člena EKČP in pravica do obrambe iz 29. člena Ustave.
8. Kot izhaja iz izpodbijane sodbe Okrožnega sodišča, se
je sodišče pri obsodilni sodbi zoper pritožnika oprlo tudi na poročilo o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah tajnega policijskega
sodelavca oziroma na izjavo kriminalista, ki je kot koordinator
policijske akcije pričal o ugotovitvah tajnega policijskega sodelavca. Iz zapisnika o nadaljevanju glavne obravnave z dne
23. 3. 1999 in iz navedene sodbe izhaja, da je sodišče zavrnilo
predlog za neposredno zaslišanje navedenega tajnega policijskega sodelavca. Pritožnik je zavrnitev predloga izpodbijal v
pravnih sredstvih, vendar neuspešno.
9. Dejstvo, da je sodišče zavrnilo predlog za neposredno
zaslišanje tajnega policijskega sodelavca, ki je s svojimi trditvami obremenil pritožnika, samo po sebi še ne pomeni, da je
bila kršena pravica do zaslišanja obremenilnih prič iz točke d)
tretjega odstavka 6. člena EKČP in s tem pravica do obrambe
iz 29. člena Ustave. Kot izhaja iz odločb Ustavnega sodišča št.
Up-719/03 in Up-754/04, ki se pri tem opirata na novejšo prakso Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju
ESČP), gre za kršitev navedenih pravic tedaj, ko se obsodilna
sodba izključno ali v odločilni meri opira na sporni dokaz. Po
presoji Ustavnega sodišča in ESČP gre za dokaz, ki je bil v
odločilni meri podlaga za obsodbo, tudi tedaj, kadar je sodišče,
ki je sodbo izreklo, druge dokaze presojalo predvsem z vidika,
ali potrjujejo sporne navedbe obremenilnih prič.
10. Pritožnik je v kazenskem postopku ves čas zatrjeval,
da tajnemu policijskemu sodelavcu – navideznemu kupcu ponarejenega denarja ni dal piti kave in alkohola, v katera bi prej
zamešal mamili metadon in morfin, ampak naj bi se ta omamil
sam. Navajal je tudi, da tajnemu policijskemu sodelavcu ni poskušal vzeti 150.000 DEM, ampak je imel namen denar izročiti
policiji in s tem razkriti kriminalno združbo.
11. Da naj bi pritožnik zastrupil tajnega policijskega sodelavca z namenom, da si prisvoji 150.000 DEM, je Okrožno
sodišče presodilo na podlagi različnih dokazov. Eden izmed dokazov so bile navedbe tajnega policijskega sodelavca, da je že
po prvem požirku alkoholne pijače, ki mu jo je po štetju kupnine
za pričakovani ponarejeni denar v svoji hiši ponudil pritožnik,
občutil nelagodje, zdelo se mu je, da pada pod vpliv pritožnika,
po zaužitju kave pa se mu je pred očmi stemnilo in je padel na
tla. Drugemu tajnemu policijskemu sodelavcu, ki je čakal v bližini
hiše, je bilo po treh urah naročeno, naj preveri, kaj se dogaja v
hiši. Ko se je hiši približal, je videl pritožnika, kako odhaja s torbo
pokaznega denarja. Torbo mu je odvzel in nato ugotovil, da prvi
tajni policijski sodelavec v hiši ne kaže znakov življenja. Ob ogledu pritožnikove hiše sta bili med drugim najdeni dve keramični
skodelici s kavno usedlino, katerih analiza je pokazala prisotnost
opiatov, v eni pa je bil najden drobec stekla ampule. Nadalje iz
medicinske dokumentacije izhaja, da so bili določen čas pred
uro, ko je bil najden, v telo prvega tajnega policijskega sodelavca
vneseni metadon, morfin in alkohol, vendar izvedenec na podlagi
rezultatov ni mogel sklepati o njihovi količini in času zaužitja.
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12. V kazenskem postopku se je obramba sklicevala tudi
na posnetek kasete diktafona, s katerim je pritožnik sam snemal dogajanje. Posnetek naj bi dokazoval, da je tajni policijski
sodelavec sam zahteval velike količine pijače, vendar je sodišče ocenilo, da je posnetek do te mere neuporaben, da ni
mogoče ugotoviti, kateri izmed govorcev je kaj govoril.
13. Okrožno sodišče je torej o pritožnikovem ravnanju
sklepalo na podlagi poročil o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah tajnih policijskih sodelavcev, ki naj bi se medsebojno
potrjevala, rezultatov ogleda pritožnikove hiše, strokovnih analiz predmetov, ki so bili najdeni ob ogledu pritožnikove hiše,
medicinske dokumentacije in zaslišanja koordinatorja policijske
akcije. Dejstvo, da tajni policijski sodelavec v pritožnikovo hišo
ni prišel popolnoma opit in pod vplivom mamil, naj bi dokazoval
tudi pritožnikov zagovor. Na pritožnikov namen, da tajnega policijskega sodelavca zastrupi in mu odvzame denar, naj bi kazalo
tudi to, da pritožnik ni poklical zdravnika oziroma policije, ko
je bil tajni policijski sodelavec v nezavesti in s peno na ustih,
ampak je z denarjem odšel iz hiše.
14. Okrožno sodišče je v zvezi z zavrnjenim predlogom za
zaslišanje tajnih policijskih sodelavcev še zapisalo, da jih pristojni organ ni odvezal molčečnosti, ker naj bi obstajala nevarnost
razkritja njihove identitete in taktike izvajanja posebnih ukrepov,
kar bi pomenilo možnost nastanka hujših škodljivih posledic za
delovanje službe. Navedlo je tudi, da je svojo odločitev gradilo
na izpovedi koordinatorja policijske akcije, poročila o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah tajnih policijskih sodelavcev pa so
bila v razmerju do izpovedi teh prič le posreden dokaz. Višje
sodišče je zapisalo, da je sodišče prve stopnje tudi preizkušalo
verodostojnost pridobljenih dokazov ter dejstva in okoliščine, ki
se nanašajo na dogajanje pred prihodom in po prihodu tajnega
policijskega sodelavca v hišo pritožnika, natančno razčlenilo in
o ugotovitvah podalo prepričljive razloge. Hkrati verodostojnosti
poročil o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah tajnih policijskih
sodelavcev ni mogoče omajati s pavšalnimi ocenami, ampak
morajo biti podane konkretne okoliščine. Vrhovno sodišče pa
je glede zavrnitve zaslišanja tajnega policijskega sodelavca
navedlo, da stališče obrambe, po katerem naj bi bila s tem
kršena pravica pritožnika do obrambe, ni pravilno.
15. Iz navedenih stališč Okrožnega, Višjega in Vrhovnega
sodišča izhaja, da so predlog obrambe za zaslišanje tajnega
policijskega sodelavca štela kot predlog za izvedbo dokaza,
s katerim bi obramba želela omajati verodostojnost tajnega
policijskega sodelavca oziroma verodostojnost poročil o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah tajnih policijskih sodelavcev. Pri
tem so štela, da so poročila sama dovolj verodostojna, kar zagotavljata tudi način vključevanja tajnih policijskih sodelavcev
in preverjanje njihovega delovanja z drugimi oblikami nadzora.
Poročila je podkrepilo tudi zaslišanje koordinatorja policijske
akcije, zato so sodišča ocenila, da obramba ni navedla prepričljivega razloga, zakaj bi bilo treba zaslišati tudi tajnega policijskega sodelavca. Ustavno sodišče je v odločbi št. Up-518/03
pojasnilo, da se breme utemeljevanja lahko naloži obrambi
le tedaj, kadar ta zahteva zaslišanje razbremenilnih prič ali
izvedbo drugega razbremenilnega dokaza, ne pa tudi tedaj,
kadar gre za obremenilne priče. Kadar sodišče v kazenskem
postopku uporabi obremenilne izjave (kar je v obravnavanem
primeru storilo z uporabo poročil o ugotovljenih dejstvih in okoliščinah tajnih policijskih sodelavcev) in jih dopusti kot dokaz v
kazenskem postopku, mora skladno z EKČP in ustaljeno sodno
prakso ESČP obrambi omogočiti, da v zvezi s takimi izjavami
doseže zaslišanje njihovega avtorja.
16. Ker pritožniku ni bilo omogočeno, da bi dosegel zaslišanje tajnega policijskega sodelavca, katerega izjave so bile,
kot izhaja iz 11. in 13. točke te obrazložitve, bistven obremenilni
Stališče, da je treba v kazenskem postopku obrambi
omogočiti, da zaslišuje avtorja obremenilnih izjav, ki jih sodišče
uporabi kot dokaz v kazenskem postopku, je ESČP sprejelo
v zadevi Kostovski proti Nizozemski (sodba št. A 166 z dne
20. 11. 1989) in ga ponovilo v več drugih zadevah.
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dokaz zoper njega, sta mu bili s tem kršeni pravica do zaslišanja obremenilnih prič (iz točke d) tretjega odstavka 6. člena
EKČP) in pravica do obrambe iz 29. člena Ustave. Iz spisa
zadeve namreč izhaja, da je sodišče sicer presojalo na podlagi različnih dokazov, vendar je glede dogajanja v pritožnikovi
hiši druge dokaze presojalo predvsem z vidika, ali potrjujejo
sporne navedbe tajnega policijskega sodelavca v poročilu o
ugotovljenih dejstvih in okoliščinah. Dejstvo, da je pritožnik
zastrupil tajnega policijskega sodelavca, neposredno dokazuje
le njegovo poročilo. Ustavno sodišče je zato izpodbijane sodbe
razveljavilo in zadevo v delu, ki se nanaša na pritožnika, vrnilo
Okrožnemu sodišču v novo odločanje. To bo pri novem odločanju moralo pritožniku omogočiti, da doseže zaslišanje tajnega
policijskega sodelavca.
17. Ustavno sodišče je v zvezi s problematiko zaslišanja
tajnih policijskih sodelavcev že v odločbah št. Up-518/03 in št.
Up-754/04 zapisalo, da sta Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 72/98
– ZKP-A) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 43/04 – ZKP-F) v
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl.
– v nadaljevanju ZKP) vpeljala različne možnosti za zaščito
identitete in varnosti tajnih policijskih sodelavcev. Skladno s
tretjim odstavkom 240. člena ZKP se od priče, ki je izvajalec posebnega preiskovalnega ukrepa, praviloma ne zahteva
njegovih osebnih podatkov. Še širša pa je zaščita priče, ki jo
pod določenimi pogoji pri zaslišanju omogoča 240.a člen ZKP.
Takšne možnosti bo pri ponovnem odločanju moralo upoštevati tudi Okrožno sodišče, da bo tajnim policijskim sodelavcem
zagotovilo varnost.
18. Ker je bilo izpodbijane sodbe treba razveljaviti že
zaradi kršitve, navedene v 16. točki te obrazložitve, ni bilo
treba ugotavljati, ali so podane tudi druge zatrjevane kršitve
človekovih pravic.
19. V skladu s prvim odstavkom 34. člena ZUstS v postopku pred Ustavnim sodiščem nosi vsak udeleženec svoje
stroške postopka, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Navedena določba se po 49. členu ZUstS uporablja tudi v postopku z ustavno pritožbo. Ker v obravnavani zadevi ni utemeljenih
razlogov za drugačno odločitev, je Ustavno sodišče glede stroškov odločilo, kot izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.
C.
20. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi z 49. členom ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter
sodnici in sodniki mag. Marta Klampfer, mag. Miroslav Mozetič,
dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec.
Odločbo je sprejelo s petimi glasovi proti dvema. Proti sta
glasovala sodnica Klampfer in sodnik Petrič. Sodnik dr. Mitja
Deisinger je bil pri odločanju o tej zadevi izločen.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik
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Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev družb
za upravljanje

Na podlagi 19. člena Zakona o investicijskih skladih
in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 32/04
– avtentična razlaga, 42/04, 68/05 – odločba US, 28/06 –
ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 (109/07 – popr.) in 65/08) v
zvezi z 59. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št.
131/06 in 1/08) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
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SKLEP
o imetnikih kvalificiranih deležev družb
za upravljanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Vsebina sklepa
1. člen

(1) Ta sklep ureja:
1. podrobnejša merila za presojo primernosti bodočega
imetnika kvalificiranega deleža družbe za upravljanje (v nadaljevanju: bodoči kvalificirani imetnik);
2. podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo je treba priložiti
zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža;
3. podrobnejšo vsebino in način pošiljanja obvestil imetnika kvalificiranega deleža Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v
nadaljevanju: Agencija).
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem
besedilu.
Opredelitve pojmov
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot
v določbah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06 in
1/08; v nadaljevanju: ZBan-1), kot na primer:
1. finančna družba v petem odstavku 15. člena,
2. finančni holding v prvem odstavku 16. člena,
3. mešani poslovni holding v drugem odstavku 16. člena,
4. mešani finančni holding v tretjem odstavku 16. člena,
5. kvalificirani delež v 23. členu,
6. nadrejena oseba in podrejena družba v 25. členu,
7. tesna povezanost v 28. členu,
8. skupina povezanih oseb v prvem odstavku 30. člena,
9. oseba v posebnem razmerju z družbo za upravljanje v
6. točki 164. člena.
II. MERILA ZA PRESOJO PRIMERNOSTI BODOČEGA
IMETNIKA KVALIFICIRANEGA DELEŽA
Pravnoorganizacijska oblika in dejavnost
3. člen
Bodoči kvalificirani imetnik je lahko fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje, predpisane s tem sklepom.
Finančni položaj
4. člen
(1) Finančni položaj bodočega kvalificiranega imetnika
ne sme ogrožati zakonitega poslovanja družbe za upravljanje.
(2) Šteje se, da je pogoj iz prvega odstavka tega člena izpolnjen, če je bilo preteklo poslovanje bodočega kvalificiranega
imetnika v zadnjih treh poslovnih letih uspešno in stabilno ter
v skladu s predpisi.
(3) Pri presoji okoliščin iz prvega odstavka tega člena
Agencija ocenjuje zlasti:
1. velikost deleža, ki ga želi pridobiti,
2. njegovo sposobnost za pridobivanje finančnih sredstev
v prihodnje,
3. njegovo integriteto (poslovno etičnost),
4. njegov sistem upravljanja s tveganji,
5. vir investiranega kapitala,
6. finančno moč bodočega kvalificiranega imetnika.
Preglednost lastniške strukture
5. člen
(1) Lastniška struktura bodočega kvalificiranega imetnika
mora biti pregledna.
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(2) Če je osnovni kapital družbe razdeljen na delnice,
se šteje, da je lastniška struktura bodočega kvalificiranega
imetnika pregledna, če se vsaj polovica delnic glasi na ime
(imenske delnice).
(3) Bodoči kvalificirani imetnik (fizična in pravna oseba)
mora biti rezident države, ki izpolnjuje zahteve na področju
preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.
Računovodski izkazi
6. člen
Računovodski izkazi bodočega kvalificiranega imetnika,
ki je zavezan k izdelavi računovodskih izkazov, morajo biti izdelani in pravočasno predloženi v skladu s predpisi, ki urejajo
poslovanje bodočega kvalificiranega imetnika.
Preglednost finančnih naložb
7. člen
Bodoči kvalificirani imetnik mora zagotoviti pregledno
strukturo svojih finančnih naložb. V primeru da ima bodoči
kvalificirani imetnik in osebe, ki so z njim v razmerju tesne
povezanosti, kapitalske naložbe v finančne družbe mora te
naložbe podrobno razkriti.
Strateška usmeritev glede naložb v finančne družbe
8. člen
Bodoči kvalificirani imetnik mora imeti izdelano pisno strategijo, iz katere izhaja, da je investiranje v kvalificirane deleže v
finančnih družbah in upravljanje le-teh del te strategije.
Druge ekonomske značilnosti bodočega kvalificiranega
imetnika, pomembne za presojo njegovega vpliva
na družbo za upravljanje
9. člen
(1) Če bi bodoči kvalificirani imetnik zaradi pridobitve delnic
postal oseba v posebnem razmerju z družbo za upravljanje, izpostavljenost družbe za upravljanje do tega bodočega kvalificiranega imetnika ne sme preseči 20% njenega kapitala oziroma vsota
vseh izpostavljenosti do oseb v posebnem razmerju z družbo za
upravljanje ne sme presegati 200% njenega kapitala.
(2) Pri ugotavljanju izpostavljenosti in izračunu omejitev
izpostavljenosti do posamezne osebe iz prvega odstavka tega
člena se kot bodoči kvalificirani imetniki štejejo tudi osebe, ki
skupaj z njim tvorijo skupino povezanih oseb.
Izpolnjevanje zahtev glede trdnega in zanesljivega
sistema upravljanja na ravni skupine ali podskupine
10. člen
Če bo bodoči kvalificirani imetnik v družbi za upravljanje
pridobil položaj nadrejenega finančnega holdinga ali mešanega
poslovnega holdinga, mora skupaj z ostalimi podrejenimi družbami zagotoviti, da so organizacijski ustroj, procesi in sistemi znotraj
skupine dosledni in dobro integrirani, tako da je omogočena nemotena priprava vseh podatkov in informacij, pomembnih za nadzor družbe za upravljanje na posamični in konsolidirani podlagi.
Dobro ime ter ustreznost sposobnosti in izkušenj članov
oziroma članic poslovodstva nadrejenega finančnega
holdinga ali mešanega poslovnega holdinga
11. člen
(1) Če bo bodoči kvalificirani imetnik v družbi za upravljanje pridobil položaj nadrejenega finančnega holdinga ali mešanega poslovnega holdinga, morajo imeti člani oziroma članice
poslovodstva (v nadaljevanju: člani) bodočega kvalificiranega
imetnika dobro ime ter ustrezne sposobnosti in izkušnje za
vodenje poslov tega holdinga.
(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da je pogoj iz prvega odstavka tega člena izpolnjen, če vsak član poslovodstva iz
prvega odstavka tega člena izpolnjuje naslednje pogoje:
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1. ima ustrezne osebnostne lastnosti in izkušnje, potrebne
za vodenje nadrejenega finančnega holdinga ali mešanega
poslovnega holdinga, ki jih je pridobil na podlagi zaposlitve
oziroma drugega pravnega razmerja s pravno osebo primerljive
velikosti in dejavnosti
2. da ni bil pravnomočno obsojen na kazen zapora več
kot tri mesece zaradi:
– naklepno storjenih kaznivih dejanj zoper gospodarstvo ali
– zaradi naslednjih kaznivih dejanj, storjenih zaradi malomarnosti: ogrožanje varnosti pri delu, prikrivanje, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne tajnosti, pranje denarja, izdaja
uradne tajnosti, povzročitev splošne nevarnosti ali izdaja državne tajnosti, ki še niso bila izbrisana iz kazenske evidence.
(3) Agencija lahko določi, da mora član poslovodstva iz drugega odstavka tega člena, v postopku odločanja o izdaji dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, opraviti predstavitev.
Merila za presojo primernosti bodočega imetnika
kvalificiranega deleža, ki je fizična oseba
12. člen
Merila za presojo primernosti bodočega imetnika kvalificiranega deleža, ki je fizična oseba, so poleg meril iz 4., 7. in
8. člena ter meril iz 2. točke drugega odstavka 11. člena tega
poglavja tudi:
1. morebitni sklenjeni dogovori vlagatelja zahteve z drugimi osebami ali družbami, ki same ne izpolnjujejo meril za
pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje;
2. opravljanje vodstvene ali nadzorne funkcije vlagatelja
zahteve v družbi, ki je bila v zadnjih petih letih pravnomočno obsojena zaradi prekrška oziroma kaznivega dejanja s področja
gospodarstva, v času, ko je bilo storjeno kaznivo ravnanje;
3. opravljanje vodstvene ali nadzorne funkcije vlagatelja
zahteve v družbi v dvanajstih mesecih pred uvedbo postopka
prisilne poravnave, likvidacije, stečaja ali drugih postopkov, kot
posledice plačilne nesposobnosti te družbe, ki so bili uvedeni
v zadnjih petih letih.
III. DOKUMENTACIJA, POTREBNA ZA ODLOČANJE
O IZDAJI DOVOLJENJA
Dokumentacija
13. člen
(1) Agencija o izdaji dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža odloča na podlagi naslednje dokumentacije:
1. izpiska iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega registra oziroma, če je fizična oseba, overjene
fotokopije osebnega dokumenta (osebne izkaznic ali potnega
lista) oziroma podatkov iz centralnega registra prebivalstva,
pridobljenih na podlagi pooblastila vlagatelja;
2. statuta bodočega kvalificiranega imetnika oziroma, glede
na pravnoorganizacijsko obliko bodočega kvalificiranega imetnika, drug akt iz katerega je razviden njegov organizacijski ustroj;
3. izpiska delničarjev iz knjige delničarjev oziroma, glede
na pravnoorganizacijsko obliko bodočega kvalificiranega imetnika, drugega ustreznega dokaza o njegovi lastniški strukturi;
4. letnih poročil, ki vsebujeta primerljive podatke predhodnega leta, za zadnji dve poslovni leti;
5. revizorjevega poročila k letnemu poročilu za zadnje
poslovno leto, če je bil bodoči kvalificirani imetnik zavezan k
reviziji letnega poročila;
6. če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot 9
mesecev, računovodskih izkazov za tekoče poslovno leto;
7. seznama oseb, ki so v razmerju tesne povezanosti z
bodočim kvalificiranim imetnikom z opisom načina povezave;
8. opisa finančnih naložb, posebej v finančne družbe in z
deležem v upravljanju;
9. strategije glede investiranja in upravljanja s kvalificiranimi deleži v finančnih družbah, ki vsebuje podatke, na podlagi
katerih je mogoče presojati tudi okoliščine iz tretjega odstavka
4. člena tega sklepa;
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10. seznama oseb, ki skupaj z bodočim kvalificiranim
imetnikom tvorijo skupino povezanih oseb;
11. informacij in dokumentacije o virih investiranega kapitala;
12. če bodoči kvalificirani imetnik pridobi položaj nadrejenega finančnega holdinga ali mešanega poslovnega holdinga, še
dokazil o izpolnjevanju pogojev iz 10. in 11. člena tega sklepa:
– da vse osebe v skupini izpolnjujejo zahteve glede organizacijskega ustroja, upravljanja s tveganji in sistema notranjih
kontrol,
– smiselno izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca VPR iz
Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev
za opravljanje funkcije člana organa vodenja družbe za upravljanje (Uradni list RS, št 76/08) in izpis iz kazenske evidence,
da posameznik ni bil pravnomočno obsojen na kazen zapora
več kot tri mesece zaradi kaznivih dejanj iz 2. točke drugega
odstavka 11. člena tega sklepa;
13. če je bodoči kvalificirani imetnik fizična oseba:
– smiselno izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca VPR iz
Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev
za opravljanje funkcije člana organa vodenja družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 76/08) in izpis iz kazenske evidence,
da bodoči kvalificirani imetnik ni bil pravnomočno obsojen na
kazen zapora več kot tri mesece zaradi kaznivih dejanj iz 2.
točke drugega odstavka 11. člena tega sklepa;
14. kopije potrdila o plačilu takse.
(2) Agencija si po uradni dolžnosti priskrbi dokumentacijo
o kateri vodi uradno evidenco oziroma o kateri vodi uradno
evidenco kakšen drug državni organ ali nosilec javnega pooblastila v Republiki Sloveniji. Bodoči kvalificiran imetnik je dolžan predložiti navedeno dokumentacijo, če izkazuje drugačno
stanje, kot je navedeno v javnih evidencah.
(3) Bodoči kvalificiran imetnik lahko dokumentacijo iz drugega odstavka tega člena preskrbi tudi sam.
(4) Če je bodoči kvalificirani imetnik nadrejena družba v
skupini, mora predložiti dokazila iz 4. do 6. točke prvega odstavka tega člena tudi na konsolidirani podlagi.
(5) Agencija lahko od bodočega kvalificiranega imetnika zahteva, da predloži dodatna dokazila in razkritja o lastniški strukturi,
če je to potrebno, da se ugotovi, ali bodoči kvalificiran imetnik
izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa.
(6) Agencija lahko določi, da mora bodoči kvalificirani imetnik, ki je fizična oseba, v postopku odločanja o izdaji dovoljenja za
pridobitev kvalificiranega deleža, opraviti svojo predstavitev.
IV. OBVEŠČANJE AGENCIJE
Pošiljanje obvestil
14. člen
(1) Če namerava kvalificirani imetnik, ki je pridobil dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, odtujiti delnice oziroma
poslovni delež tako, da bi se zaradi tega njegov delež zmanjšal
pod mejo, za katero velja dovoljenje, mora najmanj en delovni
dan pred nameravano odtujitvijo delnic o tem pisno obvestiti
Agencijo. V pisnem obvestilu navede tudi velikost predvidenega zmanjšanja deleža.
(2) Kvalificirani imetnik – pravna oseba, mora Agencijo
nemudoma obvestiti o vsaki združitvi ali delitvi, pri kateri je udeležen, in o vsaki drugi statusni spremembi. Pisnemu obvestilu
mora priložiti izpisek iz registra oziroma drugega ustreznega
javnega registra.
(3) Nadrejeni finančni holding in mešani finančni holding,
ki ima v skladu z dovoljenjem za pridobitev kvalificiranega deleža položaj družbi za upravljanje nadrejene družbe, mora Agencijo obvestiti tudi o vsaki spremembi članov poslovodstva.
Pridobitev deleža na podlagi univerzalnega
pravnega nasledstva
15. člen
(1) Kdor pridobi kvalificiran delež v družbi za upravljanje
na podlagi statusnega preoblikovanja družb oziroma dedovanja
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(v nadaljevanju univerzalno pravno nasledstvo), mora o tem
nemudoma obvestiti Agencijo.
(2) Imetnik kvalificiranega deleža, pridobljenega na podlagi univerzalnega pravnega nasledstva mora v 1 mesecu od
pridobitve kvalificiranega deleža vložiti zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža ali odsvojiti delež
tako, da ne presega več z zakonom določene višine. V nasprotnem primeru se šteje za neupravičenega imetnika in nastopijo
pravne posledice iz 53. člena ZBan-1.
(3) Dokler imetnik kvalificiranega deleža iz prvega odstavka tega člena ne pridobi dovoljenja Agencije, nima glasovalne
pravice iz deleža, ki ga je pridobil, in sicer v obsegu kot to
določa 52. člen ZBan-1.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Prehodna določba
16. člen
(1) Dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, ki je
bilo izdano pravni osebi, v kateri ima družba za upravljanje
najmanj 20-odstotni delež glasovalnih pravic ali najmanj 20-odstotni delež v njenem kapitalu, preneha veljati z iztekom šestih
mesecev od uveljavitve tega zakona.
(2) Če pravna oseba iz prvega odstavka tega člena do
izteka roka iz prvega odstavka tega člena ne odsvoji delnic
družbe za upravljanje, na podlagi katerih dosega ali presega
kvalificiran delež v družbi za upravljanje, nastopijo pravne posledice iz 52. člena ZBan-1.
(3) Kvalificiranemu imetniku, ki na podlagi dovoljenja za
pridobitev kvalificiranega deleža, pridobljenega pred uveljavitvijo tega sklepa, še ni pridobil deleža, za katerega je izdano
dovoljenje, začne rok za pridobitev deleža, na katerega se
nanaša dovoljenje iz prvega odstavka 50. člena ZBan-1, teči z
dnem uveljavitve tega sklepa.
(4) Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega sklepa, se končajo po določbah, ki so veljali pred uveljavitvijo tega sklepa.
Prenehanje uporabe sklepa
17. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o
načinu obveščanja o nameravani odtujitvi kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje (Uradni list RS, št. 80/03).
Uveljavitev sklepa
18. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 313-2/17-23/2008
Ljubljana, dne 16. julija 2008
EVA 2008-1611-0101
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.
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SKLEP
o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja
pogojev za opravljanje funkcije člana organa
vodenja družbe za upravljanje
Vsebina sklepa
1. člen
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, s katero kandidat za člana uprave družbe za upravljanje
v dvotirnem sistemu upravljanja, izvršnega direktorja družbe
za upravljanje v enotirnem sistemu upravljanja ali poslovodjo
družbe za upravljanje, organizirane kot družba z omejeno
odgovornostjo, oziroma za poslovodjo podružnice družbe za
upravljanje tretje države (v nadaljevanju: kandidat) dokazuje
izpolnjevanje pogojev iz 23. člena Zakona o investicijskih
skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02,
32/04 – avtentična razlaga, 42/04, 68/05 – odločba US,
28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07 in 109/07 – popr; v
nadaljevanju: ZISDU-1) v zvezi s 63. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06 in 1/08; v nadaljevanju:
ZBan-1).
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem
besedilu.
Priloge k zahtevi za izdajo dovoljenja
2. člen
(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije
člana organa vodenja družbe za upravljanje morajo biti priložena dokazila, iz katerih je razvidno, da kandidat iz prvega
odstavka prvega člena tega sklepa izpolnjuje predpisane
pogoje.
(2) Kot dokazila, iz katerih je razvidno, da kandidat izpolnjuje predpisane pogoje, se štejejo zlasti dokazila:
1. izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca VPR, ki je sestavni
del tega sklepa,
2. izpisek iz kazenske evidence ali drugo obliko dokazila o izpolnjevanju pogoja iz 2. točke 1. odstavka 63. člena
ZBan-1,
3. sklep ustreznega organa o imenovanju na funkcijo, na
katero se nanaša zahteva,
4. kopija potrdila o plačilu takse,
5. fotokopija delovne knjižice,
6. kopija pogodbe o zaposlitvi (priložiti zadnjo veljavno
oziroma za obdobje, za katero se dokazujejo navedbe),
7. kopija izvlečka iz sistemizacije delovnih mest za delovno mesto za isto obdobje kot pod točko (f),
8. potrdilo oziroma izjava delodajalca s kratkim opisom
del in nalog za isto obdobje kot pod točko (f),
9. dokazilo o pridobljeni formalni izobrazbi,
10. dokazilo o funkcionalnih znanjih (strokovni seminarji,
tečaji, izpit za opravljanje poslov borznega posrednika, državni
pravniški izpit, izpit za revizorja ...) in
11. morebitna druga dokazila.
Uveljavitev sklepa

3375.

Sklep o dokumentaciji za dokazovanje
izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije
člana organa vodenja družbe za upravljanje

Na podlagi 23. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 32/04 – avtentična
razlaga, 42/04, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06
– ZUE, 92/07 (109/07 – popr.) in 65/08) v zvezi z 2. točko 61. člena
Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06 in 1/08) in četrtega
odstavka 52. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 314-2/18-24/2008
Ljubljana, dne 16. julija 2008
EVA 2008-1611-0102
Predsednik
sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.
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Priloga 1
AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

VPRAŠALNIK
k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije:
-

þlana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja
izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem sistemu upravljanja
poslovodje družbe za upravljanje, organizirane kot družbe z omejeno
odgovornostjo
poslovodje podružnice družbe za upravljanje tretje države

Ime in priimek vložnika: …………………………………………………..
Družba za upravljanje: ………………………………………………………....
Datum imenovanja: …………………………………………………………
Odgovore v vprašalniku uporablja Agencija za trg vrednostnih papirjev pri
ocenjevanju strokovne usposobljenosti oseb, njihovih osebnostnih lastnosti in
izkušenj, v postopku izdaje dovoljenja za opravljanje funkcije þlana uprave družbe za
upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja, izvršnega direktorja družbe za
upravljanje v enotirnem sistemu upravljanja, poslovodje družbe za upravljanje,
organizirane kot družba z omejeno odgovornostjo, oziroma poslovodje podružnice
družbe za upravljanje tretje države.
Na podlagi podatkov iz vprašalnika Agencija za trg vrednostnih papirjev zagotavlja
enakost obravnav posameznih kandidatov.

Navodila za izpolnjevanje:
Vprašalnik mora biti izpolnjen þitljivo z velikimi tiskanimi þrkami. Vprašalnik je lahko
izpolnjen tudi z raþunalnikom ali drugim pisalnim sredstvom, vendar mora vsebovati
vse elemente obrazca VPR.
ýe je odgovor daljši, kot dopušþa prostor, ga kandidat napiše na dodaten list papirja
s sklicevanjem na številko vprašanja iz vprašalnika. Odgovore na dodatnih listih
kandidat lahko napiše z raþunalnikom ali drugim pisalnim sredstvom. ýe kandidat ne
želi odgovoriti na posamezno vprašanje, naj to pojasni. V kolikor podatek ne obstaja,
kandidat to oznaþi s križcem. Kandidat ne sme pustiti neizpolnjenih rubrik.

Prilloga
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Št.

1.

Osebni podatki

1.1

Ime in priimek vložnika
G./Ga.

1.2
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Ime in priimek

Prejšnja osebna imena, þe je nastala sprememba

Datum spremembe osebnega imena, þe je nastala sprememba

1.3

Datum rojstva

1.4

Država in kraj rojstva

1.5

Državljanstvo

1.6

Stalno prebivališþe

Zaþasno prebivališþe

1.7

Vložnik k vprašalniku priloži fotokopijo osebnega dokumenta (osebna
izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje).

Stran

10942 /

Št.

76 / 25. 7. 2008

Uradni list Republike Slovenije

2.

Strokovna usposobljenost, izkušnje in osebnostne lastnosti

2.1

Navedite podatke o svojih dosedanjih zaposlitvah, zaþenši s svojo zadnjo
zaposlitvijo. Opišite vsa obdobja, tudi obdobja morebitne nezaposlenosti.
Datum od/do
(mesec/leto)

2.2

Naziv delodajalca, naslov in
primarna dejavnost

Delovno mesto

Natanþno navedite pridobljeno strokovno izobrazbo (brez okrajšav). Navedite
tudi þlanstva v vseh strokovnih organih drugih družb, v katere ste vkljuþeni ali
pa ste zaprosili oziroma ste zaprošeni za vkljuþitev, in vsa dodatna
izobraževanja s podroþja storitev, za opravljanje katerih ima dovoljenje družba
za upravljanje na katero se nanaša ta zahteva za izdajo dovoljenja.
Izobrazba

Datum pridobitve

ýlanstvo

Datum vþlanitve

Druga dodatna izobraževanja s podroþja
storitev

Obdobje
izobraževanja
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2.3
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Primarna
dejavnost

Funkcija

Obdobje

Navedite vse družbe, v katerih imate ali ste imeli vi oziroma vaši ožji družinski
þlani v zadnjih treh letih veþ kot 10-odstotni delež v kapitalu ali delež
glasovalnih pravic.
Naziv družbe

2.5
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Navedite vse družbe, v katerih ste ali ste bili v zadnjih desetih letih na vodilnih
delovnih mestih.
Naziv družbe

2.4

Št.

Primarna dejavnost Navedite
delež v
%

Navedite, kdo
od družinskih
þlanov poleg
vas ima delež

Ali ima katera od družb, navedenih v odgovorih pod toþkama 2.3 in 2.4,
poslovne odnose z družbo za upravljanje, na katero se nanaša zahteva? ýe
DA, opišite naþine poslovnih povezav.

Na naslednja vprašanja odgovarjajte s kljukico (¥) v ustreznem okencu. ýe je
odgovor na vprašanje DA, morate opisati podrobnosti na loþenem listu papirja
in se sklicevati na relevantno vprašanje.
2.6

Ali ste kdaj zaprosili pristojni organ za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov
borznega posrednika oziroma za opravljanje podobnih poslov, za katere je
potrebno dovoljenje pristojnega organa v Republiki Sloveniji oziroma v tujini?
DA NE

2.7

Ali je bila vaša zahteva za izdajo dovoljenja iz toþke 2.6 zavrnjena?
DA NE

Stran
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Ali vam je bilo dovoljenje iz toþke 2.6 odvzeto?
DA NE

2.9

Ali ste bili kdaj pravnomoþno obsojeni za gospodarski prestopek ali prekršek s
podroþja gospodarstva v Republiki Sloveniji ali tujini?
DA NE

2.10

Ali obstaja pravnomoþna sodna odloþba o plaþilu dolga, ki ga še niste plaþali?
DA NE

2.11

Ali ste bili kdaj v disciplinskem postopku s pravnomoþno odloþbo spoznani za
odgovornega?
DA NE

2.12

Ali vam je bila kdaj zavrnjena zahteva za izdajo dovoljenja za þlana uprave
družbe?
DA NE

2.13

Ali ste bili razrešeni oziroma je bil od vas zahtevan odstop z vodilnega
delovnega mesta?
DA NE

2.14

Ali vam je prenehalo delovno razmerje zaradi kršitev delovnih obveznosti?
DA NE

2.15

Ali ste morali odstopiti s (plaþanega ali neplaþanega) delovnega mesta
pooblašþenca ali prokurista?
DA NE

2.16

Ali vas je v zvezi z deležem v kapitalu oziroma upravljanju katerekoli družbe
pravnomoþno obsodilo sodišþe v Republiki Sloveniji ali tujini ter spoznalo, da
ste odškodninsko odgovorni?
DA NE

Uradni list Republike Slovenije

2.17

Št.

76 / 25. 7. 2008 /

Stran

10945

Ali ste bili na vodilnem delovnem mestu v družbi, ki ji je bilo odvzeto dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, za katero se zahteva posebno dovoljenje ?
DA NE

2.18

Ali je bilo kateri koli družbi, v kateri ste ali ste bili imetnik kvalificiranega
deleža, ustanovitelj, þlan uprave – direktor, zavrnjeno ali razveljavljeno
þlanstvo v katerem koli poklicnem združenju, oziroma ali je bila družba
kakorkoli sankcionirana s strani teh organov v Republiki Sloveniji ali tujini?
DA NE

2.19

Ali ste bili na vodilnem mestu v družbi, nad katero je bila uvedena prisilna
poravnava, likvidacija, steþajni postopek ali pa je bila imenovana izredna
uprava v Republiki Sloveniji ali tujini?
DA NE

2.20

Ali vam je znano, da se namerava uvesti kateri od postopkov iz toþke 2.19?
DA NE

3.

Vaša vizija poslovanja družbe za upravljanje

3.1

Za katera delovna podroþja boste v družbi za upravljanje odgovorni?

3.2

Opišite svojo strategijo vodenja poslovanja družbe za upravljanje (od 300 do
500 besed)

Stran
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Izjava

………………..…………………………………………..……………. (ime in priimek kandidata)

(a)

potrjujem, da so podatki in informacije v vprašalniku resniþne in toþne.
Zavedam se, da mora biti þlan uprave družbe za upravljanje/ izvršni direktor
družbe za upravljanje/ poslovodja družbe za upravljanje/ poslovodja
podružnice družbe za upravljanje tretje države ustrezno strokovno usposobljen
in imeti osebnostne lastnosti ter izkušnje, potrebne za vodenje poslov družbe
za upravljanje.

(b)

izjavljam, da
– sem celovito odgovoril(-a) na vsako vprašanje tega vprašalnika in razkril(-a)
vsako informacijo, ki bi jo lahko upoštevali kot ustrezno za namen
izpolnjevanja tega vprašalnika,
– se obvezujem, da bom nemudoma obvestil(-a) Agencijo za trg vrednostnih
papirjev o vseh pomembnih spremembah, ki sem jih podal(-a) v vprašalniku
in o drugih zadevah, za katere bom izvedel (-a) po datumu izpolnitve te izjave
do izdaje dovoljenja.

(c)

zavedam se, da Agencija za trg vrednostnih papirjev lahko podatke iz tega
vprašalnika posreduje samo v skladu s 488. þlenom Zakona o trgu finanþnih
instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07) v zvezi s prvim in tretjim odstavkom
231. þlena Zakona o banþništvu (Uradni list RS, št. 131/06 in 1/08).

Datum: ………………………………………….

Podpis: ………………………………………….
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Št.

Spremembe Cenika cestnine za uporabo
cestninskih cest

Na podlagi drugega odstavka 6.b člena Zakona o družbi
za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04
– uradno prečiščeno besedilo), 6. člena Uredbe o cestninskih
cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 62/08 in 64/08) ter 34. in
36. člena Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., in 6. člena Poslovnika uprave Družbe za avtoceste v
Republiki Sloveniji, d.d., je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., dne 3. julija 2008 sprejela

SPREMEMBE CENIKA
cestnine za uporabo cestninskih cest
I.
V Ceniku cestnine za uporabo cestninskih cest (Uradni
list RS, št. 136/06, 53/08 in 65/08) se določitev cestnine za
cestninsko cesto A2 Podtabor–Ljubljana v tabeli v II. točki
spremeni tako, da se glasi:
A2 Podtabor–Ljubljana (Koseze)

Torovo

–

–

4,70

6,90

II.
V IV. točki cenika se določitev cestnine za cestninsko cesto A2 Podtabor–Ljubljana v tabeli spremeni tako, da se glasi:
A2 Podtabor–Ljubljana (Koseze)

Torovo

–

–

4,25

6,20

III.
Te spremembe cenika začnejo veljati 1. avgusta 2008.
Št. 420-3/08
Ljubljana, dne 3. julija 2008
EVA 2008-2411-0069
mag. Tomislav Nemec l.r.
Predsednik
uprave DARS, d.d.
Skladno s 6. členom Uredbe o cestninskih cestah in
cestnini (Uradni list RS, št. št. 62/08 in 64/08) je bilo k spremembam Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije, izdano pod št.
37101-6/2008/2 z dne 10. 7. 2008.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3377.

Tarifna priloga 2008 h Kolektivni pogodbi
gradbenih dejavnosti

Na podlagi 39. člena Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/05 in 100/05) pogodbene stranke:
– Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za gradbeništvo
in
– GZS – Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega
materiala,
kot predstavnika delodajalcev
ter
– Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije,
kot predstavnik delojemalcev
sklenejo
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TARIFNO PRILOGO 2008
h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti
(Uradni list RS, št. 1/05 in 100/05)
1. Določitev najnižjih osnovnih plač in najnižjih izplačanih plač
1.1 Najnižje osnovne plače
(1) Najnižja osnovna plača za posamezni tarifni razred za
poln delovni čas in normalne pogoje dela za mesečni fond 174
ur ter na eno uro v EUR veljajo od 1. 8. 2008 (Točka 1.3 Tabela
1 – stolpca 1 in 2) in se uporabljajo za obračun in izplačilo plač
od vključno meseca avgusta 2008 do meseca julija 2009.
(2) Urna postavka najnižje osnovne plače za obračun
mesečne plače je lahko enaka, mesečni znesek pa se lahko
razlikuje glede na razporeditev mesečnega fonda ur.
(3) Delodajalci, katerih zaposleni imajo v pogodbah o zaposlitvi najmanj enake ali višje osnovne plače kot so določene
v tej tarifni prilogi, niso dolžni povečevati osnovnih plač.
1.2 Najnižje izplačane plače za delavce, razen pripravnikov
(1) Ne glede na določila kolektivne pogodbe in tarifne
priloge o višini in strukturi izkazovanja plač po posameznih sestavinah, je dolžan delodajalec od 1. avgusta 2008 izplačevati
najmanj zneske izplačanih plač v EUR, ki so zapisani v Točki
1.3 Tabeli 1 – stolpec 3 in se uporabljajo za obračun in izplačilo
plač od vključno meseca avgusta 2008 do meseca julija 2009.
Izplačane plače vsebujejo vse sestavine plač, ki jih določa
zakon in kolektivna pogodba, to so: osnovna plača, dodatki,
delovna uspešnost in druge uspešnosti. V znesek izplačanih
plač pa se ne upoštevajo obračunani in izplačani zneski za
nadurno delo.
(2) Zneski najnižjih izplačanih plač ne veljajo za delavce,
ki ne dosegajo planiranih rezultatov po vnaprej znanih kriterijih.
1.3. Tabela 1
Najnižje osnovne plače in najnižje izplačane plače:
Najnižje osnovne plače
– v EUR
Tarifni
razredi

Najnižje izplačane
plače – v EUR

Na uro
1. 8. 2008

Znesek za 174 ur
1. 8. 2008

Znesek za 174 ur
1. 8. 2008

1

2

3

1

2,34

408,00

590,00

2

2,55

443,00

617,00

3

2,82

491,00

670,00

4-1

3,13

544,00

740,00

4-2

3,32

577,00

770,00

5-1

3,70

643,00

810,00

5-2

3,93

683,00

850,00

6-1

4,14

720,00

890,00

6-2

4,79

834,00

960,00

7-1

4,91

854,00

1.005,00

7-2

5,52

960,00

1.102,00

7-3

5,94

1.034,00

1.212,00

8

6,58

1.145,00

1.452,00

9

7,64

1.329,00

1.747,00

1.4. Delodajalec in sindikat pri delodajalcu se lahko, glede
na doseženo produktivnost v posameznih družbah, dogovorijo
za višji znesek osnovnih plač in izplačanih plač kot so navedeni
v Tabeli 1 točke 1.3.
1.5. Od 1. 1. 2009 se upošteva razlika pri inflaciji za leto
2008, ki bo višja kot 5,2%, pri določitvi najnižjih osnovnih plač
za vse TR in pri najnižjih izplačanih plačah za tiste TR, ki imajo

Stran

10948 /

Št.

76 / 25. 7. 2008

Uradni list Republike Slovenije

v TP 2008 določeno manjše povečanje glede na zneske, veljavne od 1. 1. 2008, kot bo dejanska stopnja inflacije za leto
2008. To se ugotovi v januarju 2009 in formalizira z Aneksom
h TP 2008. Kolikor bo inflacija za leto 2008 nižja kot 5,2%, se
poračun opravi pri določitvi novih zneskov po TR v letu 2009.
2. Regres za letni dopust
(1) Delavcu pripada regres za letni dopust za leto 2008
najmanj v znesku EUR 750,00, za leto 2009 pa v znesku najmanj EUR 800,00.
(2) V podjetjih z izgubo v preteklem poslovnem letu pripadata delavcu regresa za leti 2008 in 2009 najmanj v višini
zakonsko določene minimalne plače na dan izplačila regresa.
(3) V primeru nelikvidnosti delodajalca se regres za letni
dopust izplača v roku v skladu z zakonom.
3. Povračilo stroškov v zvezi z delom
Povračilo stroškov prehrane med delom pripada delavcem v primeru gotovinskega plačila od 1. 8. 2008 najmanj v
višini EUR 4,00. V primeru, da delavec dela 10 ur ali več na
dan, mu pripada dodaten znesek povračila za prehrano v višini
najmanj EUR 0,60 za vsako uro dela nad 8 ur.
4. Višina drugih prejemkov iz 53. člena KPGD
(1) Višina odpravnine ob upokojitvi iz prvega odstavka
53. člena KPGD znaša od 1. 8. 2008 najmanj EUR 2.900,00.
(2) Solidarnostno pomoč iz tretje alineje drugega odstavka 53. člena KPGD lahko odobri delodajalec delavcu od 1. 8.
2008 dalje do višine EUR 750,00.
(3) Solidarnostno pomoč iz četrte alineje drugega odstavka 53. člena KPGD lahko odobri delodajalec delavcu od 1. 8.
2008 dalje do višine EUR 1.252,00.
5. Veljavnost
(1) Tarifna priloga 2008 h Kolektivni pogodbi za gradbene
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu Tarifna priloga 2008 h KPGD)
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se
uporablja od 1. avgusta 2008.
(2) Tarifna priloga 2008 h KPGD velja do 31. julija 2009.
(3) Podpisniki te Tarifne priloge 2008 h KPGD se zavezujejo do 30. junija 2009 dogovoriti novo Tarifno prilogo h KPGD
z začetkom uporabe s 1. avgustom 2009.
(4) Kolikor podpisniki Tarifne priloga 2008 h KPGD do
konca njene veljavnosti ne dogovorijo nove Tarifne priloge h
KPGD za naslednje obdobje, se ji podaljša veljavnost še za
eno leto.
(5) Z začetkom veljavnosti te Tarifne priloge 2008 h KPGD
prenehata veljati Tarifna priloga 2007 h KPGD z dne 16. 7.
2007 (Uradni list RS, št. 71/07) in Spremembe Tarifne priloge
2007 h KPGD z dne 4. 2. 2008 (Uradni list RS, št. 18/08).
Ljubljana, dne 15. julija 2008
Podpisniki:
ZDS – Sekcija za gradbeništvo
Generalni sekretar ZDS
Jože Smole l.r.
GZS – Zbornica gradbeništva in industrije
gradbenega materiala
Predsednik UO ZGIGM
Branko Selak l.r.
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti
Slovenije
Predsednica
Tanja Šuligoj l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
18. 7. 2008 izdalo potrdilo št. 02047-8/2004/12 o tem, da je
Tarifna priloga 2008 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti
vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod
zaporedno številko 5/3.
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OBČINE
BELTINCI
3378.

Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega
glasila Občine Beltinci – Mali rijtar

Na podlagi 9. člena Zakon o medijih (Uradni list RS, št.
110/06 – uradno prečiščeno besedilo ZMed-UPB1), 16. člena
Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01,
11/03, 46/06) je Občinski svet Občine Beltinci na 14. redni seji
dne 19. 6. 2008 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila
Občine Beltinci – Mali rijtar
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja ustanovitev in izdajanje javnega
glasila Občine Beltinci (v nadaljevanju: glasilo), kot informativnega časopisa občine.
2. člen
Ime glasila je »Mali rijtar«.
3. člen
Ustanovitelj glasila je Občina Beltinci.
Izdajatelj glasila je Občinski svet Občine Beltinci (v nadaljevanju: občinski svet).
Sedež glasila je: Mladinska 2, Beltinci.
Naslov uredništva glasila je: Mladinska ul. št. 2, 9231 Beltinci.
4. člen
Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk. Glasilo izhaja praviloma štirikrat letno. Glasilo lahko izide tudi kot dvojna
številka ali kot izredna številka.
Glasilo je možno največ dvakrat letno izdati tudi samo z
literarno vsebino. O izdaji glasila literarne vsebine in o višini potrebnih finančnih sredstvih za ta namen na predlog uredniškega
odbora odloča občinski svet.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
Glasilo izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki. Glasilo
v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine
Beltinci brezplačno, časopis v elektronski obliki pa se objavi na
spletnih straneh Občine Beltinci.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA
5. člen
Glasilo obvešča o delu organov Občine Beltinci, krajevnih
skupnosti, javnih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Beltinci, društev in drugih
organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu ter poroča o
aktualnih gospodarskih, političnih, socialnih, kulturnih, športnih
in ostalih dogajanjih v občini.
Glasilo opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju
in delu v Občini Beltinci.
Programske vsebine glasila morajo temeljiti na svobodi
izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in
dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za
različna mnenja, prepričanja in raznolike vsebine, avtonomnosti odgovornega urednika in uredniškega odbora ter avtorjev
besedil pri ustvarjanju programskih vsebin.

III. UREDNIŠTVO GLASILA
6. člen
Glasilo ureja uredništvo glasila, ki ga sestavljajo odgovorni urednik, namestnik odgovornega urednika in uredniški
odbor.
Uredniški odbor
7. člen
Uredniški odbor šteje devet članov. Člane uredniškega
odbora imenuje in razrešuje občinski svet na predlog Komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Mandat članov
uredniškega odbora je 4 leta.
Župan, najmanj 5 članov občinskega sveta in Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko predlagajo
občinskemu svetu predčasno razrešitev posameznega člana
uredniškega odbora, če ta s svojim delom ne deluje v skladu z
programsko zasnovo in uredniško politiko glasila.
8. člen
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo glasila in
jo predlaga v potrditev občinskemu svetu. Najmanj enkrat
letno uredniški odbor občinski svet obvešča z uresničevanjem
programske zasnove ter ga seznanja z ekonomskimi in drugimi vprašanji v zvezi z glasilom. Obravnava tudi pobude in
predloge občinskih svetnikov, sodelavcev glasila in bralcev
ter skrbi za spoštovanje določil kodeksa novinarske poklicne
etike pri pisanju.
9. člen
S programsko zasnovo se podrobneje določi namen izdajanja glasila in temeljna vsebinska izhodišča glasila.
Člani uredniškega odbora so v okviru sprejete programske zasnove in uredniške politike pri svojem delu neodvisni
in samostojni. Uredniški odbor se sestaja na sejah, ki jih po
potrebi sklicuje in vodi odgovorni urednik.
Odgovorni urednik
10. člen
Odgovornega urednika in namestnika odgovornega urednika (izmed članov uredniškega odbora) imenuje in razrešuje
občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja. Mandat urednika je 4 leta.
Župan, najmanj 5 članov občinskega sveta in Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko predlagata
občinskemu svetu predčasno razrešitev odgovornega urednika, če z delom ne deluje v skladu z programsko zasnovo in
uredniško politiko glasila.
11. člen
Za odgovornega urednika je lahko imenovana oseba zaposlena v občinski upravi ali zunanji izvajalec, ki delo opravlja
pogodbeno na podlagi javnega razpisa.
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki
poleg zakonskih izpolnjuje še naslednje pogoje:
– visoka izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v novinarstvu oziroma
podobnih delovnih mestih.
Za namestnika odgovornega urednika je lahko imenovana
oseba, ki poleg zakonskih izpolnjuje še naslednje pogoje:
– najmanj višješolska izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj v prosveti, kulturi, novinarstvu oziroma podobnih delovnih mestih.
Namestnik odgovornega urednika prevzame funkcijo odgovornega urednika (pravice in obveznosti), na podlagi njego-
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vega pooblastila in v času njegove daljše nezmožnosti opravljanja funkcije odgovornega urednika.
12. člen
Naloge odgovornega urednika so:
– vodi uredniški odbor,
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– zagotavlja redno izhajanje glasila,
– naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh
fazah nastajanja glasila,
– angažira zaposlene v občinski upravi, krajevnih skupnostih, javnih zavodih, podjetjih, skladih in društvih za pripravo
posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju
glasila,
– priprava letnega finančnega načrta za izdajanje glasila,
– skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike,
– opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o medijih.
Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo, vendar je o
tem in konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan pisno obvestiti
avtorja prispevka in člane uredniškega odbora in to najkasneje
pred izidom številke glasila, za katero je bil prispevek izdelan.
Vsakdo ima v skladu z določili ZMed pravico od odgovornega urednika zahtevati, da brezplačno objavi njegov popravek
objavljenega obvestila, s katerim sta bila prizadeta njegova
pravica ali interes.
13. člen
Na osnovi tega odloka občinski svet sprejeme pravilnik,
ki bo podrobneje urejal način plačila odgovornega urednika,
njegovega namestnika, lektorja, članov uredniškega odbora in
zunanjih sodelavcev.
IV. NAČIN FINANCIRANJA IZDAJANJA GLASILA
14. člen
Občina Beltinci zagotavlja gmotne in druge pogoje za
redno izdajanje glasila s sredstvi občinskega proračuna na
podlagi letnega finančnega načrta, ki ga pripravi odgovorni
urednik.
Sredstva za izdajanje glasila se lahko zagotavljajo tudi s
prihodki od oglasnih in drugih sporočil.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
V. OGLAŠEVANJE IN ORGANIZACIJA IZDAJANJA GLASILA
15. člen
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste
plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo naroči
pravna ali fizična oseba. Objavljajo se samo plačani oglasi.
Za oglase se po tem odloku ne štejejo:
– obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami novic,
– brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb,
kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij,
– brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij.
16. člen
Oglaševati je možno samo na straneh in na način, kot
ga določi odgovorni urednik, nikakor pa ne na naslovni strani
glasila. Cene oglaševanja določi uredniški odbor na predlog
odgovornega urednika.
17. člen
Opravljanje posameznih tehničnih, strokovnih ali organizacijskih opravil povezanih z izdajanjem glasila se lahko naroči
zunanjim izvajalcem in za posamezna dela sklene pogodbo.

VI. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Izdajatelj glasila je dolžan pred začetkom izdajanja prijaviti
glasilo pristojnemu organu, zaradi vpisa v razvid medijev, prav
tako pa je dolžan pristojni organ obveščati o vseh spremembah.
19. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila
obvezno navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje ter številka glasila,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora,
– podatki o vpisu v razvid medijev.
20. člen
Mandat članom uredniškega obora občinskega javnega
(informativnega) glasila (4 leta), ki so bili imenovani na seji občinskega sveta dne 3. 4. 2007 preneha z imenovanjem novega
uredniškega odbora s strani na novo izvoljenega občinskega
sveta oziroma z dnem razrešitve.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
občinskem javnem glasilu Mali rijtar (Uradni list RS, št. 77/00,
63/03).
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/08-213/IV
Beltinci, dne 19. junija 2008
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

3379.

Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo
Beltinci

Na podlagi določil 3., 4., 7. in 18. do 24. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98), določil Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni
list RS, št. 2/04), 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni
list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03 in 46/06) je Občinski
svet Občine Beltinci na 14. redni seji, ki je bila dne 19. 6.
2008, sprejel

ODLOK
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci
1. člen
V prvem odstavku 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci (Uradni list RS,
št. 23/04) se na koncu opisa dejavnosti doda nova alinea z
besedilom:
»– 47.810 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
z živili, pijačami in tobačnimi izdelki.«

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/08-214/IV
Beltinci, dne 19. junija 2008
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

3380.

Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega komunalnega podjetja Komuna
Beltinci d.o.o.

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 408. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 30/93) ter 16. člena
Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01,
11/03 in 46/06) je Občinski svet Občine Beltinci na 13. redni seji
dne 8. 5. 2008 sprejel

ODLOK
o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
komunalnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o.
1. člen
V 4. členu Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega
podjetja Komuna Beltinci d.o.o. (Uradni list RS, št. 10/98,
14/01, 7/07) se dopolnijo določbe o dejavnosti podjetja po standardni klasifikaciji dejavnosti z naslednjim dejavnostmi:
»18.200
50.300
50.400
52.200
59.110
59.120
59.140
61.100
68.320

Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
Potniški promet po celinskih vodah,
Tovorni promet po celinskih vodah,
Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem
prometu,
Produkcija filmov, videofilmov in televizijskih oddaj,
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
videofilmov, televizijskih oddaj,
Kinematografska dejavnost,
Telekomunikacijske dejavnosti po vodih,
Posredništvo v prometu z nepremičninami.«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2008-13-200/IV
Beltinci, dne 8. maja 2008
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

3381.

Pogoji za plakatiranje med volilno oziroma
referendumsko kampanjo na območju Občine
Beltinci

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni kampanji in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07), 21. člena Odloka
o oglaševanju v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 78/98) in
16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00,
118/00, 67/01, 11/03 in 46/06) je Občinski svet Občine Beltinci
na 15. redni seji dne 15. 7. 2008 sprejel
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POGOJE
za plakatiranje med volilno oziroma
referendumsko kampanjo na območju
Občine Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S temi pogoji je določeno plakatiranje in postavljanje panojev, transparentov in stojnic, ki se uporabljajo v času volilne
oziroma referendumske kampanje na območju Občine Beltinci
(v nadaljevanju: občina).
II. OBJEKTI IN PRAVILA PLAKATIRANJA
2. člen
1. Objekti, s pomočjo katerih se lahko izvaja volilna in
referendumska kampanja na območju občine, so:
– stalna plakatna mesta,
– panoji, jumbo panoji,
– transparenti,
– manjši, prosto stoječi panoji,
– stojnice.
2. Dimenzije objektov za oglaševanje so:
– pano (4 x 2 m) brez konstrukcije,
– jumbo pano (5,1 x 2,4 m), (4 x 3 m) s konstrukcijo,
– transparent (širina ceste x maksimalno 1,5 m – višina),
– prosto stoječi pano (2 x 1,5 m) – lahko večstranski,
– stojnica (2 x 1 m).
3. Razdalja med posameznimi objekti za oglaševanje so:
– med dvema ali več panoji je minimalna razdalja 15 m,
– med dvema ali več transparentoma je minimalna razdalja 50 m,
– med dvema ali več prosto stoječimi panoji je minimalna
razdalja 5 m,
– med dvema stojnicama je minimalna razdalja 5 m.
III. NAČIN PLAKATIRANJA
3. člen
1. Posamezni organizator volilne oziroma referendumske
kampanje lahko ima na območju občine postavljenih največ:
– 18 panojev, od tega 4 v Beltincih in po 2 v ostalih
KS – naseljih občine,
– 3 prosto stoječe prenosne panoje v vsakem naselju v
občini,
– 1 stojnico v posameznem naselju,
– 1 transparent v posameznem naselju,
– 1 jumbo pano v vsakem naselju v občini.
2. Postavitev in odstranitev objektov volilne oziroma referendumske kampanje, razen že obstoječih objektov za plakatiranje, izvede organizator volilne in referendumske kampanje
na lastne stroške, enako velja tudi za plakatiranje.
3. Na obstoječih in novih plakatnih mestih v lasti Občine
Beltinci oziroma krajevnih skupnosti v občini bo izvajala plakatiranje Komuna, javno komunalno podjetje Beltinci d.o.o.,
Mladinska 2, 9231 Beltinci (v nadaljevanju: Komuna. Beltinci
d.o.o).
4. Ceno stroškov za izvedbo plakatiranja (namestitev in
odstranitev plakatov) vsakokrat določi Nadzorni svet Komune
Beltinci d.o.o. V času sprejema teh pogojev znaša cena plakatiranja 50,00 EUR – za namestitev in odstranitev plakatov (za 1
organizatorja – za vsa za volilno oziroma referendumsko kampanjo razpoložljiva plakatna mesta v občini; dokazilo o plačilu
teh stroškov je potrebno predložiti pred izvedbo plakatiranja).
5. Organizator volilne oziroma referendumske kampanje
mora dostaviti plakate podjetju Komuna d.o.o. Beltinci, ki bo
plakatiranje izvršilo v roku enega dneva od prevzema plakatov,
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in bo tudi izvrševalo kontrolo in zamenjavo plakatov (strgani ...)
na obstoječih plakatnih mestih.
6. Plakatiranje se bo izvajalo po vrstnem redu, kot bodo
prevzeti plakati od organizatorjev volilne oziroma referendumske kampanje.
7. Na vsakem obstoječem objektu za plakatiranje se lahko nalepi največ 1 plakat enega organizatorja volilne oziroma
referendumske kampanje.
8. Prelepljanje plakatov ali uničevanje plakatov drugih
organizatorjev volilne in referendumske kampanje je prepovedano.
IV. POTREBNA DOVOLJENJA IN SOGLASJA
4. člen
Za postavitev novih objektov za plakatiranje morajo organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje pridobiti
dovoljenje od občinske uprave občine.
Vloga za pridobitev dovoljenja vsebuje:
– soglasje lastnika zemljišča na katerem bo objekt za
plakatiranje stal,
– mapno kopijo z vrisano mikro lokacijo objekta za plakatiranje,
– v primerih, ko se vloga nanaša na javne površine oziroma zemljišča, ki so last občine, ni potrebno prilagati soglasja
lastnika zemljišča.
Pri izbiri lokacije ima prednost tisti, ki je prej oddal popolno vlogo. Oglaševanje je dovoljeno izključno na tistih mestih,
za katere je izdala dovoljenje občinska uprava občine ter na
obstoječih oglasnih mestih.
5. člen
1. Vsi objekti iz 3. člena, ki so postavljeni brez dovoljenja
občinske uprave občine, se odstranijo na stroške organizatorja
volilne oziroma referendumske kampanje, ki jih je postavil.
2. V času predvolilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati nove plakate.
3. Po končanih volitvah oziroma referendumu so organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje dolžni odstraniti
ves volilni oziroma referendumski propagandni material in vse
na novo postavljene objekte za plakatiranje v roku 15 dni, sicer to
opravi s strani občine pooblaščena oseba na njihove stroške.
4. Nadzor nad izvajanjem teh pogojev za plakatiranje
opravlja Komuna d.o.o. Beltinci in medobčinska inšpekcija.
5. Občina ne nosi odgovornosti za poškodbe ali prekrivanje plakatov.
6. Občina bo za plakatiranje na javnih površinah poskušala zagotoviti organizatorjem volilne oziroma referendumske
kampanje čimbolj enakovredno porazdelitev plakatnih mest.
7. Sprejeti pogoji plakatiranja v času volitev oziroma referenduma se objavijo na oglasni deski občinske uprave v Beltincih, Mladinska 2, na internetni strani www.beltinci.si, obvestilo o
objavi pogojev pa tudi na kabelski televiziji občine.
6. člen
Z uveljavitvijo teh pogojev se prenehajo uporabljati vsi
do sedaj s strani občine izdani pogoji za plakatiranje in postavljanje panojev, transparentov in stojnic, ki se uporabljajo v
času volilne in referendumske kampanje na območju Občine
Beltinci.
7. člen
Ti pogoji začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-01/2008-15
Beltinci, dne 15. julija 2008
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

Uradni list Republike Slovenije
BREŽICE
3382.

Odlok o razglasitvi Kapele – Cerkev Marijinega
vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 – ZVKD-1 – v nadaljevanju
ZVKD-1), 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 49/99, 86/99 in 79/02) ter na predlog Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Novo mesto je
Občinski svet Občine Brežice na 13. redni seji dne 2. 7. 2008
sprejel

ODLOK
o razglasitvi Kapele – Cerkev Marijinega
vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega
pomena
1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne, umetnostno-arhitekturne, zgodovinske in estetske vrednote ter
zagotovi nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega
pomena z lastnostmi umetnostno arhitekturnega spomenika in
zgodovinskega spomenika razglasi enoto dediščine:
Kapele – Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 3058).
Spomenik stoji na parcelni številki *1, k.o. Kapele.
Cerkev stoji v južnem delu naselja Kapele na platoju nad
močvirnatim svetom Jovsov ob reki Sotli.
2. člen
Opis objekta, ki utemeljuje razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev je bila zgrajena leta 1798 na mestu starejše prednice v poznobaročnem slogu s primesmi klasicizma. Sprva je
v glavnem oltarju stal kip Matere Božje z Jezusom v naročju
t.i. »Marija na jezeru«. Ker je dolino med kapelskim gričem in
Sotlo tedaj še pokrivala voda, je bilo prvotne ime župnije »Kapela na jezeru«. Večja obnova cerkve se je izvršila 1884, ko
so ji prizidali nov zvonik in jo opremili z novimi orglami. Rušilni
potres 1895 jo je poškodoval v tolikšni meri, da ni bila varna
za opravljanje bogoslužja in se je le-to moralo vršiti v bližnji
cerkvi sv. Trojice. Ponovna prenova cerkve je trajala do 1906.
1. maja 1907 je prenovljeno cerkev posvetil škof dr. Mihaela
Napotnik.
Notranjščina cerkve je členjena z dvema slepima kupolama in manjšim, ravno zaključenim prezbiterijem. Oboki so v
celoti poslikani s freskami z osrednjo sliko Marijinega vnebovzetja. Stenske slike lahko zagotovo datiramo v čas popotresne
obnove cerkve in jih pripišemo slikarski trdiciji Tomaža Fantonija in Jakoba Brolle. Iz tega časa je tudi oltarni relief Marijinega
vnebovzetja s spremljajočimi kipi, delo podobarskih delavnic
iz Južne Tirolske.
3. člen
Varovano območja kulturnega spomenika obsega parcelo
številka *1, k.o. Kapele, ki je vrisana na kopiji katastrskega načrta v merilu 1:1000, le-ta je sestavni del tega odloka.
4. člen
Varovano območje kulturnega spomenika, definirano v
prejšnjem členu, se varuje kot celota, za varovanje spomenika
pa velja režim, ki ohranja spomenik v njegovi avtentični pričevalnosti. Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele
ali zemljišče je potrebno predhodno pisno soglasje Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Spomenik je varovan v skladu z ZVKD-1 ter je v skladu z
9. členom tega zakona vpisan v Register nepremične kulturne
dediščine.
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Varstveni režim za varovano območje določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, krajinskih, likovnih,
urbanističnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti
in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut objekta;
– cerkvena oprema (oltarji, skulpture, slike, svečniki, zvonovi, klopi, bogoslužno posodje, križev pot, mašni plašči …) je
sestavni del spomenika;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin
objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vseh posegov v objekt in v prostor cerkvenega areala ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških
lastnosti;
– prepoved vseh predelav zaščitenih gabaritov, tlorisov in
drugih značilnih stilnih elementov objektov;
– prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika
razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem
Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
– za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče
cerkvenega areala so potrebni, v skladu 28., 29. in 30. členom
ZVKD-1 kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje za posege pristojnega Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije.
Varovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arheoloških, arhitekturnih, etnoloških, krajinskih, likovnih in zgodovinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične
dediščine in situ, v tisku in drugih medijih;
– znanstveno-raziskovalnemu delu;
– učno-demonstracijskemu delu.

10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

5. člen
Po predhodnem soglasju Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije je mogoče na spomeniku izvajati prenovitvena oziroma sanacijska dela, restavratorske posege in dela
vzdrževalnega značaja v dobrobiti ohranjanja obstoječih kvalitet in njihovih dopolnitev, ki se natančneje definirajo v konservatorskem programu, ki jih izdela Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije.
Vsi posegi se izvajajo v skladu z obstoječimi pravnimi
predpisi ter smernicami, pogoji in soglasjem pristojne območne
enote zavoda za varstvo kulturne dediščine.

ODLOK
o razglasitvi Bizeljsko – Cerkev sv. Vida
na Janeževem vrhu za kulturni spomenik
lokalnega pomena

6. člen
ZVKD-1 določa podrobnejše pogoje za raziskovanje,
načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje,
pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za učinkovito varstvo
spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
Varovano območje se vriše na karto načrta parcel Geodetske uprave RS.
7. člen
Upravljanje spomenika izvaja lastnik nepremičnin, ki so
razglašene kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Upravljanje izvaja upravljalec ob strokovni pomoči zavoda, ki je izdal
strokovne podlage za razglasitev spomenika.
8. člen
Pristojni organ mora v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka
na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 predlagati zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiški knjigi.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektor,
pristojen za dediščino.

Št. 62-1/2006-32
Brežice, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan
po pooblastilu župana
Podžupanja
Občine Brežice
Patricia Čular l.r.

3383.

Odlok o razglasitvi Bizeljsko – Cerkev sv.
Vida na Janeževem vrhu za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 – ZVKD-1 – v nadaljevanju
ZVKD-1), 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 49/99, 86/99 in 79/02) ter na predlog Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Novo mesto je
Občinski svet Občine Brežice na 13. redni seji dne 2. 7. 2008
sprejel

1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne, umetnostno-arhitekturne, zgodovinske in estetske vrednote ter
zagotovi nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega
pomena z lastnostmi umetnostno arhitekturnega spomenika in
zgodovinskega spomenika razglasi enoto dediščine:
Bizeljsko – Cerkev sv. Vida na Janeževem vrhu (EŠD
2881).
Spomenik stoji na parcelnih številkah *71 in 1384, k.o.
Bizeljsko.
Cerkev sv. Vida na Janeževem vrhu se nahaja na izpostavljeni lokaciji na robu platoja, kjer se teren že spušča
v dolino. Predstavlja, ki je bila zgrajena v 17. stoletju. Leto
gradnje sporoča letnica 1678 na glavnem portalu. V drugi
polovici 18. stoletja je doživela temeljito obnovo, ko so pozidali
zakristijo, zvonik in obokali ladjo ter izdelali nov glavni oltar. V
19. stoletju so baročno streho zvonika zamenjali z današnjo,
kasneje pa cerkev ni doživela večjih gradbenih posegov.
2. člen
Opis objekta, ki utemeljuje razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Stavba predstavlja preprosto podružnično cerkev, ki jo
sestavljajo pravokotna banjasto obokana ladja, kratek poligonalno sklenjen in obokan prezbiterij, kvadratna zakristija na
južni strani ter zvonik, kratek poligonalno sklenjen in obokan
prezbiterij, kvadratna zakristija na južni strani ter zvonik, ki se
dviga nad zahodno steno ladje. Zunanjščino členijo poleg preprostih pravokotnih okenskih odprtin predvsem kamnita glavni
in stranski portal ter iz kamna klesani polkrožni okviri odprtin
zvonika. Notranjščino zaznamuje zlasti banjast obok v ladji,
ki sloni na izrazitih slopih brez kapitelov, omembe vredna pa
sta še prvotni kamniti tlak v prezbiteriju in opečni zakristiji. Od
opreme cerkve velja omeniti le dva oltarja. Glavni, ki ga odlikuje
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razgibana silhueta poznobaročnega oltarnega nastavka in ga
krasijo angelske in svetniške figure, je nastal v sredini 18. stoletja. Stranski oltar posvečen sv. Roku pa je starejši, saj po tipu
sodi med t.i. zlate oltarje s konca 17. stoletja. Poleg figure sv.
Roka oltar krasita figuri sv. Agate in neznane svetnice, v atiki
pa angela in neka svetniška figura.
Cerkev ima zaradi kulturnih, umetnostno arhitekturnih,
zgodovinskih in drugih lastnosti poseben pomen, zato jo je
potrebno razglasiti za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi umetnostno-arhitekturnega spomenika in zgodovinskega spomenika.
3. člen
Varovano območja kulturnega spomenika obsega parceli
številka *71 in 1384, k.o. Bizeljsko, ki sta vrisani na kopiji katastrskega načrta v merilu 1:1000, le-ta je sestavni del tega odloka.
4. člen
Varovano območje kulturnega spomenika, definirano v
prejšnjem členu, se varuje kot celota, za varovanje spomenika
pa velja režim, ki ohranja spomenik v njegovi avtentični pričevalnosti. Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele
ali zemljišče je potrebno predhodno pisno soglasje Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Spomenik je varovan v skladu z ZVKD-1 ter je v skladu z
9. členom tega zakona vpisan v Register nepremične kulturne
dediščine.
Varstveni režim za varovano območje določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, krajinskih, likovnih,
urbanističnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti
in neokrnjenosti;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v stavbo ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin cerkve, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika
razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem
Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
– prepoved vseh predelav zaščitenih gabaritov, tlorisov in
drugih značilnih stilnih elementov objektov;
– oblikovanje območja okoli stavbe znotraj varovanega
območja v skladu s konservatorskim programom, ki ga bo izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna
enota Novo mesto;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnosti javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njej odvijajoče se dejavnosti.
Varovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arheoloških, arhitekturnih, etnoloških, krajinskih, likovnih in zgodovinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične
dediščine in situ, v tisku in drugih medijih;
– znanstveno-raziskovalnemu delu;
– učno-demonstracijskemu delu.
5. člen
Po predhodnem soglasju Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije je mogoče na spomeniku izvajati prenovitvena oziroma sanacijska dela, restavratorske posege in dela
vzdrževalnega značaja v dobrobiti ohranjanja obstoječih kvalitet in njihovih dopolnitev, ki se natančneje definirajo v konservatorskem programu, ki jih izdela Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije.
Vsi posegi se izvajajo v skladu z obstoječimi pravnimi
predpisi ter smernicami, pogoji in soglasjem pristojne območne
enote zavoda za varstvo kulturne dediščine.
6. člen
ZVKD-1 določa podrobnejše pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni

Uradni list Republike Slovenije
promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne
druge ukrepe in prepovedi za učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
Varovano območje se vriše na karto načrta parcel Geodetske uprave RS.
7. člen
Upravljanje spomenika izvaja lastnik nepremičnin, ki so
razglašene kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Upravljanje izvaja upravljalec ob strokovni pomoči zavoda, ki je izdal
strokovne podlage za razglasitev spomenika.
8. člen
Pristojni organ mora v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka
na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 predlagati zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiški knjigi.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektor,
pristojen za dediščino.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 617-2/2005-3
Brežice, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan
po pooblastilu župana
Podžupanja
Občine Brežice
Patricia Čular l.r.

3384.

Odlok o razglasitvi Orešje na Bizeljskem
– Cerkev sv. Marije Magdalene za kulturni
spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 – ZVKD-1 – v nadaljevanju
ZVKD-1), 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 49/99, 86/99 in 79/02) ter na predlog Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Novo mesto je
Občinski svet Občine Brežice na 13. redni seji dne 2. 7. 2008
sprejel

ODLOK
o razglasitvi Orešje na Bizeljskem – Cerkev
sv. Marije Magdalene za kulturni spomenik
lokalnega pomena
1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne, umetnostno-arhitekturne, zgodovinske in estetske vrednote ter
zagotovi nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega
pomena z lastnostmi umetnostno arhitekturnega spomenika in
zgodovinskega spomenika razglasi enoto dediščine:
Orešje na Bizeljskem – Cerkev sv. Marije Magdalene
(EŠD 2880).
Spomenik stoji na parcelnih številkah *36 in 284/1, k.o.
Orešje.
Cerkev, obdana s pokopališčem, stoji sredi naselja in je
pravilno orientirana. Vas je v virih prvič omenjena leta 1404,
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cerkev pa v virih prvič nastopa leta 1545. Sodeč po letnici na
talnem zidcu prezbiterija, so leta 1653 prezbiterij prizidali k starejši ladji. Približno v tem času so verjetno pozidali tudi zvonik
(zvon iz leta 1696), leta 1665 pa postavili nov oltar. Obsežno
prenovo je cerkev doživela leta 1842, ko so posodobili okenske
odprtine, izdelali kamnit glavni portal v zahodni steni, postavili
lesen pevski kor in uredili zunanji dostop na pevski kor, obokali
ladjo s potlačenim banjastim obokom ter celotno zunanjščino
poenotili z in v ometu izvedenimi sivimi vogalniki.
2. člen
Opis objekta, ki utemeljuje razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev sestavljajo pravokotna ladja, kratek poligonalni
prezbiterij, ki ga od ladje ločuje rahlo šilasta slavoločna odprtina, zvonik na južni strani, ki v pritličju služi kot zakristija, ter
zidane stopnice na pevski kor na južni strani ladje. Zunanjščino členijo predvsem v ometu izvedeni sivi vogalniki, kamnit
glavni portal z letnico 1842 in začetnicami nekega napisa
I.P.K.P, polkrožne kamnite odprtine zvonika ter polkrožna okna
v prezbiteriju. Notranjost cerkve odlikuje predvsem zvezdasto-grebenasto obokan prezbiterij s stiliziranim sklepnikom, ki
na nek način obuja poznogotske stavbne oblike. Sicer pa je
glavni likovni poudarek v cerkvi pridržan oltarni opremi. Glavni
oltar iz leta 1665 sodi v skupno t.i. zlatih oltarjev. Krasijo ga kipi
sv. Marije Mgdalene, sv. Barbare in sv. Katarine. Slednjima svetnicama sta posvečena tudi stranska oltarja, ki sta nastala sredi
18. stoletja in sodita med t.i. okvirne oltarje. Poleg slik obeh
svetnic oltar krasijo figure angelov in dekorativni elementi.
Cerkev ima zaradi kulturnih, umetnostno-arhitekturnih, zgodovinskih in drugih lastnosti poseben, zato jo je potrebno razglasiti za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi umetnostno-arhitekturnega spomenika in zgodovinskega spomenika.
3. člen
Varovano območja kulturnega spomenika obsega parceli
številka *36 in 284/1, k.o. Orešje, ki sta vrisane na kopiji katastrskega načrta v merilu 1:1000, le-ta je sestavni del tega odloka.
4. člen
Varovano območje kulturnega spomenika, definirano v
prejšnjem členu, se varuje kot celota, za varovanje spomenika
pa velja režim, ki ohranja spomenik v njegovi avtentični pričevalnosti. Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele
ali zemljišče je potrebno predhodno pisno soglasje Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Spomenik je varovan v skladu z ZVKD-1 ter je v skladu z
9. členom tega zakona vpisan v Register nepremične kulturne
dediščine.
Varstveni režim za varovano območje določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, krajinskih, likovnih,
urbanističnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti
in neokrnjenosti;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v stavbo ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti ter odstranitev vseh neprimernih elementov kot posledice nestrokovnih obnov v preteklosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– prepoved vseh posegov v plasti spomenika razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem Zavoda
za varstvo kulturne dediščine;
– prepoved vseh predelav zaščitenih gabaritov, tlorisov in
drugih značilnih stilnih elementov objektov;
– oblikovanje območja okoli stavbe znotraj varovanega
območja v skladu s konservatorskim programom, ki ga bo izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna
enota Novo mesto;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnosti javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njej odvijajoče se dejavnosti.
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Varovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arheoloških, arhitekturnih, etnoloških, krajinskih, likovnih in zgodovinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične
dediščine in situ, v tisku in drugih medijih;
– znanstveno-raziskovalnemu delu;
– učno-demonstracijskemu delu.
5. člen
Po predhodnem soglasju Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije je mogoče na spomeniku izvajati prenovitvena oziroma sanacijska dela, restavratorske posege in dela
vzdrževalnega značaja v dobrobiti ohranjanja obstoječih kvalitet in njihovih dopolnitev, ki se natančneje definirajo v konservatorskem programu, ki jih izdela Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije.
Vsi posegi se izvajajo v skladu z obstoječimi pravnimi
predpisi ter smernicami, pogoji in soglasjem pristojne območne
enote zavoda za varstvo kulturne dediščine.
6. člen
ZVKD-1 določa podrobnejše pogoje za raziskovanje,
načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje,
pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti,
posamezne druge ukrepe in prepovedi za učinkovito varstvo
spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
Varovano območje se vriše na karto načrta parcel Geodetske uprave RS.
7. člen
Upravljanje spomenika izvaja lastnik nepremičnin, ki so
razglašene kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Upravljanje izvaja upravljalec ob strokovni pomoči zavoda, ki je izdal
strokovne podlage za razglasitev spomenika.
8. člen
Pristojni organ mora v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka
na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 predlagati zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiški knjigi.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektor,
pristojen za dediščino.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 617-2/2005-3
Brežice, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan
po pooblastilu župana
Podžupanja
Občine Brežice
Patricia Čular l.r.

3385.

Odlok o razglasitvi Dramlja – Cerkev sv. Duha
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 – ZVKD-1 – v nadaljevanju
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ZVKD-1), 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 49/99, 86/99 in 79/02) ter na predlog Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Novo mesto je
Občinski svet Občine Brežice na 13. redni seji dne 2. 7. 2008
sprejel

ODLOK
o razglasitvi Dramlja – Cerkev sv. Duha
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne, umetnostno-arhitekturne, zgodovinske in estetske vrednote ter
zagotovi nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega
pomena z lastnostmi umetnostno arhitekturnega spomenika in
zgodovinskega spomenika razglasi enoto dediščine:
Dramlja – Cerkev sv. Duha (EŠD 2884).
Spomenik stoji na parcelnih številkah *97 in 865, k.o.
Vitna vas.
Cerkev stoji na vrhu hriba v južnem delu razpršenega naselja in je orientirana proti jugovzhodu. Vas je prvič omenjena
leta 1309, cerkve pa v virih pred 18. stoletjem ne zasledimo.
Zgrajena je bila v 17. stoletju kot preprosta podružnica, katere
ladjo so v 18. stoletju banjasto obokali, v 19. stoletju pa prizidali zakristijo in nad zahodno steno ladje zgradili zvonik. Iz
19. stoletja izvira tudi oltar.
2. člen
Opis objekta, ki utemeljuje razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev sestavljajo pravokotna ladja, kratek poligonalno
sklenjen prezbiterij in zakristija na južni strani ladje. Zvonik
so pozidali nad zahodnim delom ladje. Zunanjščino členijo le
šilasta okna v prezbiteriju in segmentna v ladijskem delu. Notranjost cerkve zaznamuje banjasti obok, ki sloni na notranjih
slopih. Banjasti obok odlikuje tudi prezbiterij, ki je od ladje ločen
s polkrožnim slavolokom s posnetimi robovi. Iz časa gradnje v
17. stoletju je ohranjena še kamnita oltarna menza s stopnico,
sam lesen oltar pa je nastal v poznem 18. ali 19. stoletju. Po
arhitekturnih lastnostih cerkev predstavlja značilno bizeljsko
podružnico iz 17. stoletja, ki je z obokanjem v 18. stoletju in kasnejšimi prezidavami v celoti zadostovala duhovnim potrebam
okoliškega prebivalstva.
Cerkev ima zaradi kulturnih, umetnostno-arhitekturnih,
zgodovinskih in drugih lastnosti poseben pomen, zato jo je
potrebno razglasiti za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi umetnostno-arhitekturnega spomenika in zgodovinskega spomenika.
3. člen
Varovano območja kulturnega spomenika obsega parceli številka *97 in 865, k.o. Vitna vas, ki sta vrisani na kopiji
katastrskega načrta v merilu 1:1000, le-ta je sestavni del tega
odloka.
4. člen
Varovano območje kulturnega spomenika, definirano v
prejšnjem členu, se varuje kot celota, za varovanje spomenika
pa velja režim, ki ohranja spomenik v njegovi avtentični pričevalnosti. Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele
ali zemljišče je potrebno predhodno pisno soglasje Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Spomenik je varovan v skladu z ZVKD-1 ter je v skladu z
9. členom tega zakona vpisan v Register nepremične kulturne
dediščine.
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Varstveni režim za varovano območje določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, krajinskih, likovnih,
urbanističnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti
in neokrnjenosti;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v stavbo ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti ter odstranitev vseh neprrimernih elementov kot posledice nestrokovnih obnov v preteklosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin stavbe, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– prepoved vseh posegov v plasti spomenika razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem Zavoda
za varstvo kulturne dediščine;
– prepoved vseh predelav zaščitenih gabaritov, tlorisov in
drugih značilnih stilnih elementov objektov;
– oblikovanje območja okoli stavbe znotraj varovanega
območja v skladu s konservatorskim programom, ki ga bo izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna
enota Novo mesto;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnosti javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njej odvijajoče se dejavnosti.
Varovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arheoloških, arhitekturnih, etnoloških, krajinskih, likovnih in zgodovinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične
dediščine in situ, v tisku in drugih medijih;
– znanstveno-raziskovalnemu delu;
– učno-demonstracijskemu delu.
5. člen
Po predhodnem soglasju Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije je mogoče na spomeniku izvajati prenovitvena oziroma sanacijska dela, restavratorske posege in dela
vzdrževalnega značaja v dobrobiti ohranjanja obstoječih kvalitet in njihovih dopolnitev, ki se natančneje definirajo v konservatorskem programu, ki jih izdela Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije.
Vsi posegi se izvajajo v skladu z obstoječimi pravnimi
predpisi ter smernicami, pogoji in soglasjem pristojne območne
enote zavoda za varstvo kulturne dediščine.
6. člen
ZVKD-1 določa podrobnejše pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni
promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne
druge ukrepe in prepovedi za učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
Varovano območje se vriše na karto načrta parcel Geodetske uprave RS.
7. člen
Upravljanje spomenika izvaja lastnik nepremičnin, ki so
razglašene kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Upravljanje izvaja upravljalec ob strokovni pomoči zavoda, ki je izdal
strokovne podlage za razglasitev spomenika.
8. člen
Pristojni organ mora v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka
na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 predlagati zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiški knjigi.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektor,
pristojen za dediščino.
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10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 617-2/2005-3
Brežice, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan
po pooblastilu župana
Podžupanja
Občine Brežice
Patricia Čular l.r.

3386.

Odlok o razglasitvi Drenovec pri Bukovju
– Cerkev sv. Antona za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 – ZVKD-1 – v nadaljevanju
ZVKD-1), 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
49/99, 86/99 in 79/02) ter na predlog Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Območne enote Novo mesto je Občinski
svet Občine Brežice na 13. redni seji dne 2. 7. 2008 sprejel

ODLOK
o razglasitvi Drenovec pri Bukovju –
Cerkev sv. Antona za kulturni spomenik
lokalnega pomena
1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne, umetnostno-arhitekturne, zgodovinske in estetske vrednote ter
zagotovi nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega
pomena z lastnostmi umetnostno arhitekturnega spomenika in
zgodovinskega spomenika razglasi enoto dediščine:
Drenovec pri Bukovju – Cerkev sv. Antona (EŠD 2882).
Spomenik stoji na parcelnih številkah *40, *80 in 690,
k.o. Bukovje.
Cerkev stoji sredi pobočja severovzhodno od Bizeljskega in je orientirana proti jugovzhodu. Vas Bukovje se prvič
omenja že leta 1404, cerkev pa znani viri ne navajajo pred
17. stoletjem. Po vsej verjetnosti imamo opraviti s stavbo, ki je
bila zgrajena v 17. stoletju. V 18. stoletju so verjetno do tedaj
ravnostropano ladjo obokali z banjastim obokom in postavili
nov oltar. V 19. stoletju so na južni strani prizidali zakristijo, po
požaru, v katerem je bil uničen zgornji del zvonika, pa postavili
le nekoliko nižjo leseno konstrukcijo s štirikapno streho.
2. člen
Opis objekta, ki utemeljuje razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev danes sestavljajo pravokotna ladja, poligonalno
sklenjen prezbiterij, zvonik na zahodni strani ladje in zakristija
na južni strani prezbiterija. Zunanjščino členijo preproste pravokotne okenske odprtine ter kamnit polkrožni portal v zahodni
steni zvonika in kamnit portal z ravno preklado v južni steni
ladje. Notranjost cerkve odlikuje predvsem banjast obok, ki
raste neposredno iz sten, od opreme pa izstopa le glavni oltar
z razgibanim oltarnim nastavkom, ki ga krasijo angelske in
svetniške figure, osrednjo nišo pa slika slikarja Simona Ogrina. Glede na precejšnjo velikost cerkve lahko sklepamo, da je
stavba nastala iz božjepotnih potreb in sodi med ambiciozneje
zasnovane podružnične cerkve na tem območju.
Cerkev ima zaradi kulturnih, umetnostno-arhitekturnih,
zgodovinskih in drugih lastnosti poseben pomen, zato jo je
potrebno razglasiti za kulturni spomenik lokalnega pomena z
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lastnostmi umetnostno-arhitekturnega spomenika in zgodovinskega spomenika.
3. člen
Varovano območja kulturnega spomenika obsega parcele
številka *40, *80 in 690, k.o. Bukovje, ki so vrisane na kopiji
katastrskega načrta v merilu 1:1000, le-ta je sestavni del tega
odloka.
4. člen
Varovano območje kulturnega spomenika, definirano v
prejšnjem členu, se varuje kot celota, za varovanje spomenika
pa velja režim, ki ohranja spomenik v njegovi avtentični pričevalnosti. Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele
ali zemljišče je potrebno predhodno pisno soglasje Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Spomenik je varovan v skladu z ZVKD-1 ter je v skladu z
9. členom tega zakona vpisan v Register nepremične kulturne
dediščine.
Varstveni režim za varovano območje določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, krajinskih, likovnih,
urbanističnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti
in neokrnjenosti;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v stavbo ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti ter odstranitev vseh neprimernih elementov (recentni beleži, ometi,
tlak) kot posledice nestrokovnih obnov v preteklosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin cerkve, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika
razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem
Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
– prepoved vseh predelav zaščitenih gabaritov, tlorisov in
drugih značilnih stilnih elementov objektov;
– oblikovanje območja okoli stavbe znotraj varovanega
območja v skladu s konservatorskim programom, ki ga bo izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna
enota Novo mesto;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnosti javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njej odvijajoče se dejavnosti.
Varovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arheoloških, arhitekturnih, etnoloških, krajinskih, likovnih in zgodovinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične
dediščine in situ, v tisku in drugih medijih;
– znanstveno-raziskovalnemu delu;
– učno-demonstracijskemu delu.
5. člen
Po predhodnem soglasju Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije je mogoče na spomeniku izvajati prenovitvena oziroma sanacijska dela, restavratorske posege in dela
vzdrževalnega značaja v dobrobiti ohranjanja obstoječih kvalitet in njihovih dopolnitev, ki se natančneje definirajo v konservatorskem programu, ki jih izdela Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije.
Vsi posegi se izvajajo v skladu z obstoječimi pravnimi
predpisi ter smernicami, pogoji in soglasjem pristojne območne
enote zavoda za varstvo kulturne dediščine.
6. člen
ZVKD-1 določa podrobnejše pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni
promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne
druge ukrepe in prepovedi za učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
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Varovano območje se vriše na karto načrta parcel Geodetske uprave RS.
7. člen
Upravljanje spomenika izvaja lastnik nepremičnin, ki so
razglašene kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Upravljanje izvaja upravljalec ob strokovni pomoči zavoda, ki je izdal
strokovne podlage za razglasitev spomenika.
8. člen
Pristojni organ mora v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka
na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 predlagati zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiški knjigi.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektor,
pristojen za dediščino.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 617-2/2005-3
Brežice, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan
po pooblastilu župana
Podžupanja
Občine Brežice
Patricia Čular l.r.

3387.

Odlok o razglasitvi Dramlja – Cerkev sv.
Andreja na Skalah za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 – ZVKD-1 – v nadaljevanju
ZVKD-1), 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
49/99, 86/99 in 79/02) ter na predlog Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Območne enote Novo mesto je Občinski
svet Občine Brežice na 13. redni seji dne 2. 7. 2008 sprejel

ODLOK
o razglasitvi Dramlja – Cerkev sv. Andreja na
Skalah za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne, umetnostno-arhitekturne, zgodovinske in estetske vrednote ter
zagotovi nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega
pomena z lastnostmi umetnostno arhitekturnega spomenika in
zgodovinskega spomenika razglasi enoto dediščine:
Dramlja – Cerkev sv. Andreja na Skalah (EŠD 2883).
Spomenik stoji na parcelnih številkah *153 in 1440, k.o.
Vitna vas.
Cerkev stoji na vrhu griča, ki se dviga severovzhodno od
močno razloženega naselja in je orientirana proti jugovzhodu.
Vas se omenja že leta 1309, cerkev pa viri navajajo prvič leta
1545. Iz arhitekturnih značilnosti je mogoče sklepati, da je
stavba doživela temeljito obnovo v 17. stoletju, ko so mogoče
starejši ladji prizidali poligonalno sklenjen prezbiterij, v katerega
so postavili tudi nov oltar. V 18. stoletju so obokali še ladjo, v
19. stoletju pa na severni strani prizidali zakristijo in nad zahodno ladijsko steno postavili zvonik. V novejšem času je obnovo
doživela zunanjščina, v notranjščini pa le tlak.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Opis objekta, ki utemeljuje razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
V tlorisu cerkev sestavljajo pravokotna ladja, kratek poligonalni prezbiterij in zakristija na severni strani. Zvonik je
utelešen v zahodni del ladje. Zunanjščino členijo le preproste
pravokotne okenske odprtine in kamnit glavni portal. V notranjščini vzbuja pozornost predvsem banjasti obok v ladji in križnogrebenast obok z reduciranim sklepnikom v prezbiteriju, ki kaže
na daljnje odmeve gotskih oblikovnih principov. Od opreme
izstopa glavni oltar, ki po tipu sodi v skupino t.i. zlatih oltarjev
iz druge polovice 17. stoletja. Oltar krasijo figure sv. Andreja v
osrednji niši, zgoraj pa Boga očeta in angelske glavice.
Cerkev ima zaradi kulturnih, umetnostno-arhitekturnih,
zgodovinskih in drugih lastnosti poseben pomen, zato jo je
potrebno razglasiti za kulturni spomenik lokalnega pomena z
lastnostmi umetnostno-arhitekturnega spomenika in zgodovinskega spomenika.
3. člen
Varovano območja kulturnega spomenika obsega parceli
številka *153 in 1440, k.o. Vitna vas, ki sta vrisani na kopiji
katastrskega načrta v merilu 1:1000, le-ta je sestavni del tega
odloka.
4. člen
Varovano območje kulturnega spomenika, definirano v
prejšnjem členu, se varuje kot celota, za varovanje spomenika
pa velja režim, ki ohranja spomenik v njegovi avtentični pričevalnosti. Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele
ali zemljišče je potrebno predhodno pisno soglasje Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Spomenik je varovan v skladu z ZVKD-1 ter je v skladu z
9. členom tega zakona vpisan v Register nepremične kulturne
dediščine.
Varstveni režim za varovano območje določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, krajinskih, likovnih,
urbanističnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti
in neokrnjenosti;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v stavbo ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti ter odstranitev vseh neprimernih elementov (recentne plasti beležev)
kot posledice nestrokovnih obnov v preteklosti;
– prepoved predelav vseh likovnih in stavbnih prvin cerkve, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika
razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem
Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
– prepoved vseh predelav zaščitenih gabaritov, tlorisov in
drugih značilnih stilnih elementov objektov;
– oblikovanje območja okoli stavbe znotraj varovanega
območja v skladu s konservatorskim programom, ki ga bo izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna
enota Novo mesto, oziroma v skladu s pokopališčim redom, ki
pa ne zadeva same stavbe;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnosti javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in ne moti v njej odvijajoče se dejavnosti.
Varovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arheoloških, arhitekturnih, etnoloških, krajinskih, likovnih in zgodovinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične
dediščine in situ, v tisku in drugih medijih;
– znanstveno-raziskovalnemu delu;
– učno-demonstracijskemu delu.
5. člen
Po predhodnem soglasju Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije je mogoče na spomeniku izvajati prenovitvena oziroma sanacijska dela, restavratorske posege in dela

Uradni list Republike Slovenije
vzdrževalnega značaja v dobrobiti ohranjanja obstoječih kvalitet in njihovih dopolnitev, ki se natančneje definirajo v konservatorskem programu, ki jih izdela Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije.
Vsi posegi se izvajajo v skladu z obstoječimi pravnimi
predpisi ter smernicami, pogoji in soglasjem pristojne območne
enote zavoda za varstvo kulturne dediščine.
6. člen
ZVKD-1 določa podrobnejše pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni
promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne
druge ukrepe in prepovedi za učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
Varovano območje se vriše na karto načrta parcel Geodetske uprave RS.
7. člen
Upravljanje spomenika izvaja lastnik nepremičnin, ki so
razglašene kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Upravljanje izvaja upravljalec ob strokovni pomoči zavoda, ki je izdal
strokovne podlage za razglasitev spomenika.
8. člen
Pristojni organ mora v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka
na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 predlagati zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiški knjigi.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektor,
pristojen za dediščino.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 617-2/2005-3
Brežice, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan
po pooblastilu župana
Podžupanja
Občine Brežice
Patricia Čular l.r.

3388.

Odlok o razglasitvi Mostec – Cerkev sv.
Fabijana in Sebastijana za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 – ZVKD-1 – v nadaljevanju
ZVKD-1), 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
49/99, 86/99 in 79/02) ter na predlog Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Območne enote Novo mesto je Občinski
svet Občine Brežice na 13. redni seji dne 2. 7. 2008 sprejel

ODLOK
o razglasitvi Mostec – Cerkev sv. Fabijana
in Sebastijana za kulturni spomenik
lokalnega pomena
1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne, umetnostno-arhitekturne, zgodovinske in estetske vrednote ter
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zagotovi nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega
pomena z lastnostmi umetnostno arhitekturnega spomenika in
zgodovinskega spomenika razglasi enoto dediščine:
Mostec – Cerkev sv. Fabijana in Sebastijana (EŠD
2941).
Spomenik stoji na parcelni številki *66, k.o. Mostec.
Cerkev stoji v južnem delu naselja ob cesti, ki vodi iz
Brežice proti Dobovi. Okoli cerkve je manjši zatravljen areal,
donedavnega tudi obzidan s kamnitim parapetnim zidcem, ki
je cerkveni prostor ščitil pred pogostimi poplavami v kraju, obenem pa je skupaj s cerkvijo in mogočno lipo sooblikoval prijeten
obcestni motiv. Ob zadnji rekonstrukciji ceste in pločnika leta
2007 so zidec porušili in delno rekonstruirali le na zahodni strani cerkvenega prostora. Žal so s tem povsem nedomišljenem
posegom v dobršni meri degradirali cerkveni ambient.
2. člen
Opis objekta, ki utemeljuje razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev je bila zgrajena v baročnik meniri leta 1767 v zahvalo za rešitev pred kugo. Enotno zidana cerkev s podolžno
ladjo in zvonikom nad čelno fasado ima podolgovat prezbiterij
s polkrožnim zaključkom. Kot zanimivost je potrebno omeniti,
da so vsi cerkveni ogli polkrožno zaobljeni po vzoru zvonika
cerkve sv. Trojice v Kapelah. Na čelni fasadi sta nad vhodom
dve niši, katerih sta naslikana sv. Fabijan in sv. Sebastijan.
Prezbiterij in ladja sta svodena s poslikanima banjastima obokoma. V ladji so na oboku prizori iz Kristusovega življenja ter
Lurška Mati božja, v prezbiteriju pa štirje evangelisti in v luneti
nad vhodom v zakristijo Kristusov krst v Jordanu. Stensko
poslikavo datiramo v konec 19. stoletja.
Glavni oltar je baročno delo iz 2. polovice 18. stoletja,
stranska dva pa sta naslikana in sta sočasno z ostalo stensko poslikavo v cerkvi. V njih visita oljni sliki sv. Štefana in
sv. Družine.
3. člen
Varovano območja kulturnega spomenika obsega parcelo
številka *66, k.o. Mostec, ki je vrisana na kopiji katastrskega
načrta v merilu 1:1000, le-ta je sestavni del tega odloka.
4. člen
Varovano območje kulturnega spomenika, definirano v
prejšnjem členu, se varuje kot celota, za varovanje spomenika
pa velja režim, ki ohranja spomenik v njegovi avtentični pričevalnosti. Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele
ali zemljišče je potrebno predhodno pisno soglasje Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Spomenik je varovan v skladu z ZVKD-1 ter je v skladu z
9. členom tega zakona vpisan v Register nepremične kulturne
dediščine.
Varstveni režim za varovano območje določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, krajinskih, likovnih,
urbanističnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti
in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut objekta;
– cerkvena oprema (oltarji, skulpture, slike, svečniki, zvonovi, klopi, bogoslužno posodje, križev pot, mašni plašči …) je
sestavni del spomenika;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin
objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vseh posegov v objekt in v prostor cerkvenega areala ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških
lastnosti;
– prepoved vseh predelav zaščitenih gabaritov, tlorisov in
drugih značilnih stilnih elementov objektov;
– prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika
razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem
Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
– prepoved napeljevanja žičnih in drugih energetskih vodov;
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– prepoved postavljanja baznih postaj GSM;
– prepoved onesnaževanja tal in zraka ter odlaganja odpadkov;
– prepoved zapiranja pogledov na spomenik s postavljanjem reklamnih in drugih panojev;
– za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče
cerkvenega areala so potrebni, v skladu 28., 29. in 30. členom
ZVKD-1 kulturnovastveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje za posege pristojnega Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije.
Varovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arheoloških, arhitekturnih, etnoloških, krajinskih, likovnih in zgodovinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične
dediščine in situ, v tisku in drugih medijih;
– znanstveno-raziskovalnemu delu;
– učno-demonstracijskemu delu.
5. člen
Po predhodnem soglasju Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije je mogoče na spomeniku izvajati prenovitvena oziroma sanacijska dela, restavratorske posege in dela
vzdrževalnega značaja v dobrobiti ohranjanja obstoječih kvalitet in njihovih dopolnitev, ki se natančneje definirajo v konservatorskem programu, ki jih izdela Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije.
Vsi posegi se izvajajo v skladu z obstoječimi pravnimi
predpisi ter smernicami, pogoji in soglasjem pristojne območne
enote zavoda za varstvo kulturne dediščine.
6. člen
ZVKD-1 določa podrobnejše pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni
promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne
druge ukrepe in prepovedi za učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
Varovano območje se vriše na karto načrta parcel Geodetske uprave RS.
7. člen
Upravljanje spomenika izvaja lastnik nepremičnin, ki so
razglašene kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Upravljanje izvaja upravljalec ob strokovni pomoči zavoda, ki je izdal
strokovne podlage za razglasitev spomenika.
8. člen
Pristojni organ mora v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka
na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 predlagati zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiški knjigi.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektor,
pristojen za dediščino.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 62-1/2006-32
Brežice, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan
po pooblastilu župana
Podžupanja
Občine Brežice
Patricia Čular l.r.
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3389.

Odlok o razglasitvi Dobova – Cerkev Imena
Marijinega za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 – ZVKD-1 – v nadaljevanju
ZVKD-1), 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
49/99, 86/99 in 79/02) ter na predlog Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Območne enote Novo mesto je Občinski
svet Občine Brežice na 13. redni seji dne 2. 7. 2008 sprejel

ODLOK
o razglasitvi Dobova – Cerkev Imena Marijinega
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne, umetnostno-arhitekturne, zgodovinske in estetske vrednote ter
zagotovi nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega
pomena z lastnostmi umetnostno arhitekturnega spomenika in
zgodovinskega spomenika razglasi enoto dediščine:
Dobova – Cerkev Imena Marijinega (EŠD 2940).
Spomenik stoji na parcelni številki *1, k.o. Veliki Obrež.
Cerkev stoji na vzhodnem robu naselja Dobova. Včasih je
bilo okoli cerkve pokopališče, na katerem je sicer ohranjenih še
nekaj grobov, prav tako pa je delno ohranjen tudi s kamnom zidan parapetni zid okoli pokopališča, v katerega so vgrajeni tudi
spomenik padlim v 1. svetovni vojni v obliki monumentalnega
vhodnega slavoločnega portala in dva manjši kapelici. Prostor
nekdanjega pokopališča, ki se na vzhodni in južni strani odpira
proti naselju oziroma železniški progi, je danes zatravljen.
2. člen
Opis objekta, ki utemeljuje razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Sedanja monumentalna cerkev je bila sezidana v neoromanskem slogu leta 1865 in je na tem mestu nadomestila dve
starejši prednici, srednjeveško in ono iz leta 1656. Od slednje
se je ohranila le lesena oltarna plastika Marije Zavetnice s
plaščem.
Cerkev je zidana iz opeke kot triladijska bazilika z mogočno, polkrožno zaključeno apsido, ki jo flankirata prav tako
polkrožno zaključena kapela sv. Antona Puščavnika in zakristija. Zvonik, ki je v pritličnem delu četverokoten, v nadstropjih
pa osmerokotnega tlorisa, so nekoč na prehodu krasili štirje
kamniti kipi, ki so jih neznano kdaj zamenjale plehnate strešice.
Se je pa ohranil kamniti kip Marije kraljice na čelni fasadi. Kip
stoji na kamnitem profiliranem podstavku, ščiti pa jo kamnit
nadstrešek s plehnato kritino.
Štiripolna triladijska cerkev je obokana s križnimi svodi.
Med glavno in znatno nižjima stranskima ladjama je enakomeren ritem zidanih slopov in kamnitih stebrov z neoromanskimi
kapiteli. Leseni glavni oltar ter prižnico je v neogotskem slogu
izdelal celjski kipar Ignac Oblak leta 1866. Kamnito menzo
glavnega oltarja in obeh stranskih je izdelal kamnosek Anton
Zanier iz Arada na Madžarskem leta 1865. V prezbiteriju visijo
štiri oljne slike sv. Frančiška Asiškega, svete Klare ter škofov
Slomška in Barage, ki jih je naslikal akademski slikar Gorazd
Satler iz Ljubljane. Leta 1981 je bil po načrtih arhitekta Franca
Kvaternika nekoliko ponesrečeno urejen prezbiterij v skladu z
zahtevami pokoncilske liturgije z novim oltarjem, ambonom in
krstnim kamnom iz rdeče belega makedonskega marmorja.
3. člen
Varovano območja kulturnega spomenika obsega parcelo
številka *1, k.o. Veliki Obrež, ki je vrisana na kopiji katastrskega
načrta v merilu 1:1000, le-ta je sestavni del tega odloka.
4. člen
Varovano območje kulturnega spomenika, definirano v
prejšnjem členu, se varuje kot celota, za varovanje spomenika
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pa velja režim, ki ohranja spomenik v njegovi avtentični pričevalnosti. Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele
ali zemljišče je potrebno predhodno pisno soglasje Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Spomenik je varovan v skladu z ZVKD-1 ter je v skladu z
9. členom tega zakona vpisan v Register nepremične kulturne
dediščine.
Varstveni režim za varovano območje določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, krajinskih, likovnih,
urbanističnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti
in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut objekta;
– cerkvena oprema (oltarji, skulpture, slike, svečniki, zvonovi, klopi, bogoslužno posodje, križev pot, mašni plašči …) je
sestavni del spomenika;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin
objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vseh posegov v objekt in v prostor cerkvenega areala ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških
lastnosti;
– prepoved vseh predelav zaščitenih gabaritov, tlorisov in
drugih značilnih stilnih elementov objektov;
– prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika
razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem
Zavoda za varstvo kulturne dediščine;
– prepoved napeljevanja žičnih in drugih energetskih vodov;
– prepoved postavljanja baznih postaj GSM;
– prepoved onesnaževanja tal in zraka ter odlaganja odpadkov;
– prepoved zapiranja pogledov na spomenik z obzidavami, s postavljanjem ograj, reklamnih in drugih panojev;
– za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče
cerkvenega areala so potrebni, v skladu 28., 29. in 30. členom
ZVKD-1 kulturnovastveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje za posege pristojnega Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije.
Varovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arheoloških, arhitekturnih, etnoloških, krajinskih, likovnih in zgodovinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične
dediščine in situ, v tisku in drugih medijih;
– znanstveno-raziskovalnemu delu;
– učno-demonstracijskemu delu.
5. člen
Po predhodnem soglasju Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije je mogoče na spomeniku izvajati prenovitvena oziroma sanacijska dela, restavratorske posege in dela
vzdrževalnega značaja v dobrobiti ohranjanja obstoječih kvalitet in njihovih dopolnitev, ki se natančneje definirajo v konservatorskem programu, ki jih izdela Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije.
Vsi posegi se izvajajo v skladu z obstoječimi pravnimi
predpisi ter smernicami, pogoji in soglasjem pristojne območne
enote zavoda za varstvo kulturne dediščine.
6. člen
ZVKD-1 določa podrobnejše pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni
promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne
druge ukrepe in prepovedi za učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
Varovano območje se vriše na karto načrta parcel Geodetske uprave RS.
7. člen
Upravljanje spomenika izvaja lastnik nepremičnin, ki so
razglašene kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Upravlja-
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nje izvaja upravljalec ob strokovni pomoči zavoda, ki je izdal
strokovne podlage za razglasitev spomenika.
8. člen
Pristojni organ mora v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka
na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 predlagati zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiški knjigi.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektor,
pristojen za dediščino.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 62-1/2006-32
Brežice, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan
po pooblastilu župana
Podžupanja
Občine Brežice
Patricia Čular l.r.

3390.

Odlok o razglasitvi Dobova – Spomenik padlim
v 1. svetovni vojni za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (16/08 – ZVKD-1 – v nadaljevanju: ZVKD-1), 16. člena
Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in
79/02) ter na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, Območne enote Novo mesto je Občinski svet Občine
Brežice na 13. redni seji dne 2. 7. 2008 sprejel

ODLOK
o razglasitvi Dobova – Spomenik padlim
v 1. svetovni vojni za kulturni spomenik
lokalnega pomena
1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne, umetnostno-arhitekturne, zgodovinske in estetske vrednote ter
zagotovi nadaljnji obstoj, se za kulturni spomenik lokalnega
pomena z lastnostmi umetnostno arhitekturnega spomenika in
zgodovinskega spomenika razglasi enoto dediščine:
Dobova – Spomenik padlim v 1. svetovni vojni (EŠD
9872).
Spomenik stoji na parcelni številki *1, k.o. Veliki Obrež.
Kulturni spomenik Dobova – spomenik padlim v 1. svetovni vojni (EŠD 9872) stoji znotraj kulturnega spomenika Dobova
– Cerkev Imena Marijinega (EŠD 2940).
2. člen
Opis objekta, ki utemeljuje razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Spomenik padlim v 1. svetovni vojni je bil zgrajen leta
1937. Stoji v zahodnem delu obzidja nekdanjega pokopališče in
služi obenem tudi kot vhod v cerkveni areal. Spomenik je zidan
in ometan in zgrajen kot tridelni vhodni slavolok. V osrednjem,
razširjenem vzhodnem delu sta vzidani plošči z imeni padlih,
nad vhodnim lokom pa sta pod reliefnim križem in peresom
letnici 1914 in 1918 ter napis: ZA DOMOVINO PADLIM ŽRTVAM: SLAVA!. Pred spomenikom storita dve kamniti granati.
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V Občini Brežice sta le dva spomenika žrtvam prve svetovne
vojne: poleg slednjega še oni v Brežicah.
3. člen
Varovano območja kulturnega spomenika obsega parcelo
številka *1, k.o. Veliki Obrež, ki je vrisana na kopiji katastrskega
načrta v merilu 1:1000, le-ta je sestavni del tega odloka.
4. člen
Varovano območje kulturnega spomenika, definirano v
prejšnjem členu, se varuje kot celota, za varovanje spomenika
pa velja režim, ki ohranja spomenik v njegovi avtentični pričevalnosti. Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika
ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele
ali zemljišče je potrebno predhodno pisno soglasje Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije.
Spomenik je varovan v skladu z ZVKD-1 ter je v skladu z
9. členom tega zakona vpisan v Register nepremične kulturne
dediščine.
Varstveni režim za varovano območje določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih, krajinskih, likovnih,
urbanističnih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti
in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut objekta;
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin
objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika;
– podrejanje vseh posegov v objekt ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti;
– prepoved vseh predelav zaščitenih gabaritov, tlorisov in
drugih značilnih stilnih elementov objektov;
– prepoved zapiranja pogledov na spomenik z obzidavami, postavljanjem ograj, reklamnih in drugih panojev;
– za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče
cerkvenega areala so potrebni, v skladu 28., 29. in 30. členom
ZVKD-1 kulturnovastveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje za posege pristojnega Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije.
Varovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, arheoloških, arhitekturnih, etnoloških, krajinskih, likovnih in zgodovinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in premične
dediščine in situ, v tisku in drugih medijih;
– znanstveno-raziskovalnemu delu;
– učno-demonstracijskemu delu.
5. člen
Po predhodnem soglasju Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije je mogoče na spomeniku izvajati prenovitvena oziroma sanacijska dela, restavratorske posege in dela
vzdrževalnega značaja v dobrobiti ohranjanja obstoječih kvalitet in njihovih dopolnitev, ki se natančneje definirajo v konservatorskem programu, ki jih izdela Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije.
Vsi posegi se izvajajo v skladu z obstoječimi pravnimi
predpisi ter smernicami, pogoji in soglasjem pristojne območne
enote zavoda za varstvo kulturne dediščine.
6. člen
ZVKD-1 določa podrobnejše pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično zavarovanje, pravni
promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne
druge ukrepe in prepovedi za učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
Varovano območje se vriše na karto načrta parcel Geodetske uprave RS.
7. člen
Upravljanje spomenika izvaja lastnik nepremičnin, ki so
razglašene kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Upravljanje izvaja upravljalec ob strokovni pomoči zavoda, ki je izdal
strokovne podlage za razglasitev spomenika.
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8. člen
Pristojni organ mora v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka
na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 predlagati zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiški knjigi.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektor,
pristojen za dediščino.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 62-1/2006-32
Brežice, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan
po pooblastilu župana
Podžupanja
Občine Brežice
Patricia Čular l.r.

3391.

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
– uradno prečiščeno besedilo (ZLV-UPB3) (Uradni list RS, št.
94/07 in 45/08) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list
RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice
na 13. redni seji dne 7. 7. 2008 sprejel

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije
1.
Občinski svet Občine Brežice imenuje Občinsko volilno
komisijo v naslednji sestavi:
1. ZUPANČIČ Aleksander, roj. 13. 2. 1979, Podgorje pri
Pišecah 26, 8255 Pišece, za predsednika,
2. MATJAŠIČ Bogdan, roj. 13. 2. 1967, Kogojeva ulica 3,
8250 Brežice, za namestnika predsednika,
3. JESENKO Milena, roj. 26. 1. 1942, Pod obzidjem 20,
8250 Brežice, za članico,
4. STEZINAR Jožefa, roj. 14. 4. 1940, Prilipe 21/d, 8250
Brežice, za namestnico članice,
5. KOMATAR Mojca, roj. 18. 7. 1977, Cerklje ob Krki 29,
8263 Cerklje ob Krki, za članico,
6. POLOVIČ Justina, roj. 17. 3. 1971, Gornji Lenart 3,
8250 Brežice, za namestnico članice,
7. BLAŽEVIČ Aleksandra, roj. 10. 12. 1975, Župančičeva
15, 8250 Brežice, za članico,
8. ZORKO Robert, roj. 24. 8. 1988, Župeča vas 41 b,
8263 Cerklje ob Krki, za namestnika člana.
2.
Občinska volilna komisija se imenuje za mandat štirih let.
3.
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 901-5/2008
Brežice, dne 7. julija 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
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CELJE
3392.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni
rabi v k. o. Celje

Mestni svet Mestne občine Celje je na osnovi 17. člena
Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96,
37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na korespondenčni seji v dneh od 10. do 16. julija 2008 prejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
v k. o. Celje
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi za
nepremičnine, označene z naslednjimi parc. št.:
A/ parc.št. 2427 – cesta v izmeri 178 m2, vpisane v vložek
št. 1448, k.o. Celje;
B/ parc. štev. 2560 – cesta v izmeri 2200 m2, vpisana v
vl. štev. 1450, k.o. Celje.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti
značaj zemljišča v splošni rabi in postanejo lastnina Mestne
občine Celje.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 609-00005/2008
Celje, dne 16. julija 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
po pooblastilu župana
Podžupan
Mestne občine Celje
mag. Marko Zidanšek l.r.

3393.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Začret

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(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
o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih
ureditvenih pogojev za območje Začret
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev prostorskega akta (PA)
Predmetno zemljišče, ureditveno območje farme Žepina, je s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi
sestavinami 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) obravnavano kot
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območje proizvodnih, servisnih in gospodarskih dejavnosti,
katerih podrobnejše urejanje je opredeljeno s Prostorskimi
ureditvenimi pogoji za območje Začret. Le-ti pa zemljišča
znotraj območja nekdanje farme obravnavajo le kot območje
za osnovnega uporabnika in natančneje ne določajo posegov v prostor.
Ker se je območje zaradi ukinitve farme skozi leta preoblikovalo, je potrebno dejansko stanje uskladiti s planskimi
izhodišči in natančneje definirati dovoljene posege.
2. člen
predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Začret (proj. št. 033/88 Razvojni center
Celje; Uradni list SRS, št. 40/89, in Uradni list RS, št. 46/94)
je uskladitev dejavnosti v veljavnem PA opredeljenih stavbnih
zemljišč s Celjskim prostorskim planom in določitev pogojev
urejanja na njih ob upoštevanju temeljnih ciljev urejanja prostora in varstva okolja.
Pri zasnovi prostorske ureditve je smiselno upoštevati
priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št.
122/04).
3. člen
ureditveno območje
– Območje sprememb in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret so zemljišča s parcelnimi številkami 1131/14, 1131/16, 1131/10, 1131/12, 1131/17, 1131/11,
1131/18, 1155/25, 1155/8, 1131/24, 1155/26, 1155/27, vse k.o.
Trnovlje.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje
nosilcev urejanja prostora.
4. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec
na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in
dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne
občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki
in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta
(Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti
celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni
osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim
osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– 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. 86/2001),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojev za območje
Začret (proj. št. 033/88 Razvojni center Celje; Uradni list SRS,
št. 40/89, in Uradni list RS, št. 46/94).
5. člen
roki za postopek
Rokovno je priprava predloga PA vezana na pogodbene
obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z
določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07).
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nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja PA 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;
– Simbio 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;
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje, Ljubljanska
13.
(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.
7. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor sprememb in dopolnitev PA je pobudnik SGP
NOVA d.o.o, Opekarniška 1, Celje.
Geodetski načrt za izdelavo sprememb in dopolnitev PA
je dolžen investitor pridobiti od pooblaščenega izvajalca na
svoje stroške. Le-ta mora biti v digitalni obliki izdelan v skladu
z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS,
št. 40/04).
Po končanem postopku je investitor dolžen predati pripravljavcu dva izvoda sprejetega PA v pisni obliki in v digitalni
obliki.
8. člen
končne določbe
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o določitvi plakatnih mest v času volilne
in referendumske kampanje
1.
Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili v času volilne in referendumske kampanje je
dovoljeno na plakatnih mestih v skladu s tem sklepom in pod
pogoji, ki jih določa Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in Odlok o pogojih plakatiranja
v času volilne kampanje v Občini Črenšovci (Uradni list RS,
št. 93/06).
2.
V Občini Črenšovci se za nameščanje plakatov z volilno in
referendumsko vsebino določijo naslednja brezplačna plakatna
mesta (oglasni panoji):
– Črenšovci (na treh avtobusnih postajah, pri cerkvi in pri
starem bloku),
– Žižki (pri kapelici in križišču h. št. 69),
– Trnje (pri novem mostu in vaško-gasilskem domu),
– Gornja Bistrica (pri avtobusni postaji, zadružnem domu
in pri Miklavžu),
– Srednja Bistrica (pred trgovino),
– Dolnja Bistrica (pri vaškem domu).
Na brezplačnih plakatnih mestih lahko organizatorji volilne
kampanje plakate nameščajo sami. Na plakatno mesto se lahko namesti le en plakat posameznega organizatorja. Največja
možna velikost plakata na zgoraj naštetih oglasnih panojih je v
velikosti standardnega formata papirja A2.
Poleg navedenih plakatnih mest je dovoljeno brezplačno
nameščanje plakatnih panojev na vseh javnih površinah v lasti
občine. Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po
en plakatni pano v velikosti standardnega formata papirja B1
oziroma B2 na vsako javno površino s pogojem, da ni oviran
promet oziroma da niso ogroženi udeleženci prometa in vhodi
ter dostave do zgradb.
3.
Upravljavec plakatne površine bo nemudoma odstranil
ves propagandni material, ki bo nameščen v nasprotju s tem
sklepom.
4.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. OS-101/3-KO-08
Črenšovci, dne 18. julija 2008

Št. 3505-00016/2008
Celje, dne 2. julija 2008

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

Župan
Mestne občina Celje
Bojan Šrot l.r.

ČRNOMELJ
3395.
ČRENŠOVCI
3394.

Sklep o določitvi plakatnih mest v času volilne
in referendumske kampanje

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) je Občinski svet Občine
Črenšovci na korespodenčni seji dne 18. 7. 2008 sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah
ureditvenega načrta pridobivalnega prostora
Rudnika Kanižarica – 1. faza

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 61. člena
v povezavi s tretjim in sedmim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je
Občinski svet Občine Črnomelj na 13. seji dne 10. 7. 2008
sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah ureditvenega
načrta pridobivalnega prostora Rudnika
Kanižarica – 1. faza
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
ureditvenega načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica – 1. faza (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve
UN oziroma SDUN), ki je bil sprejet z Odlokom o spremembah
in dopolnitvah ureditvenega načrta pridobivalnega prostora
Rudnika Kanižarica – 1. faza (Uradni list RS, št. 140/04, v
nadaljnjem besedilu: sprejeti odlok).
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta je izdelal
Topos d.o.o., Novo mesto, pod št. 04/07-SDUN, v juniju 2008.
2. člen
Spremembe in dopolnitve UN iz prejšnjega člena sestavlja tekstualni in kartografski del ter priloge:
A)
(1)
(2)
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7.
8.
9.
B)
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
D)

VSEBINA SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UN
KARTOGRAFSKI DEL
Izsek iz kartografske dokumentacije s prikazom lege
prostorske ureditve na širšem območju; M 1 : 5000
Pregledna situacija (TTN); M 1 : 20000
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji;
M 1 : 10000
Območje SDUN z obstoječim parcelnim stanjem;
M 1 : 1000
Prikaz ureditev glede postavitve objektov znotraj
ureditvenih območij:
Ureditvena situacija SDUN; M 1 : 1000
Ureditvene enote SDUN; M 1 : 1000
Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter
grajeno javno dobro:
Prometna infrastruktura; M 1 : 1000
Energetska, komunalna in ostala infrastruktura;
M 1 : 1000
Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih
virov in ohranjanje narave; M 1 : 1000
Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom
pred požarom; M 1 : 1000
Načrt parcelacije; M 1 : 1000
POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI
OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI
PRILOGE SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN
Izvleček iz strateškega prostorskega akta
Izvleček iz sprejetega UN in OLN
Prikaz stanja prostora
Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve
prostorskega akta
Smernice nosilcev urejanja prostora
Mnenja nosilcev urejanja prostora
Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev UN
Povzetek za javnost
Odločba o CPVO
IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA
NAČRTOVALCA.
3. člen
Besedilo 3. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Območje UN je v velikosti 28,50 ha.
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Območje sprememb in dopolnitev UN se v večjem obsegu nahaja na posameznih lokacijah znotraj pridobivalnega
prostora Rudnika Kanižarica – območje UN v velikosti cca
8,7 ha, delno pa posega tudi na območje OLN za tehnološko
razvojno središče TRIS Kanižarica, v velikosti cca 3,3 ha. OLN
se spreminja na stičnem območju s predmetnim UN na severu
in jugo-zahodu ob regionalni cesti Črnomelj – Vinica ter na severo-vzhodnem delu UN. Območje sprememb in dopolnitev UN
je tako v celoti veliko cca 12 ha in zajema naslednje parcele,
vse v k.o. Dobliče.
Parcele, ki posegajo na območje UN:
2342/184,2342/155, 2342/187, 2342/157, 2342/185,
2342/167, 2342/99, 2342/79, 2342/201, 2568/2, 2342/202,
2561/3, 2342/186, 2568/3, 2342/24, 2571/2, 2342/125, 3602/1,
2342/70, 2571/1, 2342/69, 2572/1, 2342/196, 2576/1, 2342/199,
2577/1, 2342/200, 2580/1, 2342/198, 2342/81, 2342/124,
2342/44, 2342/123, 2342/137, 2342/197, 2342/143, 2342/183,
2342/144, 2342/77, 2342/146, 2342/194, 2342/47, 2342/192,
2342/161, 2342/191, 2342/160, 2342/182, 2342/145, 2342/193,
2342/48, 2342/57, 2342/49, 2342/173, 2342/190, 2342/180,
2342/181, 2342/173, 2342/174, 2342/170, 2342/58, 2342/177,
2342/176, 2342/30, 2342/63, 2342/59, 2342/60, 2342/166,
2342/168, 2342/169, 2342/171, 2285/4, 2342/153.
Parcele na stičnih območjih, ki posegajo na območje
OLN:
2379/2, 2380/1, 2342/189, 2342/188, 2348/1, 2342/179,
2342/178, 2342/148, 2342/149, 2284/6, 284/5, 3603/4, 2284/4,
2561/1, 2568/1, 2571/4, 3602/2, 2571/3, 2576/2, 384, 2580/2,
2581/2, 2584/3, 2584/4, 2587/2, 2590/2, 3603/5, 2584/1,
2587/1, 2590/1, 2591/1, 2355, 2354, 2353, 2352, 2351/1,
2351/2.«
4. člen
V 4. členu se celotno besedilo nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»Območje UN je razdeljeno na 12 UE ter štiri podenote
(UE1 – UE12 + UE5a, UE7a, UE9a, UE9b):
UE1 – območje upravne stavbe in muzejskega prostora
– osrednji del UN – se minimalno spremeni;
UE2 – območje obstoječih proizvodnih objektov v osrednjem delu UN – se ne spremeni;
UE3 – območje tovarne Sun Roller v osrednjem delu UN
– se ne spremeni;
UE4 – območje novih objektov na vzhodu UN – se ne
spremeni;
UE5 – območje predvidenih poslovno-proizvodnih objektov na severu UN – se delno spremeni;
UE5a – območje predvidenih poslovno-proizvodnih objektov vzhodno od ceste »F« nad UE5 – novo stično območje, ki
posega na OLN;
UE6 – območje predvidenih objektov na severu UN – se
v celoti spremeni;
UE7 – območje predvidenih objektov na zahodu UN – se
v večji meri spremeni;
UE7a – območje predvidenih poslovno-proizvodnih objektov severno od ceste »F« nad UE7 – novo stično območje, ki
posega na UN in OLN;
UE8 – območje predvidenih objektov na jugu UN – se
delno spremeni;
UE9 – območje se v celoti spremeni in se razdeli na
UE9a, UE9b, UE12;
UE9a – območje obstoječih stanovanjskih objektov na
jugozahodu UN se v drugi fazi nameni za poslovno-proizvodne
objekte;
UE9b – območje zelenih površin se nameni za poslovno-proizvodne objekte;
UE10 – območje javnih površin: prometnice in ostale
infrastrukturne ureditve, obcestne zelenice in drevoredi – se
delno spremeni;
UE11 – območje za stalne ali začasne (razstavne) objekte
ter površino za avtomobilski poligon na severo-vzhodnem robu
UN – novo območje znotraj UN;
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UE12 – območje ob regionalni cesti na severo-zahodu
UN namenjeno za poslovno–trgovske dejavnosti, novo stično
območje, ki posega na UN in OLN.«
5. člen
V 5. členu se:
– prvi stavek prvega odstavka nadomesti z besedilom: »V
vseh UE, vključno z UE9a – 2. faza, so dovoljene naslednje
gradnje:«,
– prvi stavek drugega odstavka pa z besedilom: »V UE9a
so do izvedbe predvidenega objekta tj. v 1. fazi dovoljene naslednje gradnje:«.
6. člen
V 6. členu se celotno besedilo nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»V območju SDUN, razen v UE10 ter UE9 samo 2. faza,
so dovoljene naslednje vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov (povzeto po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije
vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena, Uradni
list RS, št. 33/03 in 78/05 pop.):
– nestanovanjske stavbe (več kot polovica uporabne površine se uporablja za opravljanje dejavnosti):
– gostinske stavbe – točilnice, gostilne, restavracije,
prenočišča, hoteli ...,
– upravne in pisarniške stavbe – stavbe javne uprave,
banke, pošte, zavarovalnice …,
– trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
– trgovske stavbe, sejemske dvorane, razstavišča, bencinski
servisi …,
– stavbe za promet in stavbe za opravljanje elektronskih komunikacij – garaže, avtobusne postaje, terminali …,
– industrijske stavbe in skladišča – proizvodno-obrtni
objekti, silosi, skladišča, rezervoarji, nadstrešnice za skladiščenje …,
– stavbe splošnega družbenega pomena – muzej, knjižnica, stavbe za izobraževanje, stavbe za zdravstvo …,
– druge nestanovanjske stavbe – druge stavbe …,
– gradbeni inženirski objekti:
– objekti transportne infrastrukture – parkirišča, lokalne
ceste, javne poti, nekategorizirane ceste …,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi – vodovodi, plinovodi, cevovod za odpadno vodo,
hidranti, prenosna in distribucijska komunikacijska omrežja in
elektroenergetski vodi, trafopostaje površine večje od 20 m2,
plinske postaje …
V območju urejanja so v vseh UE dovoljene tudi gradnje
nezahtevnih in enostavnih objektov na osnovi Uredbe o vrstah
objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08), in
sicer:
– nezahtevni objekti:
– objekti za lastne potrebe (utrjene dovozne poti, ograje, škarpe in podporni zidovi);
– pomožni infrastrukturni objekti (pločnik in kolesarska
steza ob vozišču ceste, postajališče, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, mala čistilna naprava);
– začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi
ali prireditvam (kiosk oziroma tipski zabojnik);
– spominska obeležja;
– objekti za oglaševanje;
– enostavni objekti:
– objekti za lastne potrebe (nadstrešek, rezervoar za
utekočinjen naftni plin ali nafto, mala komunalna čistilna naprava, zbiralnik za kapnico, utrjena dvorišča);
– pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in
oddajniki, pomožni komunalni objekti, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja);
– začasni objekti;
– vadbeni objekti (igrišče za šport in rekreacijo, sprehajalna pot);

Uradni list Republike Slovenije
– spominska obeležja;
– urbana oprema.
V UE9 so v 1. fazi do izvedbe predvidenega objekta
(2. faza) dovoljene naslednje vrste objektov (povzeto po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o
določitvi objektov državnega pomena, Uradni list RS, št. 33/03
in 78/05 pop.):
– stanovanjske stavbe (vsaj polovica uporabne površine
se uporablja za prebivanje) – enostanovanjske stavbe,
– nestanovanjske stavbe (več kot polovica uporabne površine se uporablja za opravljanje dejavnosti) – gostinske,
trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, gradbeni
inženirski objekti,
– enostavni objekti – velja v celoti Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za
gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in
o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči,
(Uradni list RS, št. 114/03, 130/04).
V UE10 so dovoljene naslednje vrste objektov (povzeto
po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov
in o določitvi objektov državnega pomena, Uradni list RS, št.
33/03 in 78/05 pop.):
– gradbeni inženirski objekti,
– enostavni objekti – pomožni infrastrukturni objekti.«
7. člen
V 8. členu se celotno besedilo nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»Ureditvene enote 5, 5a, 6, 7, 7a, 8, 9b, 11, so namenjene
za naslednje dejavnosti (povzeto po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti, Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08):
– (A) Kmetijstvo, lov, gozdarstvo: le Gojenje gob v zaprtih
prostorih (A-01.120);
– (D) Predelovalne dejavnosti: vse vrste predelovalnih
dejavnosti vključno z oznako;
• DB – Proizvodnja tekstilij, usnjenih oblačil, tekstilnih in
krznenih izdelkov (npr. proizvodnja preprog, nogavic, delovnih
oblačil …),
• DC – Proizvodnja usnja, obutve, in usnjenih izdelkov,
razen oblačil (npr. proizvodnja obutve, strojenje in dodelava
usnja …),
• DD – Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov
iz lesa, pluta, slame, in protja, razen pohištva (npr. žaganje
lesa, proizvodnja furnirja, stavbno mizarstvo …),
• DE – Proizvodnja vlaknin, papirja, in kartona ter izdelkov
iz papirja in kartona, založništvo, tiskarstvo (npr. proizvodnja
papirja, proizvodnja tapet, tiskanje in prodaja časopisov, razmnoževanje zvočnih in računalniških zapisov …),
• DG – Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih
vlaken (npr. proizvodnja barvil, plastičnih mas, barv, lakov,
kitov, zdravil, zdravilnih čajev, pomivalnih sredstev, mehčalcev
za tkanine, filmov …),
• DH – Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas
(npr. proizvodnja gum, gumijastih plošč, trakov, embalaže iz
plastičnih mas, plastične mase za gradbeništvo …),
• DI – Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
(npr. proizvodnja stekla, keramike, strešnikov, opeke, obdelava
naravnega kamna …),
• DJ – proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov (npr. proizvodnja cevi, žice, radiatorjev, ključavnic, okovja, kuhinjske
opreme …),
• DK – Proizvodnja strojev in naprav (npr. proizvodnja črpalk, kompresorjev, ventilov, pip, gorilnikov, orožja, streliva …),
• DL – Proizvodnja električne in optične opreme (proizvodnja pisarniških strojev, akumulatorjev, opreme za razsvetljavo,
radijskih in televizijskih odajnikov in sprejemnikov, fotografske
opreme, ur …),
• DM – Proizvodnja vozil in plovil (npr. proizvodnja vozil,
dodane opreme za vozila, motornih koles, vozil za invalide …),
• DN – Proizvodnja pohištva in druge predelovalne dejavnosti, reciklaža (proizvodnja pohištva, nakita, glasbenih instrumentov, športnih izdelkov, igrač …);
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– (E) Oskrba z elektriko, plinom in vodo: le Oskrba s paro
in toplo vodo (40.30);
– (F) Gradbeništvo – npr. Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem;
– (G) Trgovina – npr. Trgovina z motornimi vozili, Vzdrževanje in popravila motornih vozil, Trgovina z rezervnimi deli,
posredništvo in trgovina na debelo, Trgovina na drobno razen
z motornimi vozili, popravila izdelkov široke porabe …);
– (H) Gostinstvo – npr. Dejavnost hotelov, Gostinske storitve prehrane, Točenje pijač in napitkov …);
– (I) Promet, skladiščenje in zveze; razen Kopenski promet, cevovodni transport (I-60); Vodni promet (I-61); Zračni promet (I-62); dovoljeno je npr.: Prekladanje, skladiščenje, Storitve
potovalnih agencij, Poštne in telekomunikacijske storitve …);
– (J) Finančno posredništvo – npr. Dejavnost bank, zavarovalništvo…);
– (K) Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne
storitve – npr. dajanje lastnih nepremičnin v najem, Dajanje
strojev brez upravljalca v najem, Izposojanje izdelkov široke
porabe, Obdelava podatkov, podatkovne baze in sistem povezane dejavnosti, Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, Projektiranje in tehnično svetovanje, Ekonomsko
propagiranje …;
– (L) Dejavnost javne uprave in obrambe, obvezno socialno zavarovanje – npr. Dejavnost javnih ustanov, Javna varnost,
zakonitost in red, Zaščita in reševanje pri požarih ...);
– (M) Izobraževanje: le Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje (M-80.4);
– (N) Zdravstvo in socialno varstvo: le Izvenbolnišnična
zdravstvena dejavnost (N-85.12), Zobozdravstvena dejavnost
(N-85.13), Druge zdravstvene dejavnosti (N-85.14), Alternativne oblike zdravljenja (N-85.142) in Veterinarstvo (N-85.2);
– (O) Druge javne skupne in osebne storitvene dejavnosti
– npr. Storitve javne higiene, Dejavnost združenj, organizacij,
Radijska in televizijska dejavnost, Dejavnost knjižnic, arhivov,
muzejev in druge kulturne dejavnosti, Športna dejavnost, Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in drugih salonov, Pogrebne
storitve …).
V UE9a je poleg stanovanjske gradnje, v 1. fazi, dovoljeno
opravljanje vseh zgoraj navedenih dejavnosti ob zagotovitvi
vseh potrebnih pogojev na gradbeni parceli.
V UE1 in UE12 je dovoljeno opravljati naslednje dejavnosti:
– (G) Trgovina: le Trgovina na drobno, razen z motornimi
vozili, popravila izdelkov široke porabe (G-52);
– (H) Gostinstvo: razen Dejavnosti domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas (H-55.2);
– (J) Finančno posredništvo;
– (K) Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne
storitve: razen Dajanje strojev in opreme brez upravljalcev v
najem, izposojanje izdelkov široke porabe (K-71);
– (M) Izobraževanje: le Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje (M-80.4);
– (O) Druge javne skupne in osebne storitvene dejavnosti:
le Radijska in televizijska dejavnost (O-92.2), Druge razvedrilne
dejavnosti (O-92.3), Dejavnost tiskovnih agencij (O-92.4), Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti
(O-92.5), Druge dejavnosti za sprostitev (O-92.7), Druge storitvene dejavnosti (O-93), razen Pogrebne storitve (O-93.04).
UE 10 je namenjena ureditvi javnih prometnih površin in
površin za infrastrukturne objekte ter javni parkovni ureditvi:
– gradnja prometnic znotraj območja urejanja,
– ureditev javnih parkirišč,
– zasaditev visokih dreves in nizkega grmičevja,
– ureditev ekoloških otokov,
– postavitev trafopostaj in drugih infrastrukturnih objektov.
V UE so dovoljene navedene dejavnosti, kolikor se na
parceli ali na javnih parkiriščih zagotovi zadostno število parkirnih mest za določeno dejavnost.«
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8. člen
V 9. členu se za prvim stavkom tretjega odstavka doda
besedilo, ki glasi: »Ob združevanju parcel se smiselno poveže
tudi površina za razvoj objektov, tako da tudi vmesni prostor
predstavlja površino za razvoj. Objekt se locira znotraj le – te
ob upoštevanju maksimalne pozidanosti in definirane gradbene
linije ter zagotovljenega dostopa.«
9. člen
V 10. členu se besedilo zadnjega stavka prvega odstavka
nadomesti z naslednjim besedilom:
»Maksimalna pozidanost gradbene parcele je 60%.«
10. člen
V 11. členu se na koncu tretjega odstavka doda besedilo,
ki glasi:
»Na površinah za razvoj objektov, manipulativnih površinah in parkiriščih je na celotnem območju SDUN dovoljena
postavitev nadstrešnic, razen v UE7a in UE12, in sicer na SZ
ob regionalni cesti.«
11. člen
V 12. členu se prvi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»Stanovanjske stavbe je možno graditi le v UE9a (1. faza)
kot dozidave in nadzidave obstoječih objektov.«
12. člen
V 13. členu se celotno besedilo, razen zadnjega odstavka,
nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»Tipologija:
V območju urejanja so dovoljeni večji prostostoječi objekti.
Manjši objekti so predvideni na severo-vzhodnem robu območja SDUN. Le-ti so predvideni ob gradbeni liniji, na površini za
razvoj objekta(ov).
Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti: v osnovi so dovoljeni tlorisi pravokotnih oblik v odvisnosti od funkcije objekta z možnostjo
dodajanja manjših volumnov. Dovoljeni so na površini za razvoj objekta, ki je razvidna iz Ureditvene situacije, list št. 5.1 in
predstavlja zemljišče, na katerem je možna gradnja celotnega
ali dela objekta. Objekt je lahko tudi manjši od prikazanega v
ureditveni situaciji. Upoštevati je potrebno le obvezujoče gradbene linije ter maksimalno pozidanost.
– Vertikalni gabariti: dovoljena je izvedba kleti. Pritličje ali
klet (odvisno od dostopa na parcelo) je lahko dvignjeno od terena 0,60 m. Maks. višina objekta je 15,00 m nad koto urejenega
terena na najnižjem delu terena.
Oblikovanje zunanje podobe objekta
– Konstrukcija: zidana, betonska, jeklena, montažna.
– Kota platojev: so določene v ureditveni situaciji list
št. 5.1.
– Kota pritličja oziroma kleti (odvisno od dostopa na parcelo): maks. 0,60 m nad koto urejenega terena.
– Kolenčni zid: do maks. 0,80 m, izjemoma je lahko višji
s tem, da je pri kolenčnem zidu, višjem od 0,80 m, kota kapi v
nivoju s stropno ploščo.
– Streha: dopustne so različne oblike streh (ravne in poševne). Naklon strešnih poševnin je do 35˚.
– Kritina: odvisna od tehnološke rešitve konstrukcije strehe; opečno rdeče ali sive barve, nadstrešnice so lahko transparentne.
– Fasada: členjene, svetlih barv, dopustna je uporaba
ometa, betona, pločevine in drugih vrst fasadnih oblog v kombinaciji s steklom. Prav tako je dopustna kombinacija več barv.
Prepovedana je uporaba svetlečih in reflektirajočih fasadnih
materialov. Nadstrešnice so objekti, ki so odprti iz vseh strani,
brez fasad.
– Oblikovanje odprtin: svobodno, slediti mora funkciji
objekta ter k skladnemu oblikovanju fasade.
– Osvetlitev podstrešij: fičare, strešna okna, kupule, svetlobni trakovi ipd.
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Lega objekta na zemljišču:
– Gradbena linija: je razvidna iz Ureditvene situacije, list.
5.1. Odstopanja od gradbene linije so dovoljena za +2,00 m,
vendar največ v 1/3 dolžine fasade objekta.
– Oddaljenost od parcelne meje: min 4 m, pri čemer mora
biti zagotovljena požarna varnost objektov ter ustrezna površina za normalno vzdrževanje posameznega objekta.
– Oddaljenost od sosednjega objekta: min 8,00 m med
objekti, pri manjših odmikih morajo biti zagotovljeni pogoji za
preprečitev negativnih vplivov med objekti (osvetlitev, vibracije,
svetlobni in zvočni učinki).
– Dostopi na parcelo: so definirani z internih cest. Dovoljena so odstopanja od lokacije posameznih dostopov na parcelo,
kjer to dovoljuje teren in ureditev na lokaciji.
Faktor pozidanosti gradbene parcele: do maks. 60%.«
13. člen
V 14. členu se prvi odstavek nadomesti z naslednjim besedilom, ki glasi: »Za enostavne objekte na območju SDUN veljajo
določila Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost, Uradni
list RS, št. 37/08, če s tem odlokom ni drugače določeno.«
14. člen
16. člen se v celoti črta.
15. člen
V 17. členu se v celoti črta peti odstavek.
16. člen
Doda se 17a. člen (SPLOŠNI POGOJI), ki glasi:
»Vsi infrastrukturni vodi znotraj območja SDUN potekajo
v koridorju javnih površin in se navezujejo na primarno infrastrukturno omrežje. Objekti morajo biti priključeni na komunalno
in energetsko infrastrukturno omrežje, priključitev se izvede
skladno s pogoji upravljavcev komunalnih vodov. Dopustne so
spremembe tras posameznih vodov in objektov v fazi projektiranja, če se s tem zagotovi ustreznejša oskrba in racionalnejša
izraba prostora.
Glede na to, da je območje UN že v večji meri infrastrukturno opremljeno, se v predmetnem SDUN predvidevajo le
spremembe infrastrukturnih tras, ki so pogojene s premikom
cestnega omrežja. Generalni princip infrastrukturne opremljenosti pa ostaja enak. Vsi razvodi se projektirajo z upoštevanjem
širitve cone.«
17. člen
V 18. členu se:
– pred prvim odstavkom doda naslednje besedilo: »Obravnavano območje se priključuje na regionalno cesto I. reda št.
R1-218, na odseku 1217 Kanižarica – Vinica v km 0,480 na levi
strani v smeri stacionaže preko že rekonstruiranega cestnega
priključka.«
– za prvim odstavkom doda naslednje besedilo: »Kot nadaljevanje ceste »D« se proti jugozahodu predvidi cesta »D1«,
kot nadaljevanje ceste »C« pa se proti zahodu predvidi cesta
»C1«. Obe se navezujeta na cestno omrežje znotraj OLN.
V nadaljnjih fazah projektiranja se naj uporablja zakonodaja, predpisi in tehnične specifikacije, ki se nanašajo na
javne ceste.«
18. člen
Na koncu 19. člena se doda naslednje besedilo, ki glasi:
»Industrijska cona Rudnik je zaključena celota‚ ki je na
vodovodno omrežje priključena z vodovodnim priključkom preko enega obračunskega vodomera ob cesti Črnomelj–Vinica.
Vodovodno omrežje ni preneseno v upravljanje JP Komunala
Črnomelj.
Znotraj območja urejanja je vodooskrbo kljub temu treba
načrtovati na osnovi:
– Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo
javnega vodovodnega sistema (Uradni list RS, št. 13/01),
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– Odloka o javnem vodovodu in oskrbi naselij s pitno
vodo na območju občin Črnomelj in Semič (Uradni list RS, št.
108/02),
– Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo ali uporabo
javnega vodovodnega sistema (Uradni list RS, št. 13/01).«
19. člen
Na koncu 20. člena se doda naslednje besedilo, ki glasi:
»Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je treba načrtovati
na osnovi Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Črnomelj (Uradni list RS, št.
14/98). Izpusti odpadne vode morajo biti priključeni na ČN Kanižarica. V primeru preobremenitve ČN je potrebno zagotoviti
njeno širitev.«
20. člen
Na koncu 22. člena se doda naslednje besedilo, ki glasi:
»Pri odstranjevanju komunalnih in drugih vrst odpadkov,
ki nastajajo v območju urejanja, je potrebno upoštevati Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08), Uredbo o
obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št.
34/08), Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), Uredbo o odstranjevanju
odpadnih olj (Uradni list RS, št. 25/08), Pravilnik o ravnanju z
organskimi kuhinjskimi odpadki (Uradni list RS, št. 37/04) ter
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj
(Uradni list RS, št. 13/01).«
21. člen
Prvi in drugi odstavek 23. člena se nadomesti z naslednjim besedilom, ki glasi:
»V sklopu ureditve komunalne infrastrukture na območju
OLN ter UN Kanižarica se dogradi elektrokabelsko kanalizacijo
(EKK, delno obstoječa) v katero se DV prestavi (kabli).
Za priklop objektov je potrebno zgraditi:
– nadomestni 20 kV kablovod tipa XHE 49 A — 2x3x1x150,
ki naj poteka od meje UN Kanižarica (po EKK do predvidene
nove TP Ind. cona Kanižarica 3, dalje po EKK do obstoječe TP
Ind. cona Kanižarica 2 (nadomestna za TP Rudnik) ter dalje po
EKK do obstoječe TP Ind. cona Kanižarica 1 ter dalje po EKK
do obstoječega betonskega droga, kjer vod preide v nadzemno
izvedbo. Poleg obstoječega betonskega droga je potrebno
postaviti dodatni drog za drugi DV sistem,
– v primeru dodatnih potreb po elektroenergetskem napajanju na območju urejanja bo potrebna dodatna izgradnja
elektroenergetske infrastrukture (nove TP ter SN in NN priključni vodi, ki morajo biti na območju urejanja izključno v kabelski
izvedbi),
– vsa EKK naj bo izvedena s PVC cevmi fi 160 mm ter
standardnimi jaški,
– v nadaljnjih fazah projektiranja je treba trase elektroenergetskih vodov, lokacijo in tip nove TP uskladiti z Elektro Ljubljana d.d. ter obdelati celoten odsek predvidene kablitve DV.
Pred pričetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem
nadzorništvu naročiti zakoličbo elektro vodov in naprav ter
zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.
Pred izdelavo posameznih projektnih dokumentacij za pridobitev gradbenega dovoljenja in pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma dovoljenj mora investitor v skladu z 71. členom
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00, 50/03 in
51/04) in 13. členom Uredbe o splošnih pogojih za dobavo in
odjem električne energije (Uradni list RS, št. 117/02) pridobiti
soglasje za priključitev, v katerem bodo določeni tehnični pogoji
in parametri priklopa.
Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit, novogradnja elektro-energetske infrastrukture) je treba projektno obdelati v
skladu s smernicami in soglasjem za priključitev, veljavnimi
tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter pridobiti gradbeno dovoljenje. Elektroener-
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getska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni
mapi. V primeru prestavitev elektorenergetskih vodov, ki so v
upravljanju Elektra Ljubljana d.d., mora biti le-ta naveden tudi
kot investitor.
V izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije naj investitor že pred začetkom projektiranja pridobi
dokazila o pravici graditi.
Za vso elektroenergetsko infrastrukturo je potrebno skladno z Zakonom o graditvi objektov izpolniti pogoje za začetek
gradnje.
SN vod mora biti obdelan v posebnem načrtu in pridobljeno gradbeno dovoljenje. NN vod mora biti obdelan v posebnem
načrtu (PZI). Za zemljišča, po katerih bo potekal SN ali NN
vod, mora biti pridobljena ‘pravica graditi‘. V fazi pridobivanja
‘dokazila o pravici graditi‘ ali lastninske, druge stvarne oziroma
obligacijske pravice, morajo biti pridobljene overjene tripartitne
služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da
ima Elektro Ljubljana d.d. pravico vpisa služnostne pravice
gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško
knjigo.
Pred izvedbo priključka oziroma priključkov mora investitor oziroma investitorji skleniti pogodbo o priključitvi objekta na
elektroenergetsko omrežje. Najmanj 7 dni pred pričetkom del je
potrebno zagotoviti nadzor nad izvedbo del s strani upravljavca
elektroenergetskega omrežja. Investitor nosi odgovornost za
časovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del.
Investitor mora še pred začetkom izvedbe elektroenergetskega priključka Elektru Ljubljana d.d. predložiti originalne izvode notarsko overjenih služnostnih pogodb ali notarsko overjene
kopije, skupaj s sklepom o vložitvi predloga za vpis služnosti
v zemljiško knjigo.
Investitorji objektov so dolžni naročiti in plačati vse stroške
morebitne prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzročajo z gradnjo, obravnavano v predmetnem SDUN. Investitorji objektov nosijo vse stroške priključitve posameznega objekta na distribucijsko elektroenergetsko
omrežje, ki so zajeti v ureditvenem načrtu, skladno s smernicami upravljavca in izdanimi soglasji za priključitev.«
22. člen
29. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom,
ki glasi:
»Predviden je ločen sistem odvajanja odpadnih voda. Fekalna kanalizacija z območja urejanja se priključuje preko javne
kanalizacije na malo čistilno napravo BIOTOP kapacitete 4 l/s,
ki je locirana pri vstopu v območje. Na osnovi sprememb in dopolnitev osnovnega ureditvenega načrta se namesto izgradnje
male čistilne naprave predvideva vodenje fekalne kanalizacije
do ČN Kanižarica ali variantno prečrpavanje v CCN Črnomelj. V
primeru, da pred obratovanjem proizvodno-poslovnih objektov
ne bo pravočasno zgrajena centralna čistilna naprava oziroma
da ne bo zagotovljena zadostna kapaciteta CN Kanižarica, se
kljub temu lahko na območju urejanja zgradi mala ČN (prečiščene vode iz male ČN se odvajajo v vodotok Dobličica).
Odvod padavinskih voda iz proizvodno-industrijske cone
Rudnik Kanižarica je predvidena kot kanalizacija za odvod
padavinskih voda, ki poteka v cestnem telesu. Onesnažene
padavinske vode z manipulativnih in parkirnih površin se bodo
odvajale preko ustreznih lovilcev olj in maščob v kanalizacijo
za odvod padavinskih voda (odvod meteorne kanalizacije v
vodotok Dobličica).
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in
komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode
(Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04), Uredbo o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07), Uredbo o emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni
list RS, št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01 in 45/07) ter Uredbo o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/02).
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Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z 92. členom ZV-1, in sicer na
tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok
padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v
površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni
bazeni, suhi zadrževalniki ...).
Padavinske vode iz obravnavanega območja (iz strehe,
parkirišča, ceste ...) je treba, če ne obstaja možnost priključitve
na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri tem morajo biti
ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih
površin. Če ponikanje ni možno, kar je potrebno računsko
dokazati, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok,
če tega ni, pa razpršeno po terenu, pri tem mora biti ureditev
odvodnje načrtovana tako, da bodo padavinske vode speljane
izven plazovitega in erozijsko ogroženega območja. V primeru
odvodnje po erozijsko nestabilni ali plazoviti ogroženi brežini
je treba predvideti odvodnjo po kanaletah ali drugače utrjenih
muldah.
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list
RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št.
47/05 in 45/07).
Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja
za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov in pri vlogi za
pridobitev vodnega soglasja za gradnjo enostavnih objektov,
če gre za gradnjo na vodovarstvenem območju, je potrebno
dosledno upoštevati Pravilnik o gradnjah na vodovarstvenih
območjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja in ob dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega
soglasja (Uradni list RS, št. 62/04).«

glasi:

23. člen
Na začetku 30. člena se doda naslednje besedilo, ki

»Pri projektiranju objektov je treba za zagotovitev ustrezne požarne in druge varnosti upoštevati naslednja izhodišča:
– naravne omejitve (poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena …) in temu primerno predvideti
tehnične rešitve gradnje;
– cono potresne ogroženosti in terenu primerno predvideti
način gradnje;
– požarno ogroženost naravnega okolja in predvideti
ustrezne ukrepe;
– možnost razlitja nevarnih snoví in predvideti ustrezne
ukrepe;
– vse ukrepe varstva pred požarom (22. člen Zakona o
varstvu pred požarom, Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo);
– zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno
omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91) ter 6.,
7 ali 8. členom Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni
list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
– zagotoviti potrebne odmike med objekti ali potrebne
protipožarne ločitve, skladno s 3. členom Pravilnika o požarni
varnosti (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
– zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri požaru ter dostope, dovoze in delovne površine za
intervencijska vozila (5 in 6. člen Pravilnika o požarni varnosti,
Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);
– zaradi zmanjšanja požarnega tveganja se morajo upoštevati morebitni vplivi obstoječih industrijskih objektov;
– izvesti ojačitev prve plošče ali zagotoviti gradnjo zaklonišč v primerih, ko gre za dejavnost, kjer je le-ta obvezna
(68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi In drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in
celotna Uredba o graditvi In vzdrževanju zaklonišč, Uradni list
RS, št. 57/96).«
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24. člen
Na koncu 32. člena se doda naslednje besedilo, ki glasi:
»Na območju UE9a sta možni dve fazi ureditev:
– 1. faza: ureditve v sklopu obstoječe stanovanjske namembnosti, in sicer le kot dozidave, nadzidave objektov po
določbah tega odloka,
– 2. faza: ureditve v sklopu poslovno-proizvodnega objekta po določbah tega odloka.«
25. člen
V 38. členu se:
– na koncu druge alineje doda naslednje besedilo:
»Objekt je lahko tudi manjši od prikazanega v ureditveni situaciji. Upoštevati je potrebno le obvezujoče gradbene linije ter
maksimalno pozidanost.«,
– na koncu šeste alineje doda nov stavek, ki glasi: »Objekt
se poljubno locira znotraj površine za razvoj ob upoštevanju
maksimalne pozidanosti in definiranih gradbenih linij.«,
– črta zadnji stavek enajste alineje in celotno besedilo
dvanajste, trinajste in štirinajste alineje,
– na koncu devetnajste alineje doda nov stavek, ki glasi:
»Ob spremembi kot platojev se posledično spremenijo in smiselno prilagodijo tudi kote objektov ter gradbene linije.«
26. člen
Doda se 41.a člen, ki glasi:
»Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila odloka o OLN za Tehnološko razvojno industrijsko središče TRIS Kanižarica na stičnih območjih, ki so nastala kot
posledica smiselnega nadaljevanja ureditev iz območja UN
na območje OLN. Stična območja zajemajo v sklopu OLN
naslednje parcele s št.: 2379/2, 2380/1, 2342/189, 2342/188,
2348/1, 2342/179, 2342/178, 2342/148, 2342/149, 2284/6,
284/5, 3603/4, 2284/4, 2561/1, 2568/1, 2571/4, 3602/2, 2571/3,
2576/2, 384, 2580/2, 2581/2, 2584/3, 2584/4, 2587/2, 2590/2,
3603/5, 2584/1, 2587/1, 2590/1, 2591/1, 2355, 2354, 2353,
2352, 2351/1 in 2351/2, vse k.o. Dobliče.
Stična območja se z uveljavitvijo predmetnega odloka
rešujejo pod pogoji le-tega.«

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju prenove fasad in streh v starem
mestnem jedru Črnomlja
1. člen
Spremeni se naslov pravilnika, ki se glasi:
»Pravilnik o sofinanciranju prenove fasad, streh in drugih
ureditev v starem mestnem jedru Črnomlja«.
2. člen
V 1. členu se v prvem odstavku za besedo »objektov« doda
naslednje besedilo: »in drugih ureditev«. V drugem in tretjem
odstavku se nadomesti besedilo »fasad in streh« in besedilo
»fasad ali streh« z besedilom »fasad, streh in drugih ureditev«.
3. člen
V 2. člena se v prvem odstavku črta besed »objektov«
in besedilo »fasade in/ali strehe«. V tretjem odstavku se v
doda nov stavek, ki se glasi: »Do sredstev niso upravičen tisti
prosilci, ki so za iste namene že pridobili sredstva iz proračuna
Občine Črnomelj za tekoče leto.«.
4. člen
V 5. členu se v peti alineji beseda »stavbe« nadomesti
z besedo »nepremičnina« v ustreznih sklonih. Doda se nova
alineja, ki se glasi: »– vrednost izvedenega projekta«.
Doda se nov odstavek, ki se glasi:
»Višina sofinanciranja je sorazmerna z doseženim številom točk, ki jih doseže posamezen projekt v skladu z merili iz
prejšnjega odstavka, pri čemer odobreni znesek ne sme presegati 25% celotne vrednosti obravnavanega projekta«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-6/2006
Črnomelj, dne 10. julija 2008
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

27. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem predmetnih sprememb in dopolnitev opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in
prostor, Enota Črnomelj.
28. člen
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta so stalno
na vpogled pri občinski upravi Občine Črnomelj.
29. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-05/2007
Črnomelj, dne 10. julija 2008
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

3396.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju prenove fasad in
streh v starem mestnem jedru Črnomlja

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list,
št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo in 106/05) je Občinski
svet Občine Črnomelj na 13. redni seji dne 10. 7. 2008 sprejel

DOBRNA
3397.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč na območju Občine Dobrna

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
/ZPNačrt/ (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini
programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št.
80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 117/04, 75/05, 80/07, 95/07) ter 15. člena
Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02,
136/04, 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 16. redni
seji dne 10. 7. 2008 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
na območju Občine Dobrna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje celotne Občine Dobrna.

Uradni list Republike Slovenije
Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
a) Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
b) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
c) Podlage za odmero komunalnega prispevka.
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Vrsta kom.
opreme
Čistilna
naprava

obstoječe

Vodovod

obstoječe

Stavbna
Neto tlorisna
zemljišča [m2] površina [m2]
38.828
16.500
384.421
104.270
209.467
53.031
14.293
7.303
262.334
39.745
28.019
8.901
68.421
22.338
64.955
22.373
99.314
21.242
77.742
19.550
106.330
22.367
1.354.124
337.620

Javna
obstoječe
razsvetljava

Vrednost obstoječe komunalne opreme in načrtovanih
investicij v komunalno opremo so porazdeljene med naselji
enakomerno, če je obračunsko območje cela občina oziroma
ločeno za posamezno vrsto komunalne opreme.

Odlagališče obstoječe

BRDCE NAD DOBRNO
DOBRNA
KLANC
LOKA PRI DOBRNI
LOKOVINA
PAROŽ
PRISTOVA
STRMEC NAD DOBRNO
VINSKA GORICA
VRBA
ZAVRH NAD DOBRNO
SKUPAJ

Obračunsko območje za obstoječo
javno razsvetljavo so vsa stavbna
zemljišča in neto tlorisne površine
objektov v naseljih, ki so z njo
opremljena.

načrtovano Obračunsko območje za
navedeno investicijo so vsa
stavbna zemljišča in neto tlorisne
površine objektov v naseljih, kjer
so predvidene investicije.

Obračunsko območje

Sorazmerno s površino vsa
naselja na območju celotne
občine.
načrtovano Sorazmerno s površino vsa
naselja na območju celotne
občine.
Kanalizacija obstoječe Stavbna zemljišča in neto tlorisne
površine objektov na območjih v
naseljih, kjer je možen priklop na
kanalizacijsko omrežje. Obsega
677.681 m2 stavbnih zemljišč in
142.716 m2 neto tlorisnih površin
objektov v skupno 5 naseljih.
načrtovano Obračunsko območje za
investicije so vsa stavbna
zemljišča in neto tlorisne površine
objektov na območjih z urejenim
kanalizacijskim sistemom.

Območja z urejenim vodovodnim
sistemom v vseh naseljih. V
Občini Dobrna 157.434 m2
(11,6%) stavbnih zemljišč oziroma
66.968 m2 (19,8%) neto tlorisnih
površin objektov ni opremljenih
z vodovodnim sistemom.
Ta zemljišča in objekti so iz
obračunskega območja izključeni.
Obračunsko območje tako skupaj
zavzema 1.196.690 m2 stavbnih
zemljišč in 270.652 m2 neto
tlorisnih površin objektov.

načrtovano Obračunsko območje za investicije
so vsa stavbna zemljišča in neto
tlorisne površine objektov na
območju Občine Dobrna.

Tabela 2: Obračunska območja za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme in načrtovanih investicij
Vrsta kom.
opreme
Ceste
obstoječe

Stavbna zemljišča in neto tlorisne
površine objektov na območjih v
naseljih, kjer je možen priklop na
kanalizacijsko omrežje. Obsega
677.681 m2 stavbnih zemljišč in
142.716 m2 neto tlorisnih površin
objektov v skupno 5 naseljih.

načrtovano Obračunsko območje za
investicije so vsa stavbna
zemljišča in neto tlorisne površine
objektov na območjih z urejenim
kanalizacijskim sistemom.

Tabela 1: Prikaz naselij, površine stavbnih zemljišč in neto
tlorisnih površin objektov
Naselja

10971

Obračunsko območje

II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(obračunsko območje)
Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega
odloka je izdelan za vsa območja stavbnih zemljišč, ki so določena v Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana
občine Celje za obdobje 1986–2000 za območje občine Dobrna
ter spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje
Občine Dobrna (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS,
št. 18/91, 54/94, 25/98, 99/99, 67/04 – dopolnitev 2003).
Obračunska območja so določena ločeno za posamezno
vrsto komunalne opreme, ki je oziroma bo urejena na območjih
stavbnih zemljišč. Skupna površina stavbnih zemljišč v Občini Dobrna znaša 1.354.124 m2. Skupna neto tlorisna površina objektov
na območju Občine Dobrna je določena na podlagi Katastra stavb
Geodetske uprave Republike Slovenije in znaša 337.620 m2.

Stran

Mešane komunalne odpadke
se odloži na odlagališče v
Bukovžlaku, ločeno zbrane
odpadke pa posredujejo
podjetjem, ki jih predelajo in
ponovno uporabijo. Občina
Dobrna ima v lasti 2,3% podjetja
Simbio d.o.o.. Obračunsko
območje so vsa stavbna zemljišča
in neto tlorisne površine objektov
na območju Občine Dobrna.

načrtovano Obračunsko območje so vsa
stavbna zemljišča in neto tlorisne
površine objektov na območju
Občine Dobrna.
EKO-otoki

obstoječe

V Občini Dobrna je postavljenih
6 ekoloških otokov za ločeno
zbiranje odpadkov. Obračunsko
območje so stavbna zemljišča in
neto tlorisne površine objektov na
območju naselja Dobrna, kjer so
postavljeni.

načrtovano V tekočem in naslednjem letu
investicije v ekološke otoke niso
predvidene.

Stran
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III. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE
KOMUNALNE OPREME
3. člen
(komunalna oprema)
Obstoječa komunalna oprema je povzeta iz evidenc Občine Dobrna ter evidenc izvajalcev javnih služb na območju
občine. Za izgradnjo predvidena komunalna oprema je določena v Načrtu razvojnih programov za leta od 2008–2012. V
obračunske stroške investicij so zajete načrtovane investicije
za tekoče in naslednje leto. V programu opremljanja je upoštevana komunalna oprema, s katero upravljajo obvezne lokalne
gospodarske javne službe: ceste, vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, javna razsvetljava, ravnanje z odpadki in javne
površine.
Dolžine oziroma kapacitete posameznih vrst obstoječe
komunalne opreme po območjih in nadomestitveni stroški so
naslednji:
– CESTE:
V občini je skupno 67.314 m občinskih cest, od tega
29.686 m lokalnih cest in 37.628 m javnih poti. Glede na dolžino je asfaltiranih 56,8% (38.215 m) cest, 43,2% (29.099 m)
je makadamskih. Ceste so ovrednotene glede na material
sloja voziščne konstrukcije. V kategorijo asfalt so bile združeni
naslednji sloji voziščne konstrukcije: asfaltni beton, bitodrobir,
bitogramoz, nosilni asfaltbeton, cementni beton ter tlakovane
kocke. V kategorijo makadam sta združena naslednja sloja
voziščne konstrukcije: makadam in tampon. Skupna površina
občinskih cest tako 218.886 m2. Od tega je tako 124.319 m2 asfaltnih in 94.566 m2 makadamskih cest. Nadomestitveni stroški
za obstoječe asfaltne ceste znašajo 6.744.306 €, za makadamske ceste 2.170.290 €, skupaj 8.914.595 €.
– KANALIZACIJA:
V Občini Dobrna je izgrajenih 7.236 m kanalizacijskega
sistema. Od tega je 4.652 m izvedenih v mešanem sistemu,
1.720 m je fekalnih in 864 m meteornih vodov. Prostorsko gledano potekajo primarni kanalizacijski vodi po naseljih Dobrna,
Klanc, Lokovina, Pristova in Vinska Gorica, vendar stavbna
zemljišča v večini teh naselij na sistem niso priklopljena. Nadomestitveni stroški za obstoječ kanalizacijski sistem znašajo
2.115.240 €.
– ČISTILNA NAPRAVA:
Čistilna naprava Dobrna je namenjena čiščenju mešanih
odpadnih vod iz javne kanalizacije Dobrna. Očiščena voda se
izliva v potok Dobrnico. Gre za nizko obremenjeno biološko
čistilno napravo z aerobno stabilizacijo blata, ki je bila v 1. fazi
grajena za 2000 PE, izgrajena pa je bila leta 1980–1982.
Zaradi novih predpisov o kakovosti prečiščenih vod iz čistilnih
naprav je bila, zaradi zagotavljanja predpisane kakovosti, kapaciteta rekonstruirane čistilne naprave zmanjšana na 1800

Št. projekta

Projekt

PE. Zaradi povečane obremenitve dotoka na čistilno napravo
je predvidena razširitev čistilne naprave na kapaciteto 4000
PE. Tehnologija čiščenja obsega črpanje surove odpadne vode
in mehansko predčiščenje, sekundarno biološko čiščenje in
zgoščevanje blata. Nadomestitveni stroški za čistilno napravo
znašajo 489.510 €.
– VODOVOD:
Izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
v Občini Dobrna je javno podjetje Vodovod – Kanalizacija
(VO-KA), del vodovodnega sistema pa je v upravljanju Občine Dobrna. Krajevni vodovodni sistem Dobrna (v upravljanju
VO-KA) oskrbuje naselja Vinsko Gorico, Pristovo, Klanc, Lokovino in Dobrno s kompleksom zdravilišča Terme Dobrna.
Vodovod se napaja iz treh vodnih virov: vrtine Hudičev graben
ter zajetij Lanšperk in Uršjek. Večina stavbnih zemljišč v 11
naseljih v občini je sicer opremljena z vodovodnim sistemom,
obstajajo pa v vseh naseljih tudi gospodinjstva, ki si pitno vodo
zagotavljajo s samooskrbo (skupno 356 oseb). Skupna dolžina
vodovodnega sistema, ki je v upravljanju Občine Dobrna in javnega podjetja VO-KA, znaša 71.237 m. Nadomestitveni stroški
za obstoječ vodovodni sistem in spremljajoče objekte, ocenjeni
po trenutnih cenah izgradnje in zmanjšani za 25% zaradi dotrajanosti nekaterih delov sistema in nejasnega načina izgradnje
ter financiranja, znašajo 7.694.002 €.
– RAVNANJE Z ODPADKI:
Javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki na področju Občine Dobrna opravlja podjetje Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje. Mešane
komunalne odpadke se odloži na odlagališče v Bukovžlaku, ločeno zbrane odpadke pa posredujejo podjetjem, ki jih predelajo
in ponovno uporabijo. Občina Dobrna ima v lasti 2,3% podjetja
Simbio. V Občini Dobrna je trenutno postavljenih 6 ekoloških
otokov. Vsa se nahajajo v naselju Dobrna. Vrednost ekoloških
otokov na katerih so zabojniki za ločeno zbiranje papirja in
kartona, stekla ter plastenk in pločevink so ocenjeni po enotni
ceni 2086,46 € na ekološki otok. Nadomestitveni stroški za
obstoječe ekološke otoke so ocenjeni po enotni ceni 2086,46 €
na ekološki otok, skupaj 12.519 €.
Ena od podlag za odmerjanje komunalnega prispevka
so investicije v komunalno opremo, ki so določene v občinskem načrtu razvojnih programov za tekoče in naslednje leto.
Investicije v gradnjo komunalne opreme so naložbe v gradnjo
posamezne vrste komunalne opreme. Investicije ne vključujejo
vzdrževanja, obnavljanja ali nadomeščanja obstoječe komunalne opreme, ki služi nemotenemu delovanju te komunalne
opreme, prilagajanja obstoječe komunalne opreme oskrbnim
in tehničnim standardom ter odpravljanja pomanjkljivosti na
obstoječi komunalni opremi, ki onemogočajo njeno normalno
delovanje. V nadaljevanju so prikazane predvidene investicije
v komunalno opremo, ki so vključene v Načrt razvojnih programov Občine Dobrna za obdobje od leta 2008–2012.

Vrednost
projekta

2008

2009

2010

2011

2012

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB155-07-0002

Prenova centra Dobrne – ureditev
trga in TIC-a

393.047

7.750

873.605

120.154

12.250

4.173

0

363.900

0

318.186

Spodbujanje stanovanjske gradnje
OB155-07-0004

ZN Center Dobrna

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
OB155-07-0006

Geodetski posnetki – odmere cest

365.489

40.000

3.130

4.173

OB155-07-0032

Rekonstrukcija LC
Dobrna–Hudičev graben

723.318

90.603

79.184

331.968

OB155-08-0001

Urejanje cest po programu NRP

1.081.076

51.000

35.000

Uradni list Republike Slovenije
Št. projekta

Projekt

Št.

Vrednost
projekta

76 / 25. 7. 2008 /

2008

2009

2010

Stran

2011
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2012

Oskrba z vodo
OB155-07-0008

Posodobitev vodovodnega
sistema

819.681

326.925

263.559

OB155-07-0029

Ureditev vodooskrbe Brdc, Zavrha
in Vrbe

478.053

12.000

22.000

33.383

0

6.550.855

171.373

113.661

93.261

0 1.616.003

79.902

2.086

2.086

0

0

23.700

333.834

Ravnanje z odpadno vodo
OB155-07-0009

Povodje Savinje

Programi športa
OB155-07-0015

Urejanje športnih igrišč pri OŠ
Dobrna

63.445

Prostorsko načrtovanje
OB155-07-0023

Prostorski red Občine Dobrna

54.800

31.100

OB155-07-0024

Program opremljanja stavbnih
zemljišč

8.200

8.200

Sanacija obzidja in stopnic

100.150

2.086

2.086

4.173

91.804

Revitalizacija zdraviliškega parka
Dobrna

110.443

9.840

9.840

8.346

0

9.842

2.000

2.000

1.252

1.252

134.862

2.000

2.000

6.259

6.259

114.755

40.000

20.000

20.000

1.088.076

58.000

35.000

0

0

994.446

196.598

10.000

10.000

0

0

154.899

554.826

2.000

2.000

8.346

0

63.637

10.000

10.000

Druge komunalne dejavnosti
OB155-07-0025
Objekti za rekreacijo
OB155-07-0026

80.384

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB155-07-0027

Urejanje pokopališča Paški Kozjak

OB155-07-0028

Urejanje pokopališča Dobrna

Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB155-07-0030

Center za zbiranje odpadkov
Dobrna

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB155-07-0032

Rekonstrukcija ceste
Dobrna–Guteneg

Nakup zemljišč
OB155-07-0033

Odkupi zemljišč

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB155-07-0035

Regijska kolesarska pot

Oskrba z električno energijo
OB155-07-0041

Javna razsvetljava Novigrad-CUV
Dobrna
Skupaj v letih 2008 in 2009

1.358.826€

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

5. člen

4. člen

(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč oziroma
na neto tlorisno površino objektov)

(vrednost komunalne opreme)
Obračunski strošek za izračun komunalnega prispevka
je vsota nadomestitvenih stroškov obstoječe komunalne opreme in obračunskih stroškov investicij v komunalno opremo iz
Načrta razvojnih programov, po vrstah komunalne opreme, za
tekoče in naslednje leto (2008 in 2009).
Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako,
da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki
jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so
določeni v načrtu razvojnih programov. Nadomestitveni stroški
in obračunski stroški investicij v posamezno vrsto komunalne
opreme so navedeni v 3. členu.

Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se
obračunske stroške preračuna na merske enote, t.j. na površino stavbnih zemljišč in na neto tlorisno površino objektov.
V primeru, da se stavba na območju ne more priključiti na
določeno vrsto komunalne opreme, se komunalni prispevek za
to vrsto komunalne opreme ne obračuna. Za ceste se komunalni prispevek vedno obračuna.
Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča (CPI) je po posameznih naseljih naslednja (vse cene so
v €/m2):
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BRDCE NAD DOBRNO
DOBRNA
KLANC
LOKA PRI DOBRNI
LOKOVINA
PAROŽ
PRISTOVA
STRMEC NAD DOBRNO
VINSKA GORICA
VRBA
ZAVRH NAD DOBRNO

[€/m2]
0,00
3,49
3,49
0,00
3,49
0,00
3,49
0,00
3,49
0,00
0,00

[€/m2]
0,00
0,72
0,72
0,00
0,72
0,00
0,72
0,00
0,72
0,00
0,00

[€/m2]
6,63
6,63
6,63
6,63
6,63
6,63
6,63
6,63
6,63
6,63
6,63

[€/m2]
0,00
0,06
0,03
0,00
0,03
0,00
0,03
0,00
0,03
0,00
0,00

[€/m2]
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

[€/m2]
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

[€/m2]
0,07
0,54
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

SKUPAJ

Javne površine

Zbirni center
odpadkov

EKO-otoki

Javna
razsvetljava

Vodovod

[€/m2]
6,68
6,68
6,68
6,68
6,68
6,68
6,68
6,68
6,68
6,68
6,68

Čistilna naprava

[m2]
38.828
384.421
209.467
14.293
262.334
28.019
68.421
64.955
99.314
77.742
106.330

Kanalizacija
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zemljišča
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Naselja

Stran

[€/m2]
13,41
18,20
17,66
13,41
17,66
13,41
17,66
13,41
17,66
13,41
13,41

Za obračun komunalnega prispevka se uporabijo faktorji
CPI in CTI iz zgornjih dveh tabel, faktor DPI = 0,5 in DTI = 0,5.
Na območjih, ki se urejajo z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti in za katera se izdela ločene programe opremljanja stavbnih zemljišč, občina zaračunava le nadomestitvene stroške obstoječe komunalne opreme.
6. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene v tem odloku veljajo na dan 1. 5. 2008.
7. člen
(predvideni terminski plan realizacije)
Program opremljanja obravnava obstoječo komunalno
opremo, na katero se lahko investitorji že priključujejo. Program
opremljanja obravnava tudi načrtovano komunalno opremo,
katere izgradnja bo potekala s terminskim načrtom Načrta razvojnih programov (terminski načrt načrtovanih investicij v tem
odloku je podan v 3. členu).

[€/m2]
0,00
3,43
3,43
0,00
3,43
0,00
3,43
0,00
3,43
0,00
0,00

[€/m2]
0,00
0,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

[€/m2]
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

[€/m2]
0,26
2,03
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26

SKUPAJ

Javne površine

[€/m2]
0,00
0,20
0,10
0,00
0,10
0,00
0,10
0,00
0,10
0,00
0,00

Zbirni center
odpadkov

[€/m2]
29,25
29,25
29,25
29,25
29,25
29,25
29,25
29,25
29,25
29,25
29,25

EKO-otoki

Javna razsvetljava

[€/m2]
0,00
16,59
16,59
0,00
16,59
0,00
16,59
0,00
16,59
0,00
0,00

Vodovod

[€/m2]
26,81
26,81
26,81
26,81
26,81
26,81
26,81
26,81
26,81
26,81
26,81

Čistilna naprava

[m2]
16.500
104.270
53.031
7.303
39.745
8.901
22.338
22.373
21.242
19.550
22.367

Kanalizacija

Ceste

BRDCE NAD DOBRNO
DOBRNA
KLANC
LOKA PRI DOBRNI
LOKOVINA
PAROŽ
PRISTOVA
STRMEC NAD DOBRNO
VINSKA GORICA
VRBA
ZAVRH NAD DOBRNO

Neto tlorisne
površine

Naselja

Cena opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta (CTI) je po posameznih naseljih naslednja (vse
cene so v €/m2):

[€/m2]
56,44
78,54
76,56
56,44
76,56
56,44
76,56
56,44
76,56
56,44
56,44

Investitorjem, ki se ne morejo priključiti na posamezno
vrsto komunalne opreme, se komunalni prispevek za to vrsto
komunalne opreme, ne odmeri.
Za vso novo komunalno opremo, ki ni vključena v ta odlok, se izdela nov program opremljanja z novim ovrednotenjem
komunalne opreme.
V. OPREMLJENOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
8. člen
(opremljenost)
Stavbno zemljišče v posamezni enoti urejanja prostora se
šteje za opremljeno:
– če je v tej enoti urejanja zgrajena in predana v upravljanje komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne infrastrukture, ki so določeni v prostorskem aktu
občine, ali
– če je v prostorskem aktu občine predvidena komunalna oprema ter objekti in omrežja druge gospodarske javne
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infrastrukture vključene v občinski načrt razvojnih programov v
okviru občinskega proračuna za tekoče ali naslednje leto.
VI. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor
oziroma lastnik objekta, ki se:
– na novo priključuje na komunalno opremo,
– povečuje neto tlorisno površino objekta,
– spreminja njegovo namembnost ali
– se nahaja na stavbnem zemljišču, kjer se izboljšuje
opremljenost s komunalno opremo.
10. člen
(1) Komunalni prispevek se zavezancu odmeri glede na
stroške opremljanja s komunalno opremo na območju, kjer leži
objekt, glede na:
– površino gradbene parcele zavezanca,
– neto tlorisno površino stavbe in
– glede na izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča
s komunalno opremo.
(2) Neto tlorisna površina stavbe in površina se za novogradnje in druge posege, za katere se izdaja gradbeno dovoljenje, izračuna na podlagi načrta gradbenih konstrukcije oziroma
načrta arhitekture v skladu s standardom SIST ISO 9836.
(3) Za obstoječe objekte se za izračun neto tlorisne površine stavbe lahko uporabi podatek o tlorisni površini in etažnosti iz katastra stavb, ki ga vodi Geodetska uprava RS, pri čemer
se neto tlorisna površina izračuna tako, da se zmnoži površina
stavbe s številom etaž, za preračun na neto tlorisno površino
pa dobljeni zmnožek deli s faktorjem 1,16. V primeru pritožbe
na tako ocenjeno neto tlorisno površino stavbe mora stranka
dokazati dejansko neto tlorisno površino stavbe z načrtom v
skladu s prejšnjim odstavkom.
(4) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji
formuli:
KP = (DPI * CPI * površina parcele + DTI * CTI * neto tlorsna
površina * Kdej) * i * Kolaj
pri čemer je:
KP
i
CPI
CTI
DPI
DTI
Kdej
Kolaj

– komunalni prispevek
– letni povprečni indeks v skladu z Uredbo o vsebini
programa opremljanja stavbnih zemljišč
– cena opremljanja glede na površino gradbene parcele
– cena opremljanja glede na neto tlorisno površino
stavbe
– delež površine parcele pri izračunu
– delež neto tlorisne površine pri izračunu
– faktor dejavnosti
– faktor olajšave, če ni olajšave, je ta faktor enak 1

Faktorji CPI, CTI, DPI in DTI so za posamezna območja
določeni v 5. členu tega odloka.
(5) V primeru nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni neto
tlorisna površina stavbe, se za izračun komunalnega prispevka
uporabi formula:
KP = DTI * CTI * (neto tlorisna površina objekta po rekonstrukciji – neto tlorisna površina pred rekonstrukcijo)* Kdej * i * Kolaj
Neto tlorisna površina objekta pred rekonstrukcijo mora
biti razvidna iz načrta v skladu z drugim odstavkom 10. člena
tega odloka, ne sme se uporabiti ocena iz tretjega odstavka.
Ker se površina stavbnega zemljišča ob rekonstrukciji ne spremeni, se ta del ne upošteva pri obračunu prispevka.
(6) Če je neto tlorisna površina nadomestne gradnje oziroma stavbe po rekonstrukciji manjša od neto tlorisne površine

Št.
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obstoječe stavbe, se razlika investitorju ne vrne. Pri morebitni
novi rekonstrukciji ali nadomestni gradnji pa se upošteva neto
tlorisna površina največje stavbe za katero je bil plačan komunalni prispevek.
11. člen
(1) V izračunu višine komunalnega prispevka iz prejšnjega člena se v posameznih območjih upošteva opremljenost z
obstoječo komunalno opremo in opremo, opredeljeno v načrtu
razvojnih programov, kot je določeno v tem odloku.
(2) Če na območju ni mogoče priključiti objekta na katerega od navedenih omrežij komunalne opreme, se višina
zmanjša za ustrezen delež, ki ga predstavlja ta vrsta komunalne opreme.

VII. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
12. člen
Faktor dejavnosti (Kdej) se določa za posamezne vrste
objektov glede na pretežno dejavnost. Pri izračunu komunalnega prispevka se uporabljajo naslednji faktorji dejavnosti:
Klasifik. št.
1
11
11100
11210
11221
11222
11300
–
–
–
12
121
12111
12112
12120
12120
122
12201
12202
12203
123
12301
12302
12303
12304
124
12410
12420
125
12510

Klasifikacija
Faktor
STAVBE
Stanovanjske stavbe
Enostanovanjske stavbe
0,8
Dvostanovanjske stavbe
0,8
Tri- in večstanovanjske stavbe
0,8
Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi
0,8
stanovanji
Stanovanjske stavbe za posebne
0,8
namene
Kampi
1
Apartmajske stavbe
0,8
Počitniške hiše, vikendi
1,3
Nestanovanjske stavbe
Gostinske stavbe
Hotelske in podobne stavbe za
1
kratkotrajno nastanitev
Gostilne, restavracije in točilnice
1
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno
1
nastanitev
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno
0,8
nastanitev (kmečki turizem)
Upravne in pisarniške stavbe
Stavbe javne uprave
1
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
1,3
Druge upravne in pisarniške stavbe
1
Trgovske in druge stavbe za storitvene
dejavnosti
Trgovske stavbe
1,3
Sejemske dvorane, razstavišča
1
Bencinski servisi
1,3
Stavbe za druge storitvene dejavnosti
1
Stavbe za promet in stavbe za izvajanje
elektronskih komunikacij
Postaje, terminali, stavbe za izvajanje
1
elektronskih komunikacij ter z njimi
povezane stavbe
Garažne stavbe
1
Industrijske stavbe in skladišča
Industrijske stavbe (proizvodnja
1,3
dejavnost, industrija) – nad 500 m2
pokritih površin

Stran
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Klasifik. št.
Klasifikacija
Faktor
12510
Industrijske stavbe (obrtna dejavnost)
0,8
– do 500 m2 pokritih površin
12510
Industrijske stavbe (dejavnosti,
1,3
ki nadpovprečno obremenjujejo
komunalno infrastrukturo: klavnice,
mlekarne, itd.)
12520
Rezervoarji, silosi in skladišča
1
12520
Rezervoarji, silosi in skladišča
1,3
(nevarne snovi in razstreliva, vključno s
fitofarmacevtskimi pripravki)
126
Stavbe splošnega družbenega pomena
12610
Stavbe za kulturo in razvedrilo
1
12620
Muzeji in knjižnice
0,8
12630
Stavbe za izobraževanje in
0,8
znanstvenoraziskovalno delo
12640
Stavbe za zdravstvo
1
12650
Športne dvorane
1
127
Druge nestanovanjske stavbe
12711
Stavbe za rastlinsko pridelavo
0,7
12712
Stavbe za rejo živali
0,7
12713
Stavbe za spravilo pridelka
0,7
12714
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
0,7
12721
Stavbe za opravljanje verskih obredov
0,8
12722
Pokopališke stavbe in spremljajoči
0,7
objekti
12730
Kulturni spomeniki
0,7
12740
Druge nestanovanjske stavbe, ki niso
1
uvrščene drugje
2
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
21
Objekti transportne infrastrukture
/
211
Ceste
/
212
Železnice
/
213
Letališke steze, ploščadi in
/
radio-navigacijski objekti
214
Mostovi, viadukti, predori in podhodi
/
215
Pristanišča, plovne poti, pregrade in
/
jezovi ter drugi vodni objekti
22
Cevovodi, komunikacijska omrežja in
/
elektroenergetski vodi
221
Prenosni (transportni) cevovodi,
/
prenosna komunikacijska omrežja in
prenosni elektroenergetski vodi
222
Distribucijski cevovodi, distribucijski
/
elektroenergetski vodi in distribucijska
komunikacijska omrežja
23
Kompleksni industrijski objekti
230
Kompleksni industrijski objekti
2301
Rudarski objekti
1,3
2302
Energetski objekti
1,3
2303
Objekti kemične industrije
1,3
2304
Drugi kompleksni industrijski objekti, ki
1,3
niso uvrščeni drugje
24
Drugi gradbeni inženirski objekti
241
Objekti za šport, rekreacijo in drugi
objekti za prosti čas
24110
Športna igrišča
0,7
24122
Drugi gradbeni inženirski objekti za
0,7
šport, rekreacijo in prosti čas
242
Drugi gradbeni inženirski objekti
24201
Vojaški objekti
1,3
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Klasifik. št.
Klasifikacija
Faktor
24202
Objekti za varstvo pred škodljivim
/
delovanjem voda na ogroženih
območjih
24203
Odlagališča odpadkov
1,3
24204
Pokopališča
/
24205
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso
0,7
uvrščeni drugje (parkirišča, odprta
skladišča, ipd)
13. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Občina lahko z odločbo o odmeri komunalnega prispevka predpiše, da se komunalni prispevek ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za
izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po
predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(3) Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev
plačila komunalnega prispevka tudi za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in
uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. V tem primeru mora
občina oproščena sredstva iz tega odstavka v enaki višini
nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VIII. POSTOPEK ODMERE
14. člen
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo investitorja v roku 15 dni, ki vlogi za
odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Za zavezance v primeru iz tretje alineje prvega odstavka 9. člena tega odloka postopek za odmero komunalnega prispevka uvede občinska uprava po uradni dolžnosti. Če
lastnik zemljišča, ki se komunalno opremlja dokaže, da je za
to komunalno opremo že plačal komunalni prispevek, se to
upošteva pri obračunu komunalnega prispevka.
(3) Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem
znesku ali v obliki obročnih odplačil, kar se določi z odločbo.
(4) Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek v 30
dneh po pravnomočnosti odločbe oziroma v skladu z določitvijo obročnega odplačila. Potrdilo o plačanem komunalnem
prispevku izda upravni organ po plačilu celotnega prispevka.
Če komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri
preneha veljati in se na ponovno vlogo investitorja odmeri na
novo.
15. člen
Odmerjen in plačan komunalni prispevek zagotavlja investitorju priključek na komunalno opremo v skladu s tehničnimi
rešitvami upravljavca posamezne javne komunalne opreme, ne
zajema pa stroškov izvedbe samih priključkov.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Nedokončani postopki v zvezi z odmero komunalnega prispevka se izvedejo po v času vložitve vloge veljavnih predpisih
Občine Dobrna za odmero komunalnega prispevka.
17. člen
(dokument Program opremljanja)
Program opremljanja iz 1. člena tega odloka s prilogami
je na vpogled na Občini Dobrna.
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18. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 00701-0001/2008(1)
Dobrna, dne 10. julija 2008
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

GORJE
3398.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe
plakatnih mest

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) Občina Gorje objavlja

POGOJE
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
I.
Organizatorjem volilne kampanje so za lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili na voljo
mesta, ki jih je Občina Gorje določila za plakatiranje in jih na
podlagi pogodbe o ureditvi plakatiranja oddala urejevalcu plakatnih mest, in sicer:
– za celotno območje občine podjetju CIFRA d.o.o, ŠTUDENTSKI SERVIS, RAČUNOVODSKE STORITVE 4240 Radovljica, Gorenjska cesta 25, tel.: 04/ 537 27 00, e-pošta:
cifra@siol.net.
Zaradi zagotovitve enakopravnosti in reda pri lepljenju in
nameščanju plakatov, naj organizatorji volilne kampanje sporočijo svoje potrebe po plakatiranju zgoraj omenjenemu podjetju.
II.
Organizatorji naj v vlogi navedejo želeno število plakatnih
mest, dimenzije plakatov in njihovo količino. Razdelitev plakatnih mest se bo določilo z javnim žrebanjem. Organizatorji
kampanje naj pošljejo vloge najkasneje vključno do ponedeljka,
dne 18. avgusta 2008, s pripisom »VOLILNA KAMPANJA«.
III.
Poleg plakatnih površin, ki so pod enakimi pogoji zagotovljeni vsem organizatorjem volilne kampanje, bo občina na
podlagi posebne vloge organizatorja omogočila plakatiranje
tudi na drugih javnih površinah, v skladu z veljavnimi predpisi
in proti plačilu.
Št. 041-0002/2008-4
Gorje, dne 18. julija 2008
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.

GROSUPLJE
3399.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Mali vrh (parc. št. 1211 in 1223/4)

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 42/99, 36/02) in 8. člena Odloka o občinskih cestah
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(Uradni list RS, št. 14/00) je Občinski svet Občine Grosuplje na
18. redni seji dne 2. 7. 2008 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Mali vrh
(parc. št. 1211 in 1223/4)
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnini v k.o. Mali vrh:
– del zemljišča parc. št. 1211 neplodno v približni izmeri
230 m2, vpisano v ZKV št. 616;
– del zemljišča parc. št. 1223/4 cesta v približni izmeri
32 m2, vpisano v ZKV št. 616.
II.
Nepremičnini iz I. točke tega sklepa prenehata biti javno
dobro in postaneta last Občine Grosuplje, Grosuplje, Taborska
cesta 2.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3512-5/2007
Grosuplje, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

KANAL
3400.

Poslovnik Občinskega sveta Občine Kanal ob
Soči

Na podlagi 19. in 21. člena Statuta Občine Kanal ob Soči
(Uradne objave Primorske novice št. 41/03, 17/06 in Uradni list
RS, št. 70/07) ter na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) je Občinski svet Občine
Kanal ob Soči na 17. redni seji dne 23. 6. 2008 sprejel

POSLOVNIK
Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela občinskega
sveta (v nadaljnjem besedilu: svet) ter način uresničevanja
pravic in dolžnosti članov in članic sveta (v nadaljnjem besedilu:
člani sveta).
2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za
delovanje delovnih teles sveta in njihovih članov. Način dela
delovnih teles se lahko v skladu s tem poslovnikom ureja tudi
v aktih o ustanovitvi delovnih teles, lahko pa tudi s poslovniki
delovnih teles.
3. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo
razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki
vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpi-
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som ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali
uradna tajnost.
Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela sveta in njegovih delovnih teles določa ta poslovnik.
Občinski svet in njegova delovna telesa poslujejo v slovenskem jeziku.
4. člen
Svet zaseda na rednih, izrednih, dopisnih, slavnostnih in
žalnih sejah.
Redne seje se sklicujejo najmanj štirikrat na leto.
Izredne seje se sklicujejo po določilih tega poslovnika ne
glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje.
Dopisne seje se sklicujejo po določbah tega poslovnika v
primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.
5. člen
Svet predstavlja župan oziroma županja (v nadaljnjem
besedilu: župan), delovno telo sveta pa predsednik oziroma
predsednica delovnega telesa (v nadaljnjem besedilu: predsednik).
6. člen
Svet uporablja žig občine, ki je določen s statutom občine
ali odlokom, v katerega notranjem krogu je grb občine, na obodu pa ime občinskega organa »OBČINSKI SVET«.
Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih in
aktih o drugih odločitvah ter na dopisih.
Žig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna
telesa sveta.
Žig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo direktor občinske uprave.
II. KONSTITUIRANJE SVETA
7. člen
Svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je
potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče prejšnji župan praviloma 20 dni po izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot 10 dni
po izvedbi drugega kroga volitev župana. Če jo v navedenem
roku ne skliče prejšnji župan jo skliče predsednik občinske
volilne komisije.
Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani sveta.
8. člen
Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov.
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet
in volitev župana.
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih
pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta.
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov.
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah
kandidatov za župana.
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.
O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in
ne odloča.
9. člen
Dnevni red konstitutivne seje vsebuje slovesno prisego
župana in članov sveta ter županov pozdravni nagovor.
Slovesna izjava se glasi: Izjavljam, da bom svojo dolžnost opravljal vestno in odgovorno, da bom delal po ustavi in
zakonih, da bom varoval pravni red ter z vsemi svojimi močmi
in znanjem deloval za čast, blaginjo in razvoj Občine Kanal
ob Soči.
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Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši član sveta oziroma član sveta, ki ga na predlog najstarejšega svetnika
določi svet.
Na prvi seji svet izmed navzočih članov sveta najprej
imenuje tri člansko mandatno komisijo za pregled prispelih
pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta.
Člane mandatne komisije lahko predlaga vsak član sveta. Svet
glasuje o predlogih po vrstnem redu kot so bili vloženi, dokler
niso imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih svet
ne odloča.
Mandatna komisija na podlagi poročila volilne komisije in
potrdil o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za
člane sveta, predlaga svetu odločitve o morebitnih pritožbah
kandidatov za člane sveta ali predstavnikov kandidatnih list in
predlaga potrditev mandatov članov sveta.
Če je vložena pritožba kandidata ali predstavnika kandidata za župana, mandatna komisija na podlagi poročila volilne
komisije in potrdila o izvolitvi župana pripravi poročilo v vsebini
in upravičenosti pritožbe ter predlaga svetu odločitve o posameznih pritožbah.
10. člen
Mandate svetnikov potrdi svet na predlog mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov,
predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih list.
Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o
vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.
Svetnik, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o
potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet z odločitvijo o
spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.
Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana na podlagi poročila mandatne komisije posebej
odloči o morebitnih pritožbah kandidatov za župana oziroma
predstavnikov kandidatur. Če je za župana izvoljen kandidat,
ki je bil hkrati izvoljen tudi za člana sveta, pa je zoper njegov
mandat župana vložena pritožba, o odločanju o pritožbi ne sme
glasovati. Glasovati ne sme niti vlagatelj pritožbe – kandidat za
župana, če je bil izvoljen tudi za člana sveta.
11. člen
Ko se svet konstituira, nastopijo mandat novoizvoljeni
člani sveta, mandat dotedanjim članom sveta pa preneha.
Kolikor svet ni sprejel pritožbe zoper mandat župana iz
četrtega odstavka 10. člena, prične novoizvoljenemu županu
teči mandat, mandat dotedanjemu županu pa preneha.
S prenehanjem mandata članov sveta, preneha članstvo
v nadzornem odboru občine ter stalnih in občasnih delovnih
telesih sveta.
12. člen
Ko je svet konstituiran, imenuje izmed članov komisijo
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot svoje stalno
delovno telo, na konstitutivni seji ali najkasneje na prvi naslednji seji.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA
13. člen
Pravice in dolžnosti članov sveta so določene z zakonom,
statutom občine in tem poslovnikom.
Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej
sveta in njegovih delovnih teles, katerih člani so. Člani sveta se
lahko udeležujejo tudi sej drugih delovnih teles in imajo pravico
sodelovati pri njihovem delu, vendar brez pravice glasovanja.
Član sveta ima pravico:
– predlagati svetu v sprejem odloke in druge akte, razen
proračuna, zaključnega računa in drugih aktov, za katere je v
zakonu ali v statutu določeno, da jih sprejme občinski svet na
predlog župana;
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– predlagati svetu obravnavo drugih vprašanj iz njegove
pristojnosti;
– glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih aktov in odločitev sveta ter predlagati dopolnila (amandmaje) teh
predlogov;
– sodelovati pri oblikovanju programa dela sveta in dnevnih redov njegovih sej;
– predlagati kandidate za člane občinskih organov, delovnih teles sveta in organov javnih zavodov, javnih podjetij in
skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina
oziroma, v katerih ima občina v skladu z zakonom svoje predstavnike.
Član sveta ima dolžnost varovati podatke zaupne narave,
ki so kot osebni podatki, državne, uradne in poslovne skrivnosti
opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti sveta in
organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, za katere zve
pri svojem delu.
Po verifikaciji mandata prejmejo svetniki posebno izkaznico. Za izdajanje in evidenco izdanih izkaznic je odgovoren
direktor občinske uprave.
Član sveta ima v zvezi z opravljanjem funkcije ter v skladu
z zakonom in posebnim aktom sveta pravico do sejnine.
14. člen
Član sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi
mnenja, izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z opravljanjem
svoje funkcije.
Član sveta nima imunitete ter je za svoja dejanja, ki niso
povezana s pravicami in dolžnostmi člana sveta, odškodninsko
in kazensko odgovoren.
15. člen
Svetniške skupine, ki jih oblikujejo člani sveta izvoljeni
z istoimenske liste ali dveh ali več kandidatnih list, imajo le
pravice, ki gredo posameznemu svetniku.
Svet lahko odloči, da imajo svetniške skupine pravico do
povračila materialnih stroškov.
16. člen
Član sveta ima pravico zahtevati od župana, drugih občinskih organov in občinske uprave obvestila in pojasnila, ki so
mu potrebna za delo v občinskem svetu in njegovih delovnih
telesih.
Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgovoriti na vprašanja članov sveta in jim posredovati zahtevana pojasnila. Če član sveta to posebej zahteva, mu je treba odgovoriti
oziroma posredovati pojasnila tudi v pisni obliki.
Član sveta ima pravico županu ali direktorju občinske
uprave postaviti vprašanje ter jima lahko da pobudo za ureditev
določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz njune
pristojnosti.
17. člen
Član sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni
obliki ali ustno.
Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna
točka dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.
Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postavljene tako, da je njihova vsebina jasno razvidna. V nasprotnem
primeru župan, ali za vodenje seje pooblaščeni podžupan
oziroma član sveta na to opozori in člana sveta pozove, da
vprašanje oziroma pobudo ustrezno dopolni.
Ustno postavljeno vprašanje ne sme trajati več kot 2 minuti, obrazložitev pobude pa ne več kot 3 minute.
Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredovano
tistemu, na katerega je naslovljeno.
Pri obravnavi vprašanj in pobud morata biti na seji obvezno prisotna župan ali direktor občinske uprave.
Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so
bila oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja dana ob
obravnavi vprašanj in pobud članov sveta. Če zahteva odgo-
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vor na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma
proučitev lahko župan ali direktor občinske uprave odgovorita
na naslednji seji.
Župan ali direktor občinske uprave lahko na posamezna
vprašanja ali pobude odgovorita pisno, pisno morata odgovoriti
tudi na vprašanja in pobude, za katere tako zahteva vlagatelj.
Pisni odgovor mora biti posredovan vsem članom sveta s sklicem, najkasneje pa na prvi naslednji redni seji.
18. člen
Če član sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno pojasnilo. Če
tudi po tem ni zadovoljen, lahko predlaga svetu, da se o zadevi
opravi razprava, o čemer odloči svet z glasovanjem.
Če svet odloči, da bo o zadevi razpravljal, mora župan
uvrstiti to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne seje.
19. člen
Član sveta se je dolžan udeleževati sej sveta in delovnih
teles, katerih član je.
Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa, katerega član je, mora o tem in o razlogih za to obvestiti župana
oziroma predsednika delovnega telesa najpozneje do začetka
seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov ne more obvestiti
župana oziroma predsednika delovnega telesa o svoji odsotnosti do začetka seje, mora to opraviti takoj, ko je to mogoče.
Članu sveta, ki se ne udeleži redne ali izredne seje sveta,
ne pripada sejnina.
Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov
ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu, lahko
predsednik delovnega telesa predlaga občinskemu svetu njegovo razrešitev.
IV. SEJE SVETA
1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji
20. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah, ki potekajo v sejni
dvorani Občine Kanal ob Soči.
V času seje morajo v dvorani viseti zastave Evropske
unije, zastava Republike Slovenije in zastava Občine Kanal
ob Soči.
Župan sklicuje redne seje sveta v skladu s programom
dela sveta, na podlagi sklepa sveta in na predlog drugih predlagateljev, določenih s statutom občine, ter če to zahtevajo
okoliščine, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.
Župan lahko skliče redno sejo sveta, preden je končana
predhodno sklicana seja, svet pa nove redne seje ne more
začeti, dokler ne konča prejšnje redne seje.
21. člen
Vabilo za redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda
se pošlje članom najkasneje 7 dni pred dnevom, določenim za
sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi gradivo, ki je bilo podlaga
za uvrstitev zadev na dnevni red. Posamezno gradivo se lahko
pošlje tudi kasneje, če je vsebina gradiva nujno potrebna pri
odločanju o točki dnevnega reda.
Vabilo za sejo sveta se pošlje županu, predsedniku nadzornega odbora občine, direktorju občinske uprave, predsednikom svetov krajevnih skupnosti, vodjem političnih strank in list
zastopanih v svetu ter predstavnikom medijev.
Vabila iz prejšnjih dveh odstavkov se pošljejo po pošti v
fizični obliki na papirju, če tako s pisno izjavo naroči prejemnik
pa lahko tudi na disketi, zgoščenki, drugem podobnem nosilcu
podatkov ali po elektronski pošti.
22. člen
Izredna seja sveta se skliče za obravnavanje in odločanje
o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje, ali na
zahtevo 1/4 članov sveta.
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V zahtevi članov sveta za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti priloženo gradivo
o zadevah, o katerih naj občinski svet odloča, če člani sveta ne
razpolagajo z gradivom, pa zahteva županu in občinski upravi,
katero gradivo naj se za sejo pripravi.
Izredno sejo sveta skliče župan. Če izredna seja sveta,
ki so jo zahtevali člani sveta, ni sklicana v roku sedem dni od
predložitve pisne obrazložene zahteve za sklic s priloženim
ustreznim gradivom, jo lahko skličejo člani sveta, ki so sklic
zahtevali oziroma njihov pooblaščeni predstavnik. V tem primeru lahko sejo vodi član sveta, ki ga določijo člani, ki so sklic
izredne seje zahtevali.
Vabilo za izredno sejo sveta z gradivom mora biti vročeno
članom sveta najkasneje tri dni pred sejo. Vabilo se pošlje v
skladu z 21. členom tega poslovnika in se objavi na spletni
strani občine.
Če razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja sveta
skliče v skrajnem roku, ki je potreben, da so s sklicem seznanjeni vsi člani sveta in se seje lahko udeležijo. V tem primeru
se lahko dnevni red seje predlaga na sami seji, na sami seji
pa se lahko predloži tudi gradivo za sejo. Občinski svet pred
sprejemom dnevnega reda tako sklicane izredne seje ugotovi
utemeljenost razlogov za sklic. Če občinski svet ugotovi, da
ni bilo razlogov, se seja ne opravi in se skliče nova izredna ali
redna seja v skladu s tem poslovnikom.

Na dnevni red ni mogoče uvrstiti akta, če še ni končan
postopek o aktu z enako ali podobno vsebino.
Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pripravljeni za drugo obravnavo.
O sprejemu dnevnega reda odloča svet na začetku seje.
Svet ne more odločiti, da se v dnevi red seje uvrstijo
zadeve:
– če članom ni bilo predloženo gradivo oziroma, h katerim
ni dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan, kadar ta ni
bil predlagatelj,
– če gradiva ni obravnavalo pristojno delovno telo, razen
v primerih, ko delovno telo še ni bilo ustanovljeno, pa je obravnava nujna, ali
– če svet odloči drugače.

23. člen
Dopisna seja se lahko opravi, kadar ni pogojev za sklic
izredne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi
se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge
dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti
občine. Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter
predlogom sklepa, ki naj se sprejme ter z osebnim telefonskim
glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic seje vsebovati rok trajanja
dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je do katere
ure se šteje trajanje seje).
Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem
članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo več kot
polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so
glasovali.
Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo je sprejet,
če so za sklep glasovali vsi svetniki, ki so do roka oddali svoj
glas. Če je kateri izmed svetnikov glasoval proti sklepu, se
opravi izredna seja sveta ali pa se točka uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.
O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin,
določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o osebni
vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev koliko članov
sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti
na prvo naslednjo redno sejo sveta.

27. člen
Seje sveta so javne.
Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in
predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah sveta.
Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini in
občane se o seji obvesti z objavljenim vabilom, ki mu je
priloženo gradivo za sejo. Objava se opravi vsaj tri dni pred
sejo na spletni strani občine ter na krajevno običajen način.
Sredstvom javnega obveščanja se pošlje še obvestilo po
elektronski pošti.
Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru,
v katerem seja občinskega sveta poteka, primeren prostor, da
lahko spremlja delo sveta ter pri tem dela ne moti. Prostor za
javnost mora biti vidno ločen od prostora za člane sveta. Na
voljo mora biti 10 sedežev. S številom razpoložljivih sedežev je
določeno tudi največje število obiskovalcev – poslušalcev.
Predsedujoči lahko na zahtevo predstavnika javnega obveščanja dopusti zvočno in slikovno snemanje posameznih
delov seje. O zahtevi občana za snemanje posameznih delov
seje odloči občinski svet.
Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva javnega obveščanja moti delo sveta, ga predsedujoči najprej
opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti dela sveta, pa ga
odstrani iz prostora.

24. člen
Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne točke
dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma direktor občinske
uprave.
Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je, glede
na dnevni red seje, potrebna.
25. člen
Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi župan.
Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi člani sveta,
ki imajo pravico zahtevati sklic seje sveta. Posamezne točke
dnevnega reda lahko predlaga posamezen član sveta ali svetniška skupina.
V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le
točke, za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so določeni
s tem poslovnikom.

26. člen
Sejo sveta vodi župan. Župan lahko za vodenje sej sveta
pooblasti podžupana ali drugega člana sveta (v nadaljnjem
besedilu: predsedujoči).
Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedujoči
ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to
ni mogoče, jo vodi najstarejši član sveta.
Izredno sejo sveta, ki jo skličejo člani sveta ker župan ni
opravil sklica v skladu z zakonom in tem poslovnikom, vodi član
sveta, ki ga pooblastijo člani sveta, ki so sklic seje zahtevali.

28. člen
Župan predlaga svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost
v celoti ali ob obravnavi posamezne točke dnevnega reda, če to
terja zagotovitev varstva podatkov, ki v skladu z zakonom niso
informacije javnega značaja.
Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma kako
točko dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti,
odloči kdo je lahko poleg župana, predsedujočega in članov
sveta navzoč na seji.
2. Potek seje
29. člen
Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed
članov sveta mu je sporočil, da je zadržan in se seje ne more
udeležiti.
Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Predsedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.
Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v zvezi
z delom na seji in drugimi vprašanji.
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30. člen
Preden svet določi dnevni red seje, odloča o sprejemu
zapisnika prejšnje seje.
Član sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje
in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O
utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika
prejšnje seje odloči svet.
Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile
podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in
dopolnjen s sprejetimi pripombami.
31. člen
Svet na začetku seje določi dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato
o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav ali hitri postopek.
Mandatne zadeve se uvrstijo na dnevni red takoj za točko
»potrditev zapisnika«.
Zadeve, za katere tako predlaga župan, se brez razprave
in glasovanja umaknejo z dnevnega reda.
Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo
le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom sveta
izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni
red. O predlogih za razširitev dnevnega reda svet razpravlja
in glasuje.
Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za
razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.
32. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po
določenem (sprejetem) vrstnem redu.
Med sejo lahko svet izjemoma spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda, če med potekom seje
nastopijo okoliščine, zaradi katerih je potrebno posamezno
gradivo obravnavati pred točko dnevnega reda, na katero je
uvrščeno.
33. člen
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko
poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predlagatelj,
kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnilna obrazložitev sme trajati največ petnajst minut, če ni s tem poslovnikom
drugače določeno. Kadar svet tako sklene, je predlagatelj
dolžan podati dopolnilno obrazložitev.
Če ni župan predlagatelj, poda župan ali podžupan oziroma direktor občinske uprave mnenje k obravnavani zadevi.
Potem dobi besedo predsednik delovnega telesa sveta, ki je
zadevo obravnavalo. Obrazložitev županovega mnenja in beseda predsednika delovnega telesa lahko vsaka trajata največ
po deset minut.
Potem dobijo besedo člani sveta po vrstnem redu, kakor
so se priglasili k razpravi. Razprava posameznega člana lahko
traja največ pet minut. Svet lahko sklene, da posamezen član
iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj časa, vendar ne
več kot petnajst minut.
Razpravljavec lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima
pa pravico do treh replik, ki smejo trajati največ po eno minuto.
Replika mora biti konkretna in se nanašati na napovedi replike
označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči prepove.
Ko je vrstni red priglašenih razpravljavcev izčrpan, predsedujoči vpraša ali želi še kdo razpravljati. Dodatne razprave
lahko trajajo le po tri minute.
34. člen
Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujoči
pozval.
Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali prekorači
čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po dru-
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gem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper odvzem
besede lahko razpravljavec ugovarja. O ugovoru odloči svet
brez razprave.
35. člen
Članu sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi
dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva.
Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslovnika
ali dnevnega reda. Če član ni zadovoljen s pojasnilom, odloči
svet o tem vprašanju brez razprave.
Če član zahteva besedo, da bi opozoril na napako, ali
popravil navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu da
predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora član
omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati več kot dve
minuti.
36. člen
Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi,
sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda. Če je na
podlagi razprave treba pripraviti predloge za odločitev ali stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in nadaljuje
po predložitvi teh predlogov.
Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi, če
je to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaključeni
razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči določi, kdaj se
bo seja nadaljevala. Nadaljevanje seje poteka po že sprejetem
dnevnem redu.
Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni
več sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem telesu
in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo sveta prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni niti v
nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.
37. člen
Seje sveta se sklicujejo najprej ob sedemnajsti uri in
morajo biti načrtovane tako, da praviloma ne trajajo več kot
štiri ure.
Predsedujoči odredi deset minutni odmor vsaj po dveh
urah neprekinjenega dela.
Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen predlog posameznega ali skupine članov sveta, župana ali predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave dopolnil (amandmajev), mnenj, stališč, dodatnih obrazložitev ali odgovorov
oziroma pridobitve zahtevanih podatkov. Odmor lahko traja
največ trideset minut, odredi pa se ga lahko pred oziroma v
okviru posamezne točke največ dvakrat.
Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po izčrpanju možnosti iz prejšnjega odstavka, odloči občinski svet
ali se lahko odredi odmor ali pa se seja prekine in nadaljuje
drugič.
38. člen
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval ni končal razprave ali
če ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi odločiti
na isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi preloži na
eno izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odloči, če časovno
ni uspel obravnavati vseh točk dnevnega reda.
Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, občinski svet
konča sejo.
3. Vzdrževanje reda na seji
39. člen
Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme
nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.
Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo
le predsedujoči.
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40. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči
naslednje ukrepe:
– opomin
– odvzem besede
– odstranitev s seje ali z dela seje.
41. člen
Opomin se lahko izreče članu sveta, če govori, čeprav ni
dobil besede, če sega govorniku v besedo, ali če na kak drug
način krši red na seji.
Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim
govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil na
tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe tega
poslovnika.
Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče članu
sveta oziroma govorniku, če kljub opominu ali odvzemu besede
krši red na seji, tako da onemogoča delo sveta.
Član sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti prostor, v
katerem je seja.
42. člen
Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz
poslopja, v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši red
na seji oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemoten potek
seje.
Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da se
odstranijo vsi poslušalci.
43. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda
na seji sveta, jo prekine.
4. Odločanje
44. člen
Svet veljavno odloča (je sklepčen), če je na seji navzočih
večina vseh članov sveta (več kot polovica).
Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim
glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru oziroma prekinitvi. Navzočnost članov sveta na začetku seje se
ugotovi s podpisi članov na listi navzočnosti.
Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov
sveta v sejni dvorani, ugotovljena na način, kot velja za glasovanje. Preverjanje sklepčnosti lahko zahteva vsak član sveta
ali predsedujoči kadarkoli.
Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj dve
tretjini vseh članov sveta.
45. člen
Predlagana odločitev je na sklepčni seji sveta sprejeta,
če se je večina članov sveta, ki so glasovali, izrekla »ZA« njen
sprejem oziroma, če je »ZA« sprejem glasovalo toliko članov,
kot to za posamezno odločitev določa zakon.
46. člen
Občinski svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene
pred odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju. Predlog za tajno glasovanje lahko da župan ali vsak član sveta.
47. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o
katerem se odloča. Predsedujoči pred vsakim glasovanjem
prebere predlagano besedilo sklepa ali amandmaja.
Član sveta ima pravico obrazložiti svoj glas razen, če ta
poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev glasu se v okviru
posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme trajati največ
dve minuti.
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K glasovanju pozove predsedujoči člane sveta tako, da
jim najprej predlaga, da se opredelijo »ZA« sprejem predlagane
odločitve, po zaključenem opredeljevanju za sprejem odločitve
pa še, da se opredelijo »PROTI« sprejemu predlagane odločitve. Vsak član glasuje o isti odločitvi samo enkrat, razen če je
glasovanje v celoti ponovljeno.
Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi
in objavi izid glasovanja.
48. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok, z uporabo glasovalne naprave ali s poimenskim izjavljanjem.
Poimensko glasujejo člani sveta, če svet tako odloči na
predlog predsedujočega ali najmanj ene četrtine vseh članov
sveta.
Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako, da
glasno izjavi »ZA« ali »PROTI«. O poimenskem glasovanju se
piše zaznamek tako, da se pri vsakem članu sveta zapiše, kako
je glasoval, ali pa se zabeleži njegova odsotnost. Zaznamek je
sestavni del zapisnika seje.
49. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tri članska komisija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi občinski svet na
predlog predsedujočega. Administrativno-tehnična opravila v
zvezi s tajnim glasovanjem opravlja direktor občinske uprave ali
javni uslužbenec, ki ga določi direktor občinske uprave.
Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je
članov sveta. Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga
uporablja občinski svet.
Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas glasovanja.
Komisija vroči glasovnice članom sveta in sproti označi,
kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na prostoru, ki je
določen za glasovanje in na katerem je zagotovljena tajnost
glasovanja.
Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in
praviloma opredelitev »ZA« in »PROTI«. »ZA« je na dnu glasovnice za besedilom predloga na desni strani, »PROTI« pa
na levi. Glasuje se tako, da se obkroži besedo »ZA« ali besedo
»PROTI«.
Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.
Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke,
imena in priimke kandidatov, če jih je več po abecednem redu
prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se obkroži
zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za
katerega se želi glasovati in največ toliko zaporednih številk
kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na glasovnici treba
imenovati.
Ko član sveta izpolni glasovnico, odda glasovnico v glasovalno skrinjico.
50. člen
Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glasovanja.
Poročilo o izidu glasovanja vsebuje podatke o:
– datumu in številki seje sveta,
– predmetu glasovanja,
– sestavi komisije iz drugega odstavka 49. člena tega
poslovnika s podpisi njenih članov,
– številu razdeljenih glasovnic,
– številu oddanih glasovnic,
– številu neveljavnih glasovnic,
– številu veljavnih glasovnic,
– številu glasov »ZA« in število glasov »PROTI« oziroma
pri glasovanju o kandidatih,
– številu glasov, ki jih je dobil posamezni kandidat,
– ugotovitvi, da je predlog izglasovan s predpisano večino, ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o kandidatih pa,
katerih kandidat je imenovan.
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Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid
glasovanja na seji sveta.
51. člen
Če član sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja ali
ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi.
O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja,
ali na predlog predsedujočega. O isti zadevi je mogoče glasovati največ dvakrat. Javnega poimenskega glasovanja se ne
ponavlja.
5. Zapisnik seje sveta
52. člen
O vsaki seji sveta se piše zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa
podatke o:
– navzočnosti članov sveta na seji in ob posameznem
glasovanju,
– odsotnosti članov sveta in razlogih zanjo,
– udeležbi vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov
na seji,
– sprejetem dnevnem redu, imenih razpravljavcev, stališčih delovnih teles občinskega sveta, predlogih sklepov, o
izidih glasovanja posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili
sprejeti,
– ločenih mnenjih razpravljavcev, ki so to zahtevali,
– vseh postopkovnih odločitvah predsedujočega in sveta ter o stališčih statutarno pravne komisije o postopkovnih
vprašanjih.
Arhivskemu izvodu zapisnika je treba predložiti original
vabila in gradivo, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na
seji ter zapisnik delovnih teles občinskega sveta.
53. člen
Magnetogram seje se hrani v sejnem dosjeju skupaj z
zapisnikom in gradivom s seje.
Član sveta in drug udeleženec javne seje, če je za to
dobil dovoljenje predsedujočega, ima pravico poslušati magnetogram. Poslušanje se opravi v prostorih občinske uprave ob
navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca.
Vsakdo lahko zaprosi, da se del magnetograma, ki vsebuje informacijo javnega značaja, ki jo želi pridobiti, dobesedno
prepiše in se mu posreduje. Prošnjo, v kateri poleg svojega
osebnega imena in naslova navede, kakšno informacijo želi
dobiti, vloži ustno ali pisno pri pooblaščenemu javnemu uslužbencu, ki o zahtevi odloči v skladu z zakonom.
54. člen
Za zapisnik seje sveta skrbi direktor občinske uprave.
Direktor občinske uprave lahko za vodenje zapisnika seje sveta
pooblasti drugega javnega uslužbenca.
Na vsaki redni seji sveta se obravnavajo in potrdijo zapisniki prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih oziroma dopisnih
sej sveta. Vsak član sveta ima pravico podati pripombe na zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloči občinski svet. Če so pripombe sprejete, se zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe.
Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je sejo
vodil in direktor občinske uprave oziroma pooblaščeni javni
uslužbenec, ki je vodil zapisnik.
Po sprejemu se zapisnik in čistopis sprejetih sklepov objavita na spletnih straneh občine in na krajevno običajen način.
Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil
voden na nejavnem delu seje sveta se ne prilaga v gradivo za
redno sejo sveta in ne objavlja. Člane sveta z njim pred potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči.
55. člen
Ravnanje z gradivom sveta, ki je zaupne narave, določi
svet na podlagi zakona s posebnim aktom.
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Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov sveta, zapisniki
sej ter vse gradivo sveta in njegovih delovnih teles, se kot trajno
gradivo hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva občinske
uprave.
56. člen
Član sveta ima pravico vpogleda v vse spise in gradivo,
ki se hrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva, če je to
potrebno zaradi izvrševanja njegove funkcije. Vpogled odredi
direktor občinske uprave na podlagi pisne zahteve člana sveta.
Original zahteve, odredbe oziroma sklepi o zavrnitvi, se hranijo
pri gradivu, ki je bilo vpogledano.
V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave, odloči o vpogledu župan v skladu z zakonom in aktom sveta.
6. Strokovna in administrativno tehnična opravila za svet
57. člen
Za strokovno in administrativno delo za občinski svet in za
delovna telesa sveta je odgovoren direktor občinske uprave.
Direktor občinske uprave organizira strokovno in tehnično
pripravo gradiv za potrebe sveta in določi javnega uslužbenca,
ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila
potrebna za nemoteno delo sveta in njegovih delovnih teles, če
ni za to s sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določeno posebno delovno mesto.
Za zapisnik sveta in delovnih teles sveta skrbi direktor
občinske uprave. Direktor občinske uprave lahko za vodenje
zapisnikov pooblasti druge javne uslužbence.
7. Delovna telesa sveta
58. člen
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih članov.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ima 3 člane.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
opravlja zlasti naslednje naloge:
– občinskemu svetu predlaga kandidate za člane delovnih
teles sveta, občinskih organov, ravnateljev, direktorjev in predstavnikov ustanovitelja v organih javnih zavodov, javnih agencij,
javnih skladov in javnih podjetij,
– opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije,
– občinskemu svetu ali županu daje pobude in predloge
v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti
sveta,
– pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami
ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih
organov in delovnih teles, ravnateljev in direktorjev javnih zavodov, javnih agencij in skladov ter direktorjev javnih podjetij ter
izvršuje odločitve sveta,
– obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski
svet.
59. člen
Svet ustanovi stalne ali občasne komisije in odbore kot
svoja delovna telesa. Komisije in odbori sveta v okviru svojega
delovnega področja v skladu s tem poslovnikom in aktom o
ustanovitvi obravnavajo zadeve iz pristojnosti sveta in dajejo
občinskemu svetu mnenja in predloge.
Komisije in odbori sveta lahko predlagajo občinskemu
svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti,
razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da
jih sprejme svet na predlog župana.
60. člen
Stalna delovna telesa sveta ustanovljena s statutom občine so naslednji odbori in komisija:
– za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,
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– za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe,
– za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
– statutarno-pravna komisija.
61. člen
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ima 5 članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev
iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in javnih
služb družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani
v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu
poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje
mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim
splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka
obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in
druge akte iz njegove pristojnosti na področju negospodarstva
in javnih služb družbenih dejavnosti.
62. člen
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske
javne službe ima 5 članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev
iz pristojnosti občine na področju gospodarstva (malega gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma), varstva
okolja in gospodarskih javnih služb, ki so občinskemu svetu
predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje
mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim
splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka
obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske
javne službe lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju
dela.
63. člen
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami ima 5 članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev
iz pristojnosti občine na področju planiranja, urejanja in gospodarjenja s prostorom in nepremičnim premoženjem občine,
ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih
svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom
odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni
pred dnem, za katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje
mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim
splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka
obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke
in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.
64. člen
Statutarno pravna komisija sveta ima 5 članov.
Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika
sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih
aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov.
Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede
skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in

Uradni list Republike Slovenije
statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi
veljavnimi akti občine.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem
spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika sveta ter
obvezno razlago določb splošnih aktov občine.
Med dvema sejama sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči sveta, statutarno pravna komisija razlaga
poslovnik sveta.
65. člen
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov
ter opravi imenovanje.
66. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet na predlog
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed
svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov.
Delo odbora vodi član občinskega sveta kot predsednik,
ki je izvoljen na konstitutivni seji odbora.
Prvo sejo odbora skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski
upravi.
67. člen
Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa. V
aktu o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi njihova
sestava in naloge.
68. člen
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo,
organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove seje
in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v občinskem
svetu.
Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih
zadev po sklepu sveta, na podlagi dnevnega reda redne seje
sveta ali na zahtevo župana.
Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovnega
telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.
Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno
sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih
članov in je med navzočimi člani večina tistih, ki so člani sveta.
Delovno telo sprejema svoje odločitve – mnenja, stališča in
predloge z večino glasov navzočih članov.
Glasovanje v delovnem telesu je javno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila
tega poslovnika, ki se nanašajo na delo občinskega sveta.
69. člen
Na sejo delovnega telesa so praviloma vabljeni javni
uslužbenci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in
drugih odločitev sveta, ki jih določi predlagatelj, lahko pa tudi
predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij in skladov, katerih delo je neposredno povezano z obravnavano problematiko.
V. AKTI SVETA
1. Splošne določbe
70. člen
Občinski svet sprejema statut občine in v skladu z zakonom in statutom naslednje akte:
– poslovnik o delu sveta,
– proračun občine in zaključni račun,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izvedbene akte,
– odloke,
– odredbe,
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– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
Občinski svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila,
obvezne razlage določb statuta občine in drugih splošnih aktov
ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom
občine.
Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom in
statutom občine.
71. člen
Proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke ter
druge splošne akte, za katere je v zakonu ali tem statutu tako
določeno, predlaga občinskemu svetu v sprejem župan.
Komisije in odbori sveta ter vsak član sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz
njegove pristojnosti, razen aktov iz prvega odstavka.
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko v skladu z
zakonom in statutom občine zahteva od sveta izdajo ali razveljavitev splošnega akta.
72. člen
Akte, ki jih sprejema občinski svet, podpisuje župan.
Izvirnike aktov sveta se pečati in shrani v stalni zbirki
dokumentarnega gradiva občinske uprave.
2. Postopek za sprejem odloka
73. člen
Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, besedilo členov in obrazložitev.
Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja,
cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic, ki
jih bo imelo sprejetje odloka. Glede na vsebino odloka mora biti
uvodu priloženo tudi grafično ali kartografsko gradivo.
Če je predlagatelj odloka delovno telo sveta ali član sveta pošlje predlog odloka županu s predlogom za uvrstitev na
dnevni red seje sveta.
74. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval
v obravnavah predloga odloka na sejah sveta.
Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka
na sejah sveta, tudi kadar ni predlagatelj.
75. člen
Predlog odloka se pošlje članom sveta sedem dni pred
dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan.
Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah.
76. člen
V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih,
ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter temeljnih
rešitvah predloga odloka.
Po končani obravnavi občinski svet z večino opredeljenih
glasov navzočih članov sprejme stališča in predloge o odloku.
Če občinski svet meni, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo ali, da odlok ni potreben, ga s sklepom zavrne.
Po končani prvi obravnavi lahko predlagatelj predlaga
umik predloga odloka. O predlogu umika odloči občinski svet
s sklepom.
Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih
vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi
obravnavi bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi,
lahko svet, na predlog predlagatelja, sprejme predlog odloka
na isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka
združita.
77. člen
Pred začetkom druge obravnave mora predlagatelj pripraviti novo besedilo predloga odloka, pri čemer na primeren
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način upošteva stališča in predloge iz prve obravnave oziroma
jih utemeljeno zavrne.
78. člen
V drugi obravnavi razpravlja občinski svet po vrstnem
redu o vsakem členu predloga odloka. Ko občinski svet konča
razpravo o posameznem členu predloga odloka, glasuje o
predlogu odloka v celoti.
V drugi obravnavi predloga odloka lahko člani sveta predlagajo spremembe in dopolnitve naslova in členov predloga
odloka v obliki amandmaja.
Župan lahko predlaga amandmaje, kadar ni sam predlagatelj odloka in amandmaje na amandmaje članov sveta k
vsakemu predlogu odloka.
Amandma mora biti predložen članom sveta v pisni obliki
z obrazložitvijo najmanj en dan pred dnem, določenim za sejo
sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je
predlagan amandma, ali na sami seji, na kateri lahko predlaga
amandma najmanj ena četrtina vseh članov sveta.
Župan lahko predlaga amandma na amandma članov
sveta na sami seji, na kateri se odlok obravnava. Amandma na
amandma mora vložiti pisno.
Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca
obravnave spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga umakniti.
79. člen
Amandma, člen odloka, in odlok v celoti so sprejeti, če se
zanje opredeli večina članov sveta, ki glasujejo.
O vsakem amandmaju se glasuje posebej. O amandmajih
se glasuje po vrstnem redu členov, na katere se amandmaji
nanašajo.
Če je k členu predloga odloka predlaganih več amandmajev, se najprej glasuje o amandmaju, ki najbolj odstopa od
predloga in nato po tem kriteriju o drugih amandmajih.
Če je dan amandma na amandma, se najprej glasuje o
amandmaju, ki je dan na amandma.
80. člen
Statut občine in poslovnik sveta se sprejemata po enakem
postopku kot velja za sprejemanje odloka.
Proračun občine sprejema občinski svet po postopku,
določenem s tem poslovnikom.
O predlogih drugih aktov iz svoje pristojnosti odloča občinski svet na eni obravnavi, če zakon ne določa drugače.
81. člen
Občinski svet mora do prenehanja mandata svojih članov
praviloma zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih aktih
občine.
V primeru, da postopki niso zaključeni občinski svet v novi
sestavi na predlog župana odloči, o katerih predlogih za sprejem občinskih splošnih aktov bo postopek nadaljeval, katere
začel obravnavati znova ter katerih ne bo obravnaval. Če predlagatelj ni več občinski funkcionar, se predlog ne obravnava.
3. Hitri postopek za sprejem odlokov
82. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali naravne nesreče, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem postopku.
Po hitrem postopku sprejema občinski svet tudi obvezne
razlage določb splošnih aktov občine.
Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odloka. O
uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na začetku seje
pri določanju dnevnega reda.
Če občinski svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka
po hitrem postopku, se uporabljajo določbe tega poslovnika o
rednem postopku in prvi obravnavi predloga odloka.
Pri hitrem postopku ne veljajo roki, ki so določeni za posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.
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Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava
predloga odloka na isti seji.
Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje in
amandmaje na amandmaje na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka.
4. Skrajšani postopek za sprejem odlokov
83. člen
Občinski svet lahko na obrazložen predlog predlagatelja
odloči, da bo na isti seji opravil obe obravnavi predloga odloka
ali drugega splošnega akta, ki se sprejema na enak način, če
gre:
– za manj zahtevne spremembe in dopolnitve,
– prenehanje veljavnosti splošnega akta ali njegovih posameznih določb skladu z zakonom,
– uskladitve z zakonom, državnim proračunom ali drugimi
predpisi države oziroma občine,
– spremembe in dopolnitve v zvezi z odločbami ustavnega sodišča,
– prečiščena besedila aktov.
Odločitev iz prejšnjega odstavka ne more biti sprejeta,
če ji nasprotuje najmanj ena tretjina navzočih članov sveta.
Po končani prvi obravnavi lahko vsak član sveta predlaga, da
občinski svet spremeni svojo odločitev iz prvega odstavka tega
člena in da se druga obravnava opravi po rednem postopku. O
tem odloči občinski svet takoj po vložitvi predloga.
V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k
členom splošnega akta, ki se s predlogom spreminjajo ali dopolnjujejo. Amandmaji in amandmaji na amandmaje se lahko
vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.
84. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni
v uradnem glasilu, ki ga določa statut občine in pričnejo veljati
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere
tako določi občinski svet.
5. Postopek za sprejem proračuna
85. člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in izdatki
za posamezne namene financiranja javne porabe občini.
Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki
se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni
proračun.
Župan lahko svetu skupaj z predlogom proračuna za
naslednje proračunsko leto predloži tudi predlog proračuna za
leto, ki temu sledi, vendar samo znotraj mandatnega obdobja,
za katero je bil svet izvoljen.
86. člen
Predlog proračuna občine mora župan predložiti občinskemu svetu najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega
proračuna državnemu zboru. V letu rednih lokalnih volitev
predloži župan predlog proračuna najkasneje v 60 dneh po
izvolitvi sveta.
Župan pošlje vsem članom sveta predlog proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon, ki ureja javne
finance, hkrati z vabilom za sejo sveta, na kateri bo predlog
proračuna predstavljen in opravljena splošna razprava.
V okviru predstavitve predstavi župan ali pooblaščeni
delavec občinske uprave občinskemu svetu:
– temeljna izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna,
– načrtovane politike občine,
– oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev
in naložb ter računa financiranja,
– okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika proračuna in kadrovski načrt,
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– načrt razvojnih programov,
– načrt nabav.
Po predstavitvi predloga proračuna opravi občinski svet
splošno razpravo in sprejme sklep, da se o predlogu opravi
javna razprava.
Če občinski svet meni, da predlog ni ustrezna podlaga za
javno razpravo, sprejme stališča in predloge ter naloži županu,
da v roku sedem dni predloži občinskemu svetu popravljen
predlog proračuna z obrazložitvijo, kako so stališča in predlogi
sveta v njem upoštevani.
Če občinski svet po ponovni obravnavi predloga proračuna ne pošlje v javno razpravo, ga skupaj s stališči in predlogi
sveta pošlje v javno razpravo župan.

dni.

87. člen
Predlog proračuna mora biti v javni razpravi najmanj 15

V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v
predlog proračuna tako, da sklep o javni razpravi in predlog
proračuna objavi na spletnih straneh občine in zainteresiranim
zagotovi dostop do predloga v prostorih občine.
Občina objavi način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu občinskega proračuna na svojih
spletnih straneh in na krajevno običajen način.
88. člen
V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna
delovna telesa sveta, sveti krajevnih skupnosti ter zainteresirana javnost.
Predsedniki delovnih teles sveta lahko v času javne razprave zahtevajo, da župan in predstavniki občinske uprave na
njihovih sejah pojasnijo predlog proračuna občine.
89. člen
Najkasneje v petnajstih dneh po končani javni razpravi
o predlogu proračuna pripravi župan dopolnjeni odlok o proračunu občine ter skliče sejo sveta, na kateri se bosta obravnavala.
Na dopolnjen predlog proračuna in odlok o proračunu
občine lahko člani sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo sveta. Amandmaji se vložijo pri županu.
Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja iz
prejšnjega odstavka upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen
namen.
90. člen
Pred začetkom obravnave predloga proračuna občine
in odloka o proračunu občine župan najprej pojasni, katere
pripombe iz javne razprave oziroma pripombe in predloge delovnih teles sveta je upošteval pri pripravi predloga in katerih
ni ter obrazloži zakaj jih ni upošteval. Pisna obrazložitev zavrnjenih pripomb in predlogov je sestavni del gradiva predloga
proračuna.
V nadaljevanju župan poroča občinskemu svetu o prejetih amandmajih k predlogu proračuna in odloku o proračunu
občine ter poda svoje mnenje o amandmajih. Po poročilu in
mnenju lahko predlagatelj umakne predlagani amandma ali
dopolni obrazložitev amandmaja z utemeljitvijo zagotovitve
proračunskega ravnovesja.
Predsedujoči oziroma župan ugotovi, kateri amandmaji
so vloženi in pozove župana, da se izjavi oziroma se župan
izjavi o tem ali bo vložil amandma na katerega od vloženih
amandmajev ter v kolikšnem času. Če župan izjavi, da bo
vložil amandma na amandma, se seja prekine za čas, ki je
potreben za oblikovanje in predložitev amandmaja članom
sveta.
Glasovanje se izvede o vsakem amandmaju posebej tako,
da se najprej glasuje o amandmaju župana na amandma, če ta
ni sprejet pa še o amandmaju, ki ga je vložil predlagatelj.
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91. člen
Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi,
kateri amandmaji so sprejeti ter ali je proračun medsebojno
usklajen po delih ter glede prihodkov, odhodkov in je z njim
zagotovljeno financiranje nalog občine, v skladu z zakonom
in sprejetimi obveznostmi. Hkrati ugotovi, kateri amandmaji so
sprejeti k odloku o proračunu občine.
Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v
celoti. S sklepom, s katerim sprejme občinski svet proračun,
sprejme tudi odlok o proračunu občine.
Če proračun ni usklajen, lahko župan prekine sejo in zahteva, da strokovna služba prouči nastalo situacijo in predlaga
rok, v katerem se pripravi predlog za uskladitev. V skladu s
predlogom strokovne službe lahko župan prekine sejo in določi
uro ali datum nadaljevanja seje, na kateri bo predložen predlog
uskladitve.
Ko je predlog uskladitve proračuna pripravljen, ga župan
obrazloži. O predlogu uskladitve ni razprave.
Občinski svet glasuje najprej o predlogu uskladitve, če je
predlog sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v celoti in o
odloku o proračunu občine.
Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun občine ni sprejet.
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem
mora župan predložiti nov predlog proračuna.
Nov predlog proračuna občine občinski svet obravnava in
o njem odloča, po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri
postopek za sprejem odloka.
92. člen
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega
se nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki
velja največ tri mesece in se lahko na predlog župana, podaljša s sklepom sveta. Sklep o začasnem financiranju sprejema
občinski svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri
postopek za sprejem odloka.
93. člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna
občine.
Predlog rebalansa proračuna občine obravnavajo delovna
telesa sveta, vendar o njem ni javne razprave.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po
določbah tega poslovnika, ki urejajo obravnavo in sprejem
dopolnjenega predloga proračuna.
6. Postopek za sprejem prostorskih aktov
94. člen
Prostorske akte se sprejema po postopku skladnem z
veljavno zakonodajo.

Št.

76 / 25. 7. 2008 /

Stran

10987

8. Postopek za sprejem prečiščenega besedila
96. člen
Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži spremembe
in dopolnitve splošnega akta v obliki uradnega prečiščenega
besedila.
Uradno prečiščeno besedilo iz prejšnjega odstavka določi
občinski svet po skrajšanem postopku za sprejem odloka.
97. člen
Po vsaki sprejeti spremembi in dopolnitvi statuta, poslovnika ali odloka, pripravi statutarno pravna komisija sveta
neuradno prečiščeno besedilo tega splošnega akta.
Uradno prečiščeno besedilo se pripravi, če ob sprejemu
sprememb in dopolnitev statuta, poslovnika sveta ali odloka,
tako določi občinski svet.
O uradnem prečiščenem besedilu odloča občinski svet
brez obravnave.
Uradno prečiščeno besedilo se objavi v uradnem glasilu,
kot ga določa statut občine in na spletni strani občine.
VI. VOLITVE IN IMENOVANJA
98. člen
Volitve in imenovanja, za katere je po zakonu ali statutu
občine pristojen občinski svet, se opravijo po določbah tega
poslovnika.
Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če je glasovala
večina članov sveta in je zanj glasovala večina tistih članov,
ki so glasovali.
99. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje
o kandidatih po abecednem vrstnem redu prve črke njihovih
priimkov, pri čemer se prva črka določi z žrebom. Vsak član
sveta lahko glasuje samo za enega od kandidatov.
Če se javno glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se
opravi javno poimensko glasovanje, pri katerem vsak član sveta pove ime in priimek kandidata, za katerega glasuje.
Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede
po določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje
tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
Če se glasuje za ali proti listi kandidatov, se glasuje tako,
da se na glasovnici obkroži beseda »ZA« ali »PROTI«.
Če se tajno glasuje o več kandidatih za več istovrstnih funkcij, se lahko glasuje za največ toliko kandidatov, kot je funkcij.

7. Postopek za sprejem obvezne razlage

100. člen
Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če zanj glasuje
večina članov sveta, ki so glasovali. Pri tajnem glasovanje se
za navzoče štejejo člani sveta, ki so prevzeli glasovnice.

95. člen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok, lahko poda zahtevo
za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označitev
določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.
Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutarno pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih
teles sveta, predlagatelja splošnega akta, župana in občinske
uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena, pripravi
predlog obvezne razlage in ga predloži občinskemu svetu v
postopek.
Občinski svet sprejema obvezno razlago po določbah
tega poslovnika, ki veljajo za skrajšani postopek za sprejem
odloka.

101. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa nihče
od predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne
večine, se opravi novo glasovanje. Pri ponovnem glasovanju
se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju
dobila največ glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov
dobi enako najvišje oziroma enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati
z enakim številom glasov določi z žrebom.
Pri ponovnem glasovanju se glasuje o kandidatih po
vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih pri prvem
glasovanju. Če pa se ponovno glasuje o kandidatih, ki so pri
prvem glasovanju dobili enako število glasov, se glasuje po
abecednem vrstnem redu kandidatov.
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Če kandidat ne dobi potrebne večine oziroma, če tudi pri
ponovnem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine,
ali pa ni izvoljeno zadostno število kandidatov, se za manjkajoče kandidate ponovi kandidacijski postopek in postopek
glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.
1. Imenovanje članov delovnih teles sveta
102. člen
Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste
kandidatov za člane, ki jo določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se
na isti seji izvede poimensko imenovanje članov. Če na ta način
niso imenovani vsi člani, se lahko predlagajo novi kandidati, o
katerih se opravi posamično glasovanje na isti seji sveta.
Če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do imenovanja vseh članov delovnega telesa, se glasovanje ponovi
na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih članov
delovnega telesa.
2. Imenovanje člana sveta za začasno opravljanje
funkcije župana
103. člen
Če župan, ki mu je predčasno prenehal mandat, ne določi
kateri od dveh ali več podžupanov bo začasno opravljal funkcijo
župana, ali če je razrešen, imenuje svet izmed svojih članov
člana, ki bo to funkcijo opravljal do izvolitve novega župana.
O tem, ali se imenovanje izvede na podlagi javnega ali tajnega glasovanje, odloči svet pred glasovanjem o imenovanju.
Kandidat je imenovan, če dobi večino glasov navzočih
članov sveta.
3. Postopek za razrešitev
104. člen
Oseba, ki jo voli ali imenuje svet, se razreši po postopku,
ki ga določa ta poslovnik, če ni z drugim aktom določen drugačen postopek.
Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagatelja,
ki je osebo predlagal za izvolitev ali imenovanje, ali na predlog
najmanj ¼ članov sveta. Če predlagatelj razrešitve ni komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se predlog razrešitve vloži pri komisiji.
Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešite.
105. člen
Predlog za razrešitev se posreduje županu. Če predlog ne
vsebuje obrazložitve po določilih drugega odstavka prejšnjega
člena, ga župan vrne predlagatelju v dopolnitev.
Predlog za razrešitev mora biti vročen osebi, na katero se
nanaša, najmanj osem dni pred sejo sveta, na kateri bo obravnavan. Oseba, na katero se razrešitev nanaša, ima pravico
pisno se opredeliti o predlogu razrešitve.
Župan uvrsti predlog za razrešitev na prvo sejo sveta, do katere je mogoče upoštevati rok iz prejšnjega odstavka tega člena.
106. člen
Po končani obravnavi predloga za razrešitev svet sprejme
odločitev o predlogu z večino, ki je predpisana za izvolitev ali imenovanje osebe, zoper katero je vložen predlog za razrešitev.
O razrešitvi se izda pisni odpravek sklepa s pravnim
poukom.
4. Odstop članov sveta, članov delovnih teles in drugih
organov ter funkcionarjev občine
107. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico odstopiti.
Županu in članom sveta na podlagi odstopa v skladu z
zakonom in statutom občine predčasno preneha mandat.
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Pravico odstopiti imajo tudi podžupan, člani delovnih teles, drugih organov in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani, tudi če niso občinski funkcionarji.
Izjava o odstopu mora biti dana v pisni obliki komisiji za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je hkrati s predlogom za
ugotovitev prenehanja članstva v nadzornem odboru občine ali
v delovnem telesu sveta dolžna predlagati občinskemu svetu
novega kandidata.
Občinski svet s sklepom ugotovi prenehanje mandata
občinskega funkcionarja, članstva ali imenovanja zaradi odstopa na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Sklep o prenehanju mandata občinskega funkcionarja se
pošlje občinski volilni komisiji.
Sklep o razrešitvi imenovanega se pošlje komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zaradi postopka izbire
novega kandidata.
VII. RAZMERJA MED ŽUPANOM IN OBČINSKIM SVETOM
108. člen
Župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in je odgovoren za vodenje njegovih sej.
Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri
uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem
usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih
nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno
razreševanje nastalih problemov.
Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga
župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem redu,
poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko pa tudi
izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali drugih aktov
sodelovali.
109. člen
Župan skrbi za izvajanje odločitev sveta. Na vsaki redni
seji sveta poroča župan, ali po njegovem pooblastilu podžupan
ali direktor občinske uprave, o opravljenih nalogah med obema
sejama in o izvrševanju sklepov sveta.
V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za
neizvršitev sklepa.
Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu predlagati novi sklep, ki ga bo možno izvršiti.
Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov
sveta.
Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan svet
sproti opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in ukrepati
v skladu z zakonom in statutom občine.
VIII. JAVNOST DELA
110. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu
občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih sporočil
občanom in sredstvom javnega obveščanja o sprejetih odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah organov občine ter na druge načine, ki
jih določa statut in ta poslovnik.
Župan in direktor občinske uprave obveščata občane
in sredstva javnega obveščanja o delu sveta, delovnih teles
sveta, župana in občinske uprave.
Občinski svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za javnost.
Občina izdaja glasilo Most, v katerem se lahko objavljajo
tudi sporočila in poročila o delu ter povzetki iz gradiv in odločitev sveta in drugih organov občine.

Uradni list Republike Slovenije
111. člen
Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s predstavniki javnih občil ter za zagotovitev pogojev za njihovo delo
na sejah sveta.
Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in
poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o delu
občinskih organov.
Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in delovnih teles, ki so zaupne narave.
Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo zakonski in drugi predpisi, ki urejajo to področje.

Št.

3401.

76 / 25. 7. 2008 /

Stran

10989

Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja
zavetišča za zapuščene živali

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS,
št. 70/07 in 51/08) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti
živali (Uradni list RS, št. 98/99, 126/03, 14/07, 43/07 – UBP2)
je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na seji dne 23. 6. 2008
sprejel

ODLOK
o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča
za zapuščene živali

IX. DELO SVETA V IZREDNEM STANJU
112. člen
V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je
delovanje sveta ovirano, so dopustna odstopanja od postopkov in načina delovanja sveta, ki jih določa statut in ta
poslovnik.
Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke sklicevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in
rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če
je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela
sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi občinski svet,
ko se sestane.

X. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA
POSLOVNIKA
113. člen
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se uporabljajo določbe tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka.
Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.
114. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, razlaga med sejo sveta poslovnik predsedujoči.
Če se predsedujoči ne more odločiti, prekine obravnavo
točke dnevnega reda in naloži statutarno pravni komisiji, da
do naslednje seje pripravi razlago posamezne poslovniške
določbe.
Izven seje sveta daje razlago poslovnika statutarno pravna komisija.
Vsak član sveta lahko zahteva, da o razlagi poslovnika, ki
ga je dala statutarno pravna komisija, odloči svet.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Kanal ob Soči
(v nadaljevanju: občina) ureja obvezna lokalna javna služba
zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (v nadaljevanju:
javna služba).
S tem odlokom se določi predmet, območje in način opravljanja javne službe, postopek podelitve koncesije, pogoji, ki jih
mora izpolnjevati prijavitelj za podelitev koncesije, pogoji opravljanja javne službe, pričetek, čas trajanja in prenehanje koncesijskega razmerja, viri in način financiranja javne službe, postopek
imenovanja sveta zavetišča in imenovanja predstavnika občine v
svet zavetišča ter nadzor nad izvajanjem javne službe.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
2. člen
Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega:
1. sprejem prijav o zapuščenih živalih,
2. zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
3. zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
4. skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali
oddajo živali novim lastnikom,
5. skrb za ažurno vodenje registra psov,
6. druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter
Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali.
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Območje izvajanja javne službe iz prvega člena tega
odloka obsega območje Občine Kanal ob Soči.

XI. KONČNA DOLOČBA
115. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika preneha veljati Poslovnik občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave
Primorske novice, št. 42/99).
116. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

IV. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.
Koncesija se podeli kandidatu, ki izpolnjuje s tem odlokom
predpisane pogoje, po postopku, določenem v tem odloku.
Koncesija se podeli za obdobje treh let.
V. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE

Št. 007-03/08-1
Kanal, dne 23. junija 2008
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

5. člen
Koncesionar za izvajanje javne službe se izbere na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi in izvede najmanj tri – članska
strokovna komisija, ki jo imenuje župan Občine Kanal ob Soči
(v nadaljevanju: komisija).
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Kolikor bo občina izvedla javni razpis skupaj z drugimi lokalnimi skupnostmi, se komisija imenuje skladno z dogovorom
med temi lokalnimi skupnostmi.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj naslednje sestavine:
1. navedbo predmeta javne službe in območje njenega
izvajanja,
2. navedbo pričetka in časa trajanja koncesijskega razmerja,
3. pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
4. merila za izbor koncesionarja,
5. pogoje opravljanja javne službe,
6. način financiranja javne službe,
7. navedbo, kdaj se šteje prijava na razpis za popolno,
pravilno in pravočasno,
8. navedbo strokovnih referenc in drugih dokazil, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
9. rok in način predložitve prijav na razpis. Rok za prijavo
na razpis ne sme biti krajši od trideset dni od objave razpisa,
10. rok za izbor koncesionarja,
11. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
12. rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne
službe,
13. drugo.
V javnem razpisu se lahko podrobneje opredelijo sestavine iz prejšnjega odstavka tega člena.
Javni razpis za izbiro koncesionarja se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije v roku tridesetih dni od pričetka veljavnosti tega odloka.
7. člen
Javni razpis uspe, če je na razpis prispela vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna prijava.
Če javni razpis ne uspe, se ponovi, in sicer najkasneje v
60 dneh dneva zaključka neuspelega razpisa.
8. člen
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se upoštevajo zlasti
naslednja merila:
– strokovne in organizacijske sposobnosti prijavitelja,
– izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
– dosedanje izkušnje prijavitelja.
9. člen
Komisija pregleda in oceni prijave na razpis. Prijavitelji,
katerih prijave na razpis niso popolne, se pozovejo naj prijave
v določenem roku dopolnijo.
10. člen
Po pregledu in ocenitvi prijav, komisija pripravi predlog
izbire koncesionarja. O izbiri koncesionarja z odločbo odloči
občinska uprava Občine Kanal ob Soči. Nepopolne prijave, ki
v zahtevanem roku niso bile dopolnjene in prepozne prijave na
razpis občinska uprava s sklepom zavrže.
Zoper odločbo in sklep iz prejšnjega odstavka tega člena
je možna, v roku 15 dni od vročitve, pritožba na župana Občine
Kanal ob Soči.
11. člen
Z izbranim prijaviteljem se sklene koncesijska pogodba.
S koncesijsko pogodbo pogodbeni stranki podrobneje
opredelita koncesijsko razmerje.
Koncesijsko pogodbo pošlje občinska uprava v podpis
izbranemu prijavitelju takoj po dokončnosti aktov iz prejšnjega
člena. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo podpisati
najkasneje v roku enega meseca od dneva, ko jo je prejel,
z izvajanjem javne službe pa mora pričeti najkasneje v roku
enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
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VI. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLJNEVATI PRIJAVITELJ
ZA PODELITEV KONCESIJE
12. člen
Prijavitelj na javni razpis mora za podelitev koncesije za
izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
1. biti mora registriran za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javne službe,
2. izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo Zakon o zaščiti
živali ter Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali,
3. imeti mora poravnane davke in prispevke,
4. ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne
poravnave ali likvidacije,
5. izkazati mora kadrovsko strukturo in tehnično opremo,
potrebno za opravljanje javne službe,
6. razpolagati mora z zadostnim številom oskrbnikov,
usposobljenih za delo z živalmi,
7. razpolagati mora z ustreznim vozilom za prevoz živali,
8. predložiti mora stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
9. imeti mora izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet javne službe.
VII. POGOJI OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
13. člen
Javno službo mora koncesionar opravljati skladno Zakonom o zaščiti živali, Pravilnikom o pogojih za zavetišča za
zapuščene živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

ma.

14. člen
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgo-

15. člen
Koncesionar je dolžan v okviru javne službe izjemoma
opravljati dodatna dela oziroma naloge, ki s koncesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagotovitev takšnih del oziroma
nalog nujno potrebna za izvajanje javne službe. Koncesionar
je za opravljanje takšnih del oziroma nalog upravičen do nadomestila.
Obseg, čas trajanja, višina nadomestila ter druge sestavine, potrebne za izvajanje dodatnih del oziroma nalog, se
določijo z aneksom h koncesijski pogodbi.
16. člen
Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za dejavnost,
ki je predmet javne službe, ločeno od računovodstva za svojo
morebitno drugo dejavnost.
17. člen
Koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi, skrbno,
natančno in ažurno voditi predpisane evidence, ki jih je dolžan
kadarkoli dati na vpogled občini.
18. člen
Koncesionar mora občinski upravi o izvajanju javne službe predložiti letno poročilo, kadarkoli na zahtevo občinske
uprave pa tudi vmesna poročila.
19. člen
Koncesionar je neposredno odgovoren za kakršnokoli
škodo, ki so jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne
službe povzročili fizičnim in pravnim osebam pri njem zaposleni
ali njegovi podizvajalci. Odgovornost koncesionarja je podana
tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih ljudi.
Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za
škodo, ki jo lahko povzroči zaradi napak pri izvajanju javne
službe in tudi za škodo, nastalo zaradi višje sile.
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20. člen
Koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo pravno
ali fizično osebo, lahko pa za posamezne storitve v okviru izvajanja javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci, ki jih izbere
skladno s predpisi, ki urejajo javna naročila in ki navedene
storitve izvajajo v njegovem imenu in za njegov račun.
VIII. PRIČETEK, ČAS TRAJANJA IN PRENEHANJE
KONCESIJSKEGA RAZMERJA
21. člen
Koncesijsko razmerje se prične, ko občina in koncesionar
podpišeta koncesijsko pogodbo.
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas tri leta.
22. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno;
– s sporazumom občine in koncesionarja;
– z odpovedjo;
– z odvzemom.
23. člen
Občina in koncesionar lahko s pisnim sporazumom razveljavita koncesijsko razmerje. V tem primeru mora dosedanji
koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja.
24. člen
Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih
okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več izvajati javne
službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove koncesijsko pogodbo.

če:

25. člen
Občinska uprava lahko z odločbo odvzame koncesijo,

– koncesionar v dogovorjenem roku ni podpisal koncesijske pogodbe,
– koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v roku 15 dni od njene vročitve, pritožba na župana Občine
Kanal ob Soči.
IX. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
26. člen
Javna služba, ki jo izvaja koncesionar, se financira iz:
– proračuna občine,
– iz proračuna RS, če gre za društvo, ki deluje v javnem
interesu,
– iz plačila stroškov v zvezi z zapuščenimi živalmi,
– drugih virov.
27. člen
Pri izračunu sredstev, ki se zagotovijo v občinskem proračunu za izvajanje javne službe, se upošteva naslednje:
– podatke pooblaščenih veterinarskih organizacij o številu
registriranih psov v občini,
– kriterije, ki jih določajo pravni predpisi glede zagotavljanja števila mest v zavetišču na določeno število registriranih
psov v občini,
– uradni cenik Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano in Veterinarske uprave RS, ki vsebuje postavki
»oskrbni dan za psa« ter »režijsko uro veterinarskega pomočnika«,
– stroške obveznih veterinarskih ukrepov,
– stroške najema potrebnih mest v zavetišču.
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28. člen
Oblikovanje in kalkulativni elementi cene celotne oskrbe
zapuščene živali ter obseg in način financiranja javne službe
se podrobneje določi s koncesijsko pogodbo.
IX. POSTOPEK IMENOVANJA SVETA ZAVETIŠČA
TER IMENOVANJA PREDSTAVNIKA OBČINE V SVET
ZAVETIŠČA
29. člen
Svet zavetišča obvezno sestavljajo:
– predstavnik občine oziroma predstavniki lokalnih skupnosti, katerih območje s svojim delovanjem pokriva zavetišče,
– predstavnik Veterinarske uprave RS, ki ga določi predstojnik uprave,
– predstavnik društva za zaščito živali, ki deluje na območju, kjer je zavetišče,
– predstavnik koncesionarja, razen če je koncesionar društvo za zaščito živali.
30. člen
Svet zavetišča imenuje župan Občine Kanal ob Soči.
Če zavetišče s svojim delovanjem pokriva poleg območja
občine še območja drugih lokalnih skupnosti, se svet zavetišča
imenuje skladno z dogovorom med temi lokalnimi skupnostmi.
31. člen
Predstavnika občine v svet zavetišča imenuje Občinski
svet Občine Kanal ob Soči na predlog župana.
Predstavnik občine v svetu zavetišča mora biti imenovan
najkasneje v roku enega meseca po podpisu koncesijske pogodbe, imenuje pa se za dobo treh let.
32. člen
Svet zavetišča:
– nadzoruje delo zavetišča,
– določa višino prispevkov, ki jih plačujejo skrbniki v zvezi
z zapuščenimi živalmi,
– skrbi za promocijo zavetišča in za pridobivanje sponzorskih sredstev.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
33. člen
Občina ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem
javne službe. Nadzor opravlja občinska upava. Koncesionar
mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi za nadzor
vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem
javne službe.
Podrobneje se nadzor uredi s koncesijsko pogodbo.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/08-2
Kanal, dne 23. junija 2008
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Kanal

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 8/96, 31/00 – ZPL, 36/00 – ZPDZC, 127/06
– ZJZP), 45. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08)
in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave
Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07
in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na seji dne
23. 6. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola
Kanal (Uradno glasilo – Primorske novice, št. 4/97, 39/05 ter
Uradni list RS, št. 4/08) se v 1. členu za besedilom »s podružnicami: Levpa in Kal nad Kanalom« spremeni besedilo tako da se
glasi »in enotama vrtca Kanal in Kal nad Kanalom«.

glasi:

2. člen
V drugem odstavku 2. člena se doda peta alinea, ki se

»– Enota vrtca: Vrtec Kal nad Kanalom, Kal 119, 5214
Kal nad Kanalom.«
3. člen
V 11. členu se za besedilom »delavci matične šole in podružnic – 2 predstavnika«, spremeni besedilo tako, da se glasi
»vrtec Kanal in vrtec Kal nad Kanalom – 1 predstavnika.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/08-1
Kanal, dne 23. junija 2008
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.
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2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku spremeni besedilo tako,
da se glasi:
»Pri dodelitvi štipendije se upoštevajo naslednji kriteriji:
1. socialne razmere kandidata,
2. deficitarnost poklica,
3. učni uspeh.«.
Besedilo drugega in tretjega odstavka se črta.
Dodajo se novi drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi
odstavek, ki se glasijo:
»Povprečni mesečni dohodek na družinskega člana se
izračuna tako, da se skupni dohodek družine deli s številom
družinskih članov in številom mesecev v letu.«
»Pri ugotavljanju dohodka se upoštevajo podatki iz dokončne odločbe o odmeri dohodnine, iz drugih dokončnih odločb davčnega organa in davčnih obračunov, drugi podatki
davčnega organa, podatki iz uradnih evidenc centrov za socialno delo ter drugih upravljavcev zbirk podatkov, ki vodijo
uradne evidence o izplačanih dohodkih oziroma pravicah iz
javnih sredstev in iz drugih dokazov v skladu z zakonom, ki
ureja splošni upravni postopek.«.
»Dohodki in prejemki iz prejšnjega odstavka se upoštevajo po zmanjšanju za normirane stroške oziroma dejanske
stroške priznane po zakonu, ki ureja dohodnino, ter za davke
in obvezne prispevke za socialno varnost, odtegnjene od teh
dohodkov.«
»Kandidate se najprej razvrsti glede na dohodek na
družinskega člana. Kandidat z najnižjim dohodkom prejme
največje možno število točk in obratno, kandidat z najvišjim
dohodkom najnižje število točk. Število vseh točk predstavlja
število vseh prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje iz
3. člena.«
»Deficitarnost poklica, za katerega se izobražuje kandidat, se ugotavlja na osnovi podatkov Zavoda RS za zaposlovanje OE Nova Gorica. Župan skupaj s komisijo vsako
leto pred razpisom štipendij iz seznama deficitarnih poklicev
določi, katerim od teh se bo prištelo 15 (petnajst) točk. Pri tem
upošteva lokalne potrebe.«
»Za dosežen učni uspeh:
Dijaki –zaključni letnik
Zadosten
Dober
Prav dober
Odličen

Študenti
–povprečna
ocena
6,00 do 6.9
7,00 do 7.9
8,00 do 8,9
9,00 in 10

Število točk
0
3
5
10

»V primeru, da dva ali več kandidatov zberejo enako
število točk, ima prednost pri izbiri kandidat z nižjim dohodkom.«.

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o štipendiranju

3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku piko nadomesti z vejico
in doda besedilo: »dodatka za bivanje izven kraja stalnega
bivališča ter dodatka za socialne razmere.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Višina osnove štipendije znaša 40% zadnje objavljene
zajamčene plače v Republiki Sloveniji.«.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Dodatek za bivanje izven kraja stalnega bivališča znaša
50% od osnove štipendije.«
»Če povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v
preteklem letu ne presega minimalne plače v istem obdobju,
se osnova štipendije poveča za 20%.«.

1. člen
V 3. členu Pravilnika o štipendiranju (Uradne objave Primorskih novic, št. 32/05) se doda četrta alinea, ki se glasi:
»– da ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja niso starejši od 26 let.«.

4. člen
V 7. členu se v prvem odstavku doda besedilo:
»Sklep o razpisu štipendij Občine Kanal ob Soči sprejme
župan. Javni razpis se objavi na oglasni deski, v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani Občine Kanal ob Soči.«

3403.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o štipendiranju

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/03, 17/06, in Uradni list
RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči
na redni seji dne 23. 6. 2008 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
V tretjem odstavku se besedilo »eden član« popravi v
»enega iz«. Piko se nadomesti s podpičjem ter doda besedilo:
»npr. iz področja šolstva in socialnega skrbstva.«.
Črta se 8. člen.

5. člen

6. člen
V 10. členu se črta besedilo četrte alinee in se doda novo
besedilo, ki se glasi:
»– dokazilo o opravljenih izpitih ali dokazilo o učnem
uspehu,«
Doda se peto alineo, ki se glasi:
»– dokazila o premoženjskem stanju družine.«.
7. člen
V 11. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Vsi postopki v zvezi z odločanjem o odobritvi štipendije
se vodijo v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem
postopku.
Pristojni organ s sklepom zavrže prijave, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba.
Če je prijava nepopolna, pristojni organ pozove kandidata,
da vlogo dopolni in določi rok za dopolnitev. Če kandidat v roku
vloge ne dopolni, pristojni organ s sklepom zavrže prijavo.«.
Prejšnji prvi odstavek postane drugi odstavek.
8. člen
V 15. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Pogodba mora vsebovati:
– ime, priimek in naslov štipendista,
– EMŠO in davčno številko štipendista,
– obliko, stopnjo in trajanje izobraževanja,
– številko transakcijskega računa in banko štipendista,
– višino štipendije,
– čas prejemanja štipendije,
– način izplačevanja štipendije,
– opredelitev obveznosti in pravic štipenditorja in štipendista,
– sankcije v primeru kršitve pogodbe.«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Štipendist mora podpisano pogodbo vrniti najkasneje v
roku 8 dni od vročitve.
Če pogodbe ne podpiše in vrne občini v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje da je odstopil od podpisa pogodbe in
umaknil prijavo.«.
9. člen
V 17. členu se besedilo tretje alineje spremeni tako, da
se glasi:
»dokazila o premoženjskem stanju družine na predpisanem obrazcu,«.
10. člen
V 19. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Če štipendist tudi po ponavljanju ne izdela letnika, štipenditor lahko odpove pogodbo in zahteva vračilo izplačane
štipendije v skladu s pogodbo.«
11. člen
Za 19. členom se doda nov 19.a člen, ki se glasi:
»Izjemoma lahko štipenditor, iz utemeljenih razlogov, štipendista delno ali v celoti oprosti vračila štipendije in obresti.
Kot utemeljen razlog se šteje:
– smrt ali dalj časa trajajoča bolezen ali invalidnost štipendista, njegovih staršev, rejnikov ali posvojiteljev oziroma drugih
oseb, ki štipendista vzdržujejo,
– težak socialni položaj štipendista ali njegove družine.
O načinu in rokih vrnitve štipendije in obresti se lahko
sklene izvensodna poravnava. V primeru, da s štipendistom
ni mogoče skleniti dogovora o poravnavi obveznosti, se dolžni
znesek izterja po sodni poti.«.
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12. člen
Za 19.a členom se doda 19.b člen, ki se glasi:
»Štipendisti, ki prejemajo štipendijo na podlagi veljavnih
pogodb, sklenjenih pred uveljavitvijo tega pravilnika, ohranijo dogovorjene pravice do izteka rokov, določenih v pogodbah.«.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-04/08-1
Kanal, dne 23. junija 2008
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

KOMEN
3404.

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Komen

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ter 127/06),
149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04,
17/06, 20/06, 49/06, 33/07 ter odločbi in sklep US v Uradnem
listu RS, št. 28/06, 66/06 in 112/06), 8. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo),
21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo ter odločba US v Uradnem
listu RS, št. 27/08) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni
list RS, št. 46/01) ter skladno z Zakonom o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) je Občinski svet Občine
Komen na seji dne 16. 7. 2008 sprejel

ODLOK
o gospodarskih javnih službah v Občini Komen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa obvezne in izbirne gospodarske javne
službe v Občini Komen in ureja in določa način njihovega
opravljanja.
Podrobnejše pogoje za opravljanje gospodarskih javnih
služb, območje izvajanja gospodarskih javnih služb, uporabo
dobrin gospodarskih javnih služb in pogoje dostopnosti do
dobrin gospodarskih javnih služb določajo akti o ureditvi posameznih gospodarskih javnih služb, ki jih sprejme Občinski svet
Občine Komen.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
2. člen
Obvezne gospodarske javne službe so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. vzdrževanje občinskih javnih cest ter urejanje prometne
signalizacije,
6. javna snaga in čiščenje javnih površin,
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7. gasilska služba,
8. urejanje in vzdrževanje pokopališč
in druge gospodarske javne službe, če je tako določeno z
zakonom.
3. člen
Izbirne gospodarske javne službe so:
1. plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselij, vključno z izobešanjem zastav;
2. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih.
Kot izbirne gospodarske javne službe se lahko izvajajo
tudi druge dejavnosti, ki jih z odlokom, na podlagi zakona,
določi Občinski svet Občine Komen.
4. člen
Gospodarske javne službe za zagotavljanje potreb po
javnih dobrinah prebivalcev Občine Komen se zagotavljajo v
teritorialnem okviru Občine Komen ali v okviru funkcionalno
in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov, razen če z
odlokom o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne
službe ni določeno drugače.
III. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB
5. člen
Občina Komen posamezne vrste gospodarskih javnih
služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
A) V javnem podjetju:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
B) S podelitvijo koncesije:
1. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
2. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
3. vzdrževanje občinskih javnih cest ter urejanje prometne
signalizacije,
4. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih;
C) V režijskem obratu:
1. javna snaga in čiščenje javnih površin,
2. urejanje in vzdrževanje pokopališč,
3. plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselij, vključno z izobešanjem zastav.
Skladno z Odlokom o ustanovitvi režijskega obrata (Uradni list RS, št. 42/08) lahko občina dejavnosti, ki se izvajajo v
režijskem obratu, zagotovi tudi na druge, z zakonom predpisane načine.
Obvezna gospodarska javna služba »gasilska služba« se
zagotavlja v oblikah, ki jih določa zakon, ki ureja gasilstvo.
6. člen
Ustanoviteljske pravice v javnih podjetjih opravlja Občinski svet Občine Komen.
7. člen
Koncesijski akt sprejme Občinski svet Občine Komen.
Postopki v zvezi z oddajo koncesije so v pristojnosti občinske
uprave Občine Komen.
IV. STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE
8. člen
Strokovno-tehnične in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb, določene v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe, opravlja občinska uprava.
Za izvajanje posameznih strokovno-tehničnih in razvojnih
nalog, se lahko z aktom iz drugega odstavka 1. člena tega odloka pooblasti izvajalca gospodarske javne službe.

Uradni list Republike Slovenije
V. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
9. člen
Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega
uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je
lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila. Cene
se oblikujejo na način in po postopku, ki ga določa zakon ali
občinski odlok, v skladu z zakonom.
Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
Cene so lahko subvencionirane. Z aktom, s katerim se
odloči o subvencioniranju cen, se določi tudi višina in vir subvencije. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih in nudenih dobrin.
10. člen
Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne
službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva. V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije iz tretjega
odstavka 9. člena tega odloka.
11. člen
Občina lahko za financiranje lokalnih javnih služb predpiše davek v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne
porabe.
12. člen
Uporaba javnih dobrin gospodarskih javnih služb je pod
enakimi pogoj dostopna vsem uporabnikom na območju Občine Komen.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV
13. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje Svet
za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki ga imenuje občinski
svet. Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin je sestavljen iz
predstavnika občinskega sveta in dveh občanov, ki jih imenuje
občinski svet.

so:

14. člen
Pristojnosti Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin

– usklajuje interese krajanov iz območja občine ter predlaga usklajene predloge županu in občinskemu svetu,
– daje pripombe na delo izvajalcev in predlaga izboljšave
pri delu izvajalcev gospodarskih javnih služb.
VII. LASTNIŠTVO INFRASTRUKTURE
15. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni za izvajanje
gospodarskih javnih služb, se opredelijo v odloku o načinu
opravljanja posamezne gospodarske javne službe.
Infrastrukturni objekti in naprave iz prejšnjega odstavka
so lastnina Občine Komen in so del javne lastnine, ki je javno
dobro skladno z veljavnim pravnim redom.
Izvajalci gospodarskih javnih služb so dolžni uporabljati in
upravljati infrastrukturo kot dobri gospodarji.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Koncesijske in druge veljavne pogodbe, sklenjene v skladu s prejšnjimi predpisi, veljajo do njihovega izteka.

Uradni list Republike Slovenije
17. člen
Na podlagi tega odloka se v roku enega leta od njegove
uveljavitve uskladijo ali na novo sprejmejo ustrezni odloki iz
drugega odstavka 1. člena tega odloka.
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, ki je bil imenovan pred uveljavitvijo tega odloka, opravlja naloge določene s
tem odlokom do izteka svojega mandata.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
gospodarskih javnih službah v Občini Komen (Uradni list RS,
št. 98/00, 116/00, 86/02, 16/07).
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-09/2008-4
Komen, dne 16. julija 2008
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.

LITIJA
3405.

Odlok o oglaševanju v Občini Litija

Na podlagi druge alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni
list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija
na 18. redni seji z dne 19. 6. 2008 sprejel

ODLOK
o oglaševanju v Občini Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa pridobivanje pravice uporabe
lokacij za postavitev objektov in naprav za oglaševanje v komercialne namene.
Z njim se določajo pogoji, načini in obveznosti za postavitev
objektov in naprav za oglaševanje ter izvajanje dejavnosti oglaševanja na območju Občine Litija, postavljenih na površinah in
objektih na katerih ima Občina Litija lastninsko, stvarno ali katero
drugo pravico, javnih površinah, zasebnih površinah in objektih.
2. člen
Oglaševanje in obveščanje obsega vse vrste posredovanja obvestil in sporočil z oglasnimi sredstvi za slikovno in
zvočno oglaševanje širše javnosti.
Oglasno sredstvo je namenjeno širši javnosti takrat, kadar
je nameščeno tako, da je usmerjeno navzven in vizualno oziroma zvočno zaznavno iz odprtega javnega prostora. Na oglasnih mestih se postavljajo stalni in začasni oglasni objekti, to so
table, napisi in drugi objekti ali naprave za slikovno oglaševanje
s katerim se promovirajo izdelki, storitve, akcije in drugo.
Oglaševanje v komercialne namene lahko opravljajo le
pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za gospodarsko dejavnost oglaševanja (v nadaljevanju
oglaševalci).
3. člen
Lokacije za postavitev objektov za oglaševanje, ki se uresničuje v komercialne namene se določijo na podlagi meril za
določitev lokacij po tem odloku v skladu s prostorskimi akti Ob-
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čine Litija in so sestavni del tega odloka. Na lokacijah je možno
postaviti velike ploskovne objekte in naprave za oglaševanje,
svetlobne vitrine, transparente, volumske objekte in naprave.
Skupinam objektov in naprav za oglaševanje, ki niso zajete v prilogi tega odloka, se lokacija določi na podlagi splošnih
in posebnih meril za postavitev in obliko objektov in naprav za
oglaševanje.
II. OBJEKTI IN NAPRAVE OGLAŠEVANJA
4. člen
A) Nepremični objekti in naprave oglaševanja
Objekti in naprave za oglaševanje se delijo na naslednje
skupine:
1. Velike ploskovne objekte in naprave oglaševanja določa
površina – min. 12 m2, max. 14 m2 (obojestranski ali enostranski). Biti morajo v razmerju širina proti višini od 4:3 do 16:9 in so
lahko v različnih izvedbah:
– Jumbo pano: lahko je samostoječ enonožen, stenski ali
obešen, glede na vrsto je lahko enostranski ali dvostranski
– Rollo pano je objekt za obveščanje in oglaševanje, običajno dimenzije 4x3 m. je tehnološka nadgraditev jumbo panojev
z izmenljivo vsebino in osvetljen z notranje strani
– Roto pano je objekt za obveščanje in oglaševanje, običajno dimenzije 6x3 m, na njem pa se s pomočjo prizem vsebine
izmenično pojavljajo.
Vsi se obravnavajo zgolj kot veliki objekti in naprave oglaševanja.
2. Male ploskovne objekte in naprave oglaševanja določa
površina – min. 0,7 m2, max 2,8 m2 (obojestranski ali enostranski). Biti morajo v razmerju širina proti višini od 1:1,4 do 1:2.
pojavljajo se v okviru elementov mestne opreme. Lahko so v
različnih izvedbah (stenski ali obešeni plakatni panoji, rotopanoji,
svetlobni panoji, svetlobne vitrine, elektronski, svetlobni prikazovalniki in drugo). Objekti namenjeni za drobno plakatiranje
(plakatni panoji) so lahko tudi max. dimenzije 4,2 m2.
Vsi našteti objekti in naprave oglaševanja se obravnavajo
zgolj kot mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja.
3. Svetlobne vitrine (city light) določa površina – min. 0,7 m2,
max. 2,8 m2 (obojestranski ali enostranski) in so samostoječi
objekti. Biti morajo v razmerju širina proti višini od 1:4 do 1:2
4. Volumske objekte in naprave oglaševanja določa širina
projekcije – min. 1,1 m, max. 1,8 m. Gre za plakatni steber, ki
je lahko v različnih izvedbah (plakatni stebri, svetlobni stebri,
elektronski prikazovalniki in podobno) in različnih oblik (okrogli,
tristrani in drugi).
5. Transparent je objekt za obveščanje in oglaševanje,
ki se obeša pravokotno na cestišče v višini najmanj 5,5 m od
vozišča. Višina traku je max. 1,2 m.
6. Obešanke na drogovih javne razsvetljave so objekti za
obveščanje in oglaševanje, ki se nameščajo na drogove javne
razsvetljave v velikosti največ 1,5 m2.
7. Slikovne ali pisno obdelane stene zgradb, svetlobne
projekcije na stene zgradb ali talne površine.
8. Zastave, so max. širine 2,8 m, vrh droga ne sme biti višji
od drogov javne razsvetljave, spodnji rob zastave mora biti na
višini najmanj 3m.
B) Premični objekti in naprave oglaševanja
1. Prenosljive ulične panoje določa površina – min. 0,7 m2,
max. 1,4 m2 (obojestranski ali enostranski). Biti morajo v razmerju širina proti višini od 1:4 do 1:2.
III. MERILA ZA POSTAVITEV IN OBLIKO OBJEKTOV
IN NAPRAV ZA OGLAŠEVANJE
1. Splošna merila

vljati:

5. člen
Objektov in naprav za oglaševanje ni dovoljeno posta-

– v starem mestnem jedru, z izjemo prenosljivih uličnih
panojev (postavitev vseh drugih objektov oziroma naprav za
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oglaševanje je dovoljena izključno na podlagi predhodno izdelanega elaborata prenove odprtih javnih površin starega
mestnega jedra),
– na otroška igrišča in pokopališča,
– ob vodotoke,
– na lokacije, ki niso v skladu z veljavnimi cestnoprometnimi predpisi in predstavljajo oviro prometne varnosti,
– na, pred ali kot del gradbiščne ograje,
– najmanj 100 m od table, ki označuje mesto Litija.
6. člen
Objekti in naprave oglaševanja morajo biti:
– oblikovani enotno v isti oglaševalski coni (oglaševalska
cona je celotno vidno polje med dvema križiščema ali dvema
cestnima odcepoma),
– nevtralnega oblikovanja – v barvi konstrukcije oziroma
enakemu tonu konstrukcije, na katero so objekti in naprave pritrjeni (konstrukcija obešank na drogovih javne razsvetljave),
– postavljeni tako, da so v istem vidnem polju horizontalno
poravnani,
– sorazmerno usklajeni z okoljem, v katerega so umeščeni,
– postavljeni tako, da ne povzročajo sporočilne zasičenosti posameznih ambientov ali območij,
– tehnično neoporečni in varni, kar oglaševalec dokaže z
izvedbeno tehnično dokumentacijo.
Postavljeni objekti in naprave za oglaševanje morajo zagotavljati nemoten:
– promet vseh udeležencev cestnega prometa,
– dostop za uporabnike sosednjih površin oziroma zemljišč,
– dostop do komunalnih objektov in naprav,
– vzdrževanje ceste in komunalnih vodov.
7. člen
Za vse objekte in naprave oglaševanja in njihovo namestitev mora oglaševalec pridobiti ustrezno dovoljenje za postavitev na podlagi veljavne prostorske zakonodaje in dovoljenja
občinske uprave, oddelka za gospodarske javne službe. V
primeru nove postavitve pa si mora glede prometne varnosti
pridobiti tudi soglasje za postavitev pristojnega upravljavca
prometne infrastrukture.
2. Posebna merila
8. člen
Velike ploskovne objekte in naprave za oglaševanje se
praviloma postavlja kot samostoječe enonožne ob mestnih
vpadnicah v skladu z veljavnimi cestno prometnimi predpisi,
na oporne zidove, na slepe fasade objektov, na notranje stene
konstrukcij podvozov in nadvozov, v obstoječih večjih trgovinskih in športnih centrih.
Postavlja se jih glede na podlago navpično, glede na
cestišče pravokotno ali vzporedno. Postavitev ne sme ovirati
prometnih ureditev oziroma ogrožati prometne varnosti.
Pri postavitvah več objektov in naprav oglaševanja vzporedno na cestišče mora biti razmak med njimi od 0,1m do
1,5 m. Vzporedna postavitev večjih objektov in naprav pravokotno na cestišče ni dovoljena.
Zaporedna postavitev objektov in naprav oglaševanja pravokotno na cestišče se ureja po parih. Razmak med objektoma
oglaševanja mora biti enak dvakratni širini le-tega. Razmak
med paroma v zaporedni postavitvi mora biti enak štirikratni
širini objektov in naprav, razen v conah, kjer je prostor opremljen z ulično razsvetljavo. V tem primeru se razmaki med pari
urejajo v ritmu drogov javne razsvetljave.
Sporočila na objektih in napravah oglaševanja morajo tem
objektom dimenzijsko ustrezati.
Velikih ploskovnih objektov in naprav za oglaševanje ni dovoljeno nameščati na stanovanjske stavbe v območju stanovanjskih sosesk, na vrtne ograje stanovanjskih hiš in javnih zgradb.
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Obseg oglaševanja z velikimi ploskovnimi objekti in napravami na območju občine je določeno v seznamu lokacij.
9. člen
Male ploskovne objekte in naprave oglaševanja se praviloma namešča na degradirane slepe fasade, oporne zidove,
notranje konstrukcije podvozov in nadvozov, prostostoječe v
območjih mestnih ureditev, površinah za pešce, površinah pred
poslovnimi stavbami in v okvirjih na drogovih javne razsvetljave
(obešanke).
Prostostoječa postavitev ne sme ovirati peščev, prosta
širina pločnika mora biti min. 1,5 m.
Nosilci (obešanke) na drogovih javne razsvetljave so lahko nameščeni na zunanjem robu ceste, vendar ne na zadnjem
drogu pred križiščem. Montirani morajo biti tako, da je spodnji
rob oddaljen od tal min. 7 m in da ne posegajo v horizontalni
gabarit cestišča.
Malih ploskovnih objektov ni dovoljeno postavljati v kombinaciji z velikimi objekti in napravami oglaševanja ter volumskimi
objekti in napravami oglaševanja, na vrtne ograje stanovanjskih
in poslovnih objektov in ne smejo vsebovati prometnih shem.
Male ploskovne elemente se lahko postavlja v skupine
tako, da je med posameznimi elementi v skupini enak presledek, ista orientacija, enotna velikost in oblika ter enoten višinski
gabarit.
10. člen
Svetlobne vitrine se praviloma postavljajo:
– v območja sodobnih urbanih ureditev,
– na površine za pešce,
– na površine pred poslovnimi stavbami,
– na parkirišča poslovnih in trgovinskih centrov.
Svetlobnih vitrin ni dovoljeno postavljati v zelenice med
cestiščem in pločnikom ali kolesarsko stezo.
Način postavitve svetlobne vitrine:
– praviloma se postavlja v paru,
– postavitev ne sme ovirati poti pešcev, zagotovljena širina prostega pločnika je najmanj 2 m.
Svetlobne vitrine morajo biti oblikovane enotno v posameznem vidnem območju. Na avtobusnih postajališčih so
vgrajene v objekt avtobusnega postajališča tako, da je njena
oglaševalna stran pravokotna na os vozišča.
11. člen
Volumski objekti in naprave oglaševanja se praviloma
nameščajo v območjih mestne ureditve na površinah za pešce.
Postavitev ne sme ovirati poti pešcev, prosta širina pločnika
mora biti min. 2m. Ne sme se jih nameščati v kombinaciji z
velikimi in malimi objekti in napravami obveščanja.
12. člen
Transparenti se postavljajo samo na lokacijah, določenih
v seznamu (priloga 1) in na podlagi predhodno pridobljenih
soglasij pristojnega upravljavca ceste.
Obešeni morajo biti pravokotno na cestišče, tako da je
višina spodnjega roba transparenta najmanj 5,5 m od najvišje
točke vozišča in največ 6 m nad voziščem, dolžina transparenta
mora biti enaka širini cestišča, višina max. 1,2 m. Izdelani morajo biti iz materiala brez leska, ki se zaradi vremenskih pogojev
ne deformira. Transparenti morajo biti obešeni horizontalno
čez cestišče.
Obešanje transparentov mora oglaševalec naročiti pri
upravljavcu cestne infrastrukture, to je Javnemu podjetju Komunalno stanovanjskemu podjetju Litija d.o.o..
13. člen
Prenosljivi ulični panoji se uporabljajo za oglaševanje
kulturnih prireditev, športnih prireditev, humanitarnih akcij ter
drugih prireditev ter za oglaševanje ob volilni kampanji.
Izjemoma je dovoljeno oglaševanje s prenosljivimi uličnimi panoji na javni površini za namen oglaševanja za lastne
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potrebe, in sicer po en pano na poslovno enoto. Oglašuje se
samo v odpiralnem času poslovne enote.
Izjemoma je dovoljeno tudi oglaševanje s prenosljivimi
uličnimi panoji (»sendvič reklama« in mobilna reklama – vidna s
panoja, ki je nameščen na vseh vozili oziroma njihovih prikolicah)
na javni površini za namen oglaševanja za lastne potrebe.
14. člen
Zastave se lahko uporablja samo za oglaševanje za lastne
potrebe. Postavlja se jih samo na zemljišču v lasti ali najemu
podjetja, ki oglašuje za lastne potrebe in le izjemoma na javnih
površini s soglasjem občinske uprave, oddelka za gospodarske
javne službe pristojnega za komunalno infrastrukturo.
3. Oglaševanje v starem mestnem jedru v Litiji
15. člen
Območje starega mestnega jedra v Litiji določa obroč ulic:
Valvazorjev trg, Trg Svobode, Levstikova ulica, Ulica Milana
Boriška, Jerebova ulica (od križišča z Valvazorjevo ulico in
cesto G2-108).
V območju starega mestnega jedra je mogoče oglaševati
v komercialne namene z naslednjimi objekti in napravami za
oglaševanje:
– prenosljivi ulični panoji – oglaševanje za lastne potrebe
in sicer en pano na poslovno enoto,
– prenosljivi ulični panoji – oglaševanje ob volilni kampanji,
– prenosljivi ulični panoji – oglaševanje za namen kulturnih in ostalih javnih prireditev. Oglaševanje je dovoljeno do
zaključka javne prireditve.
IV. PRIDOBIVANJE PRAVICE UPORABE LOKACIJ
1. Splošne določbe
16. člen
Pravico za postavitev objektov in naprav lahko pridobi
oglaševalec:
– na podlagi javnega razpisa, kadar gre za postavitev na
zemljiščih, ki so v lasti Občine Litija,
– na predlog oglaševalca, kadar gre za zemljišča, ki niso v
lasti Občine Litija, lokacije pa so skladne s seznamom (priloga
1) in so vidne z javnih površin.
Za postavitev objekta ali naprave oglaševanja je potrebno
pridobiti:
– ustrezno dovoljenje v skladu z veljavno zakonodajo s
področja prostora,
– ustrezno dovoljenje v primeru, če se nahaja v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture,
– odločbo občinske uprave, na podlagi katere se odmeri
občinska taksa.
2. Pridobivanje pravice uporabe lokacij na osnovi
javnega razpisa
17. člen
Pravico uporabe lokacije za oglaševanje na zemljiščih
v lasti Občine Litija pridobi oglaševalec na podlagi javnega
razpisa praviloma za dobo treh let.
Odločbo izda občinska uprava, v njej pa se določijo pogoji izvajanja oglaševanja, višina in način plačevanja občinske
takse.
Če oglaševalec izpolnjuje vse obveznosti iz tega odloka,
se obdobje iz prvega odstavka tega člena podaljša za enako
obdobje z odločbo na vlogo oglaševalca. Vse proste lokacije
se po preteku obdobja, za katerega je bila izdana odločba,
ponovno oddajo z javnim razpisom.
V primeru, da se izkaže drugačna potreba po izrabi prostora, mora oglaševalec odstraniti objekte na lastne stroške.
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18. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– število lokacij za postavitev posamezne vrste objektov
ali naprav za oglaševanje,
– pogoje, ki jih morajo vsebovati ponudniki,
– morebitne dodatne pogoje, ki se jih opredeli na lokacijo
in način rabe javne površine,
– višino nadomestila za uporabo javne površine,
– naslov oddaje ponudbe,
– rok za oddajo ponudbe,
– čas in kraj odpiranja ponudb,
– rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri.
Na javnem razpisu se izločijo tisti, ki:
– niso poravnali zapadlih obveznosti do Občine Litija,
– niso odstranili objektov in naprav za oglaševanje skladno s tem odlokom,
– ne izpolnjujejo razpisih pogojev.
Javni razpis pripravi občinska uprava. Za postopek javnega razpisa se smiselno uporabljajo določbe Zakona o javnem
naročanju.
19. člen
Občina Litija in oglaševalci, ki so izbrani na javnem razpisu ter oglaševalci, ki jim je bilo izdano dovoljenje na podlagi
predloga oglaševalca, sklenejo pogodbo, s katero uredijo vse
medsebojne obveznosti in pravice. Pogodba ne sme vsebovati
določb, ki bi bile v nasprotju s tem odlokom.
Oglaševalec, ki bo izbran na javnem razpisu se v pogodbi
iz prejšnjega odstavka tega odloka zaveže, da bo brezplačno
vzdrževal in skrbel za plakatiranje na plakatnih površinah – betonskih stebrih v mestu Litija in v vsakem krajevnem središču
na eni dogovorjeni lokaciji.
3. Pridobivanje pravice uporabe lokacij na predlog
oglaševalca
20. člen
Pravico do uporabe lokacije za oglaševanje na zemljiščih, ki niso v lasti Občine Litija in so vidne z javnih površin
in oglaševanja iz 2. odstavka 13. člena, pridobi oglaševalec z
dovoljenjem pristojnega oddelka občinske uprave Občine Litija
za komunalno infrastrukturo za dobo dveh let. Na lokacijah
oziroma v primerih, ki niso določeni s tem odlokom, pa se bo
za oglaševanje upoštevala veljavna zakonodaja.
V dovoljenju se določi rok postavitve objekta ali naprave
za oglaševanje. V primeru, da oglaševalec v predpisanem
roku ne postavi objekta ali naprave za oglaševanje, dovoljenje
preneha veljati.
Če oglaševalec izpolnjuje vse obveznosti iz tega odloka,
se obdobje iz prvega odstavka tega člena lahko ponovno odda
na predlog oglaševalca.
21. člen
Vloga za pridobitev dovoljenja za uporabo lokacije mora
vsebovati:
– navedbo lokacije za posamezno vrsto objekta ali naprave za oglaševanje,
– podatke o oglaševalskem podjetju (registracija),
– podatke o objektu in napravi oglaševanja (načrt z definicijo gabaritov in finalnih obdelav, tehnične karakteristike,
varnost),
– dokazilo o lastništvu oziroma pravici uporabe,
– fotografijo obstoječega stanja oziroma fotomontažo iz
smeri, kamor bo usmerjeno poročilo (če je sporočilo obojestransko, fotografija iz obeh smeri,
– ustrezno dovoljenje v skladu z veljavno zakonodajo s
področja prostora,
– soglasje pristojnega upravljavca cestne infrastrukture.
Dovoljenje za uporabo lokacije se izda po določbah
upravnega postopka.
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4. Obveznosti oglaševalcev
22. člen
Oglaševalec mora objekt ali napravo za oglaševanje
označiti z imenom firme. Oglaševalec je dolžan redno vzdrževati in obnavljati objekte in naprave za oglaševanje ter skrbeti
za urejenost njihove neposredne okolice in sam skrbeti za
oglaševanje.
Poškodovane plakate mora oglaševalec takoj zamenjati
za nove oziroma prazna mesta prelepiti z belim papirjem ter
skrbeti za urejen videz. Oglaševalec mora poskrbeti, da je
vsebina sporočil v slovenskem jeziku ter v skladu z veljavnimi
predpisi.
Oglaševalec mora po preteku roka določenega v dovoljenju, objekte in naprave za oglaševanje v najkrajšem možnem
času, ki ne sme biti daljši od 30 dni odstraniti.
5. Prepovedi
23. člen
Uporaba lokacij za potrebe oglaševanja brez odločb ali
dovoljenj iz tega odloka je prepovedana. Lepljenje plakatov je
prepovedano na zunanjih površinah izložb, sten, inštalacijskih
omaric (elektro, telekom, semaforji), vrat, zidov, ograj, dreves,
gradbiščnih ograj itd.
Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodovanje
ter uničenje objektov in naprav za oglaševanje ter poškodovanje in zakrivanje vsebine oglaševanja.
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– objektov in naprav za oglaševanje ne označi z imenom
firme (prvi odstavek 22. člena),
– objektov in naprav za oglaševanje ne vzdržuje redno
in ne skrbi za urejenost neposredne okolice (prvi odstavek
22. člena),
– namesti objekte in naprave za oglaševanje brez odločbe
ali dovoljenja (prvi odstavek 23. člena).
Z globo 600,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega
podjetnika posameznika.
29. člen
Z globo 300,00 EUR se kaznuje posameznika, ki se ga
zaloti pri poškodovanju objektov in naprav za oglaševanje.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
30. člen
Občinska uprava v roku treh mesecev po uveljavitvi tega
odloka izvede javni razpis za dodelitev lokacij za namestitev
objektov in naprav za oglaševanje.
31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2008
Litija, dne 19. junija 2008

V. DOLOČITEV TAKSE
24. člen
Takso plačuje upravljavec objekta ali naprave za obveščanje. Odmeri se glede na velikost oglaševalne površine
reklamnega objekta na podlagi Odloka o komunalnih taksah
v Občini Litija.
25. člen
Taksna obveznost iz prejšnjega člena nastane z dnem
postavitve objekta ali naprave za oglaševanje in preneha z
dnem odstranitve objekta ali naprave za oglaševanje.
Taksa se plačuje po taksni tarifi, ki je priloga Odloku o
komunalnih taksah v Občini Litija na podlagi izdane taksne
odločbe.
VI. NADZOR
26. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektor
medobčinskega inšpektorata.
27. člen
Inšpektor izda odločbo o takojšnji odstranitvi objektov in
naprav za oglaševanje, če ugotovi:
– da niso nameščene v skladu s tem odlokom,
– da se oglašuje brez sklenjene pogodbe oziroma dovoljenj po tem odloku,
– se ne plačuje taksa.
Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži njene izvršitve.
Stroški odstranitve objektov in naprav za oglaševanje bremenijo oglaševalca.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
28. člen
Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik če:
– namesti objekte in naprave za oglaševanje v nasprotju
s 5. členom odloka,

Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.
Priloga 1
SEZNAM OGLAŠEVALSKIH MEST V OBČINI LITIJA
Oglaševanje na obešankah drogov javne razsvetljave ob
spodaj navedenih občinskih cestah in državni cesti G2 108:
LZ 208350 (Predilniška–Graška), odsek LZ 208351
LZ 208340 (Bevkova), odsek LZ 208341
LZ 208330 (Nadvoz–Kidričeva), odsek LZ 208331
LC 208070 (Litija–Sava), odsek LC 208071
LZ 208320 (Ul. Mire Preg.–Grbin), odsek LZ 208321
LZ 208370 (CKS), odsek LZ 208371
LK 208450 (Maistrova), odsek LK 208451
LK 208420 (Brodarska), odsek LK 208421
LK 208400 (Ježa), odsek LK 208401 in LK 208410 (Ježa),
odsek LK 208411
LC 208240 (Litija–Šmartno), odsek LC 208241
LC 208250 (Litija–Zavrstnik), odsek LC 208251
LZ 208380 (Partizanska pot), odsek LZ 208381
LK 208850 (Savska), odsek LK 208851
Državna cesta G2 108
Za oglaševanje na objektih in napravah na občinskih
zemljiščih se lahko uporabijo vsi objekti in naprave
oglaševanja razen obešank drogov javne razsvetljave.
128/4 k.o. Litija – ob Grbinski ulici
91/9 k.o. Litija – ob Ul. Mire Pregljeve
130/21 k.o. Litija – ob CKS
388 k.o. Litija – ob Partizanski poti
1347/2 k.o. Hotič – ob lokalni cesti Litija–Sava
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1345/23 k.o. Hotič
1364/11 k.o. Hotič – na Graški Dobravi ob Kidričevi in
Bevkovi ulici
1364/8 k.o. Hotič

Št.

122/3 k.o. Litija – ob Grbinski ulici
124/2 k.o. Litija
128/10 k.o. Litija
1364/12 k.o. Hotič – na BUS postaji ob Kidričevi
Obstoječe lokacije oglaševanja na privatnih zemljiščih, kjer
se uporabljajo jumbo plakati ter ostali nepremični objekti
oglaševanja.

2. člen
Firma družbe je: Ljudska univerza Litija d.o.o.
Skrajšana firma družbe je: LUL d.o.o.
3. člen
Sedež družbe je: Trg na Stavbah 8a, Litija.
Družba ima lahko podružnice.
O ustanovitvi podružnic odloči družbenik.
III. DEJAVNOST DRUŽBE

1307 k.o. Hotič – ob G2 108
1245 k.o. Hotič – ob G2 108
1243/2 k.o. Hotič – ob G2 108
1206 k.o. Hotič – ob G2 108
1205 k.o. Hotič – ob G2 108
988 k.o. Hotič – ob G2 108
986/2 k.o. Hotič – ob G2 108
1041 k.o. Hotič – ob G2 108
972 k.o. Hotič – ob G2 108
822 k.o. Hotič – ob G2 108
683 k.o. Hotič – ob G2 108
681/2 k.o. Hotič – ob G2 108
200/3 k.o. Litija – ob G2 108
104/1 k.o. Jablanica – ob G2 108
106/1 k.o. Jablanica – ob G2 108
54 k.o. Litija – ob G2 108
1016/6 k.o. Litija – ob G2 108
Ob državnih in občinskih cestah

3406.

Odlok o ustanovitvi Ljudske univerze Litija
d.o.o.

Na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12I/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), v skladu z
Zakonom o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06
– uradno prečiščeno besedilo), na podlagi 666. člena Zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07,
33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZRFI in 10/08) ter v skladu z določili
Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je
Občinski svet Občine Litija na 19. seji dne 10. 7. 2008 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Ljudske univerze Litija d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Organizacijska enota za izobraževanje odraslih – Ljudska
univerza Litija, ki deluje v okviru Javnega zavoda za kulturo in
izobraževanje Litija, katera je ustanovljena na podlagi Odloka
o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje Litija
(Uradni list RS, št. 12/08) se preoblikuje v gospodarsko družbo
z imenom Ljudska univerza Litija d.o.o.

10999

II. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

1306 k.o. Hotič – ob G2 108
1264 k.o. Hotič – ob G2 108
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Ustanovitelj družbe z omejeno odgovornostjo in edini
družbenik je Občina Litija, ki jo po pooblastilu Občinskega sveta
Občine Litija zastopa župan Občine Litija.
Z vpisom v sodni register postane družba pravna oseba.

1364/1 k.o. Hotič
1339/22 k.o. Hotič – ob Kidričevi ulici
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4. člen
Družba opravlja naslednje dejavnosti:
– G/47.790
– G/47.990
– J/58.110
– J/58.19
– L/68.200
– M/72.19
– M/72.20
– M/73.200
– N/77.330
– N/82.19
– N/82.990
– P/85.200
– P/85.310
– P/85.320
– P/85.421
– P/85.422
– P/85.5
– P/85.590
– P/85.600
– R/90.030
– R/90.0

Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
blagom,
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic,
Izdajanje knjig,
Drugo založništvo,
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin,
Raziskovalna in razvoja dejavnost na področjih
naravoslovja in tehnologije,
Raziskovalna in razvoja dejavnost na področjih
družboslovja in humanistike,
Raziskovanje trga in javnega mnenja,
Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup,
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti,
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje,
Osnovnošolsko izobraževanje,
Srednješolsko splošno izobraževanje,
Srednješolsko
poklicno
in
strokovno
izobraževanje,
Višješolsko izobraževanje,
Visokošolsko izobraževanje,
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje,
Drugje
nerazvrščeno
izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje,
Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
Umetniško ustvarjanje,
Kulturne in razvedrilne dejavnosti.

IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE IN POSLOVNI DELEŽI
5. člen
Osnovni kapital družbe predstavlja osnovni vložek Občine
Litija kot edinega družbenika, ki ga prispeva ob ustanovitvi in
ima na tej podlagi 100% poslovni delež.
Osnovni kapital družbe je 7.500 EUR v denarju. Osnovni
vložek v denarju se vplača na poslovni račun družbe.
6. člen
Osnovni kapital se lahko poveča, in sicer se povečanje
osnovnega kapitala lahko opravi kot povečanje osnovnega
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kapitala z vložki ali kot povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe.
Kadar se osnovni kapital poveča z novimi vložki, lahko v
skladu s sklepom edinega družbenika, nove vložke prevzame
dosedanji družbenik, bodisi druge osebe. Z dnem vpisa povečanja osnovnega kapitala z vložki v register, pridobi družbenik
nov in samostojen poslovni delež. Za povečanje osnovnega
kapitala se smiselno uporabljajo določbe 475. člena ZGD-1.
Pri povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe
se osnovni vložek družbenika poveča v sorazmerju z njegovim deležem v dotedanjem osnovnem kapitalu. Za povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe se smiselno uporabljajo
določbe 358. člena, 359. člena in prvega odstavka 360. člena
ZGD-1.
7. člen
Družbenik lahko sklene, da se osnovni kapital zmanjša.
Zmanjšanje je veljavno le:
– če poslovodja vsaj dvakrat objavi sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala in v objavi pozove upnike, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala; upnike, ki so družbi znani, mora pozvati neposredno,
– če družba upnikom, ki niso soglašali z zmanjšanjem
osnovnega kapitala, poravna zahtevke ali zagotovi varščino.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko prijavi za vpis
v register šele po enem letu od zadnje objave iz prve alinee
prejšnjega odstavka in po tem, ko poslovodja predloži dokaze
o tem, da je družba poravnala zahtevke upnikom ali jim zagotovila varščino iz druge alinee prejšnjega odstavka.
Zmanjšanje osnovnega kapitala ne sme biti v nasprotju z
določbami 475. člena ZGD-1.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko opravi tudi po
poenostavljenem postopku. Za zmanjšanje osnovnega kapitala
po prejšnjem stavku se smiselno uporabljajo določbe prvega,
drugega in tretjega odstavka 379. člena ZGD-1.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko opravi tudi z
umikom poslovnih deležev. Za tako zmanjšanje osnovnega
kapitala se smiselno uporabljajo določbe 381. do 383. člena
ZGD-1.
8. člen
Družba ne more lastnih poslovnih deležev, za katere vložki niso v celoti vplačani, niti pridobiti niti sprejeti v zastavo.
Družba lahko odplačno pridobi lastne poslovne deleže za
katere so vložki v celoti vplačani, vendar plačil za pridobitev teh
lastnih poslovnih deležev ne sme opraviti, dokler ne oblikuje
rezerv za lastne deleže po petem odstavku 64. člena ZGD-1.
Določba prejšnjega stavka se smiselno uporablja tudi za zastavo lastnih poslovnih deležev.
Za plačila, ki so v nasprotju z drugim odstavkom tega
člena, se smiselno uporablja 496. člen ZGD-1.
V. UPRAVLJANJE, POSLOVANJE IN ZASTOPANJE
9. člen
Družbenika po pooblastilu tega odloka zastopa v družbi
župan Občine Litija.
Župan Občine Litija v imenu družbenika samostojno upravlja družbo in odloča o naslednjih vprašanjih:
– sprejetju letne bilance stanja in izkaza uspeha in o
razdelitvi dobička,
– o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– o vračanju naknadnih vplačil,
– o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– o ukrepih za pregled in nadzor direktorjevega dela,
– o postavitvi prokurista,
– o uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju v zvezi s
povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju,
– o drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali ta
akt o ustanovitvi.
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Občinski svet Občine Litija v imenu družbenika odloča o
imenovanju in odpoklicu direktorja družbe.
Sklepi se vpisujejo v knjigo sklepov, ki jo potrdi notar.
10. člen
Družba ima direktorja.
Direktor vodi poslovanje družbe in jo zastopa.
11. člen
Direktor se mora ravnati po družbenikovih odločitvah, ki
jih ta sprejme v skladu z določili 9. člena tega akta in v skladu
z njegovimi navodili ter mu poročati o vseh zadevah iz poslovanja družbe.
Direktor se imenuje s sklepom Občinskega sveta Občine
Litija za obdobje 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Direktorja se imenuje na podlagi izvedenega javnega razpisa.
Za direktorja podjetja je lahko imenovan kandidat, ki poleg
zakonskih izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ni podana omejitev iz drugega odstavka 255. člena
Zakona o gospodarskih družbah,
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, ustrezne vodstvene sposobnosti in strokovni izpit na področju dela in dejavnosti, ki jih družba opravlja,
– da pozna delo in področja delovanja družbe, kar izkaže
ob prijavi na razpis s predložitvijo programa dela in vizijo delovanja družbe za prihodnje obdobje.
Za izvedbo postopka za imenovanje direktorja občinski
svet imenuje tričlansko komisijo. Naloga komisije je priprava
javnega razpisa in izdelava poročila z ugotovitvijo, kateri od
kandidatov izpolnjujejo pogoje za imenovanje direktorja. Razpis
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v drugih sredstvih javnega obveščanja. Postopek za imenovanje direktorja
je potrebno pričeti najkasneje šest mesecev pred potekom
mandata imenovanemu direktorju. Občinski svet Občine Litija
na podlagi poročila komisije, ki vsebujejo ugotovitve, kateri
od kandidatov izpolnjujejo razpisne pogoje, imenuje direktorja. V imenu Občinskega sveta Občine Litija, župan občine z
direktorjem sklene pogodbo o zaposlitvi, s katero se uredijo
medsebojne pravice in obveznosti.
Če je razpisni postopek neuspešen ali če občinski
svet ne imenuje direktorja, je Občinski svet Občine Litija
dolžan imenovati vršilca dolžnosti direktorja za čas trajanja
postopka imenovanja novega direktorja vendar največ za
dobo dveh let.
Občinski svet Občine Litija lahko direktorja kadarkoli odpokliče.
12. člen
Družbenik lahko imenuje enega prokurista. Prokura upravičuje za vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost
družbe, razen za odsvajanje in obremenjevanje nepremičnin,
za kar mora biti prokurist posebej pooblaščen.
Prokurist prokure ne more prenesti na drugo osebo.
Prokurist podpisuje družbo s pristavkom, da gre za prokuro.
13. člen
Družba ima naslednje organizacijske enote, in sicer:
– Enota za izobraževanje odraslih,
– Enota za izvajanje programov višjih in visokih šol,
– Enota za izvajanje drugih dejavnosti družbe.
Organizacijske enote niso pravne osebe.
14. člen
Družba ima naslednje strokovne organe:
– andragoški zbor,
– strokovni aktiv in
– vodjo izobraževalnega področja.
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15. člen
Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci in učitelji
za izobraževanje odraslih, ki izvajajo izobraževalne programe
za odrasle.
Andragoški zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih
z izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– odloča o posodobitvah izobraževalnega dela,
– daje mnenje o imenovanju direktorja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in
mnenje o predlogih poslovodnega organa in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
16. člen
Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci – organizatorji izobraževanja in učitelji na posameznem izobraževalnem
področju.
Strokovni aktiv obravnava problematiko posameznega
izobraževalnega področja, usklajuje merila za preverjanje in
ocenjevanje znanja udeležencev ter za evalvacijo izobraževalnega in drugega dela, daje andragoškemu zboru predloge za
izboljšanje izobraževalnega dela, obravnava pripombe udeležencev izobraževanja ter opravlja druge strokovne naloge,
določene z letnim delovnim načrtom.
17. člen
Vodja izobraževalnega področja vodi delo strokovnega
aktiva, načrtuje in organizira izobraževanje, analizira izobraževalno delo in njegove rezultate, spremlja napredovanje udeležencev izobraževanja, opravlja in organizira svetovalno delo in
opravlja druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
VI. LETNI OBRAČUN IN DELITEV DOBIČKA
18. člen
Družba v skladu z zakonom sestavlja računovodske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu. Od dobička se po odločitvi družbenika nameni del za
rezerve in razvoj družbe, preostali del pa pripada družbeniku.
VII. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI
19. člen
Družba je za svoje obveznosti odgovorna s svojim celotnim premoženjem. Družbenik ni odgovoren za obveznosti
družbe.
VIII. PRENEHANJE DRUŽBE
20. člen
Družba je ustanovljena za nedoločen čas.
21. člen

sek.

Družba preneha:
– če tako odloči družbenik,
– če sodišče ugotovi ničnost vpisa,
– s stečajem,
– z združitvijo s kakšno drugo družbo,
– če se osnovni kapital zniža pod zakonsko določen zne-

IX. STROŠKI PROBLIKOVANJA
22. člen
Ustanovitelj zagotovi sredstva za preoblikovanje in ustanovitev družbe.
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X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Občinski svet Občine Litija imenuje vršilca dolžnosti direktorja družbe do imenovanja novega direktorja, ki bo izvedeno
na podlagi javnega razpisa oziroma največ za obdobje 2 let.
24. člen
Družba z omejeno odgovornostjo ustanovljena s tem odlokom je pravni naslednik organizacijske enote za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Litija, katera je ustanovljena
na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in
izobraževanje Litija (Uradni list RS, št. 12/08).
Novoustanovljena družba prevzame premično premoženje organizacijske enote za izobraževanje odraslih – Ljudska
univerza Litija in finančna sredstva namenjena za delovanje te
organizacijske enote.
25. člen
Občna Litija po sprejemu tega akta, najkasneje pa v roku
enega leta, z družbo sklene koncesijsko pogodbo za opravljanje lokalne javne službe na področju dejavnosti družbe v
lokalnem javnem interesu brez javnega razpisa.
26. člen
Z dnem vpisa preoblikovanje organizacijske enote v sodni
register andragoški zbor in strokovni aktiv organizacijske enote
organizacijske za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Litija nadaljujeta z delom v prejšnji sestavi, kot strokovna organa
novoustanovljene družbe.
27. člen
Z dnem vpisa preoblikovanja organizacijske enote za
izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Litija, katera je ustanovljena na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za
kulturo in izobraževanje Litija v sodni register je nova družba
dolžna prevzeti vse zaposlene javne uslužbence, ki so bili
zaposleni v prejšnji organizacijski enoti za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Litija, ki je delovala v okviru Javnega
zavoda za kulturo in izobraževanje Litija.
Nova družba je dolžna z zaposlenimi skleniti nove pogodbe
o zaposlitvi v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.
28. člen
Ljudska univerza Litija d.o.o. prevzame v hranjenje in
obdelavo celotno dokumentarno in arhivsko gradivo preoblikovane organizacijske enote.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in izobraževanje Litija
(Uradni list RS, št. 12/08), v delu, ki se nanaša na delovanje organizacijske enote za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Litija, ki pa se uporablja do vpisa družbe v sodni register.
30. člen
Ustanoviteljske pravice v preoblikovani Ljudski univerzi Litija d.o.o. na podlagi tega odloka opravlja v imenu ustanovitelja
župan Občine Litija, razen v primeru imenovanja in odpoklica
direktorja, o čemer odloča Občinski svet Občine Litija.
31. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2007
Litija, dne 10. junija 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.
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Pravilnik o postopkih in merilih za
sofinanciranje programov na področju
socialnega varstva v Občini Litija

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine
Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet
Občine Litija na 19. redni seji dne 10. 7. 2008 sprejel

PRAVILNIK
o postopkih in merilih za sofinanciranje
programov na področju socialnega varstva
v Občini Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen)
Ta pravilnik določa vrsto in obseg programov na področju
socialnega varstva, ki so v javnem interesu in ki se bodo pod
določenimi pogoji sofinancirali iz sredstev proračuna Občine
Litija, postopke, pogoje in merila za sofinanciranje izbranih
programov ter izbor izvajalcev za izvedbo programov.
Pravilnik posebej določa financiranje programov Območnega združenja Rdečega križa Litija.
Denarne pomoči posameznikom in drugim prejemnikom
proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in projektov, ki niso predmet tega pravilnika, občina posebej opredeli v
drugih aktih.
2. člen
(sredstva)
Sredstva za sofinanciranje programov, ki so predmet tega
pravilnika, se zagotavljajo iz proračuna Občine Litija.
II. LETNI PROGRAM SOCIALNEGA VARSTVA
3. člen
(letni program)
Letni program socialnega varstva v občini Litija je temeljni
programski in izvedbeni dokument, ki predstavlja prioritete
občinske politike za razvoj socialnega varstva ob upoštevanju
razpoložljivih sredstev v proračunu občine. Z njim se določijo
vrsta in obseg programov socialnega varstva ter višina sredstev, potrebna za njihovo uresničevanje.
Letni program socialnega varstva sprejme Občinski svet
Občine Litija.
Predlog letnega programa socialnega varstva za posamezno proračunsko leto pripravi občinska uprava, občina pa
lahko za to pooblasti tudi zavod, pristojen za izvajanje socialno
varstvene dejavnosti na območju Občine Litija. Župan lahko
za pripravo predloga letnega programa socialnega varstva
imenuje ali pooblasti tudi komisijo, sestavljeno iz delavcev in
strokovnjakov predmetnega področja. Predlog letnega programa socialnega varstva se najmanj 20 dni pred obravnavo na
občinskem svetu javno objavi vsaj v enem lokalnem mediju ali
na občinskem spletnem naslovu.
Sprejet letni program socialnega varstva na Občinskem
svetu predstavlja podlago za javni razpis za izbiro izvajalcev letnih programov socialnega varstva, pri čemer se ne upoštevajo
tisti programi, ki jih je občina dolžna zagotavljati že po sami veljavni zakonodaji na področju dela, družine in socialnih zadev.
4. člen
(programi socialnega varstva)
Programi socialnega varstva, ki so predmet tega pravilnika, obsegajo programe za posebno ranljive skupine prebi-
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valstva, pri katerih so krizne življenjske situacije pogostejše
in bolj tvegane ter podporo tistim skupinam prebivalstva, ki v
določenih situacijah potrebujejo posebno skrb.
Za uresničevanje javnega interesa na področju socialnega varstva v občini Litija se z letnim programom zagotavljajo
javna sredstva za sofinanciranje stroškov izvajanja programov
po naslednjih programskih sklopih:
1. PROGRAMI NA PODROČJU HUMANITARNE DEJAVNOSTI, kot so:
– programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z
dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi
na področju ohranjanja in varovanja psihofizičnega zdravja,
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in
drugi programi pomoči invalidom,
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam,
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam
s posebnimi potrebami ter drugi programi pomoči osebam s
posebnimi potrebami,
– programi svetovanja, pomoči in samopomoči za preprečevanje socialne izključenosti,
– programi za kronične bolnike, ki s svojo dejavnostjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje
z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja ter
preprečevanje napredovanja bolezni v invalidnost
– in drugi programi, ki so predlagani v letnem programu
na podlagi analize in potreb.
2. PROGRAMI ZA DELO Z ZASVOJENIMI, kot so:
– programi za spodbujanje aktivnega odnosa ljudi do
sebe in svojega zdravja,
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora,
svetovanje, rehabilitacija),
– programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva
dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti,
– projekti in programi za predstavitev analize stanj s področja drog in drugih oblik zasvojenosti različnim potencialnim
uporabnikom v lokalni skupnosti
– in drugi programi, ki so predlagani v letnem programu
na podlagi analize in potreb.
3. PREVENTIVNI PROGRAMI, kot so:
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti in programi za pomoč starejšim
(zagovorništvo) v upravnih zadevah,
– programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov,
– programi za preprečevanje nasilja v družinah,
– programi za usposabljanje in razvoj mreže prostovoljcev
in razvijanje solidarnosti,
– programi za družine
– in drugi programi, ki so predlagani v letnem programu
na podlagi analize in potreb.
4. PROGRAMI DRUŠTEV UPOKOJENCEV, kot so:
– programi obiskov in obdaritve starejših občanov ob
novem letu,
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč in druge programe, ki v bivalnem okolju skrbijo za
zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov,
– druge programe, ki so predlagani v letnem programu na
podlagi analize in potreb.
5. PROGRAMI, KI SO V POSEBNEM INTERESU OBČINE LITIJA so naslednji:
– letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok med
poletnimi počitnicami,
– obnova opreme in investicijsko vzdrževanje objektov in
prostorov, ki jih uporabljajo izvajalci za izvajanje programov na
področju socialnega varstva,
– drugi programi, ki jih za takšne na podlagi analiziranih
potreb in izraženih socialnih težav v letnem programu socialnega varstva določi občinski svet za vsako leto posebej.
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5. člen
(izvajalci letnega programa)
Po tem pravilniku bodo sofinancirani programi socialnega
varstva, ki izhajajo iz letnega programa socialnega varstva, in
jih lahko izvajajo naslednji izvajalci:
– javni socialno varstveni zavodi,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne
organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave občanov občine Litija, ustanovijo posamezniki v skladu
z zakonom ali verske skupnosti,
– humanitarne organizacije, ustanove in druge fizične ali
pravne osebe ter verske skupnosti, registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju socialnega varstva,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo
posamezniki z namenom skupnega reševanja socialnih potreb
občanov,
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne
organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v
skladu z zakonom, in ki izvajajo posebne socialne programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih
funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov
– občanov Občine Litija,
– druga društva, javni in zasebni zavodi, ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe v javnem interesu Občine Litija na
področju socialnega ali zdravstvenega varstva in so registrirani
za opravljanje dejavnosti na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, kar dokazujejo z ustrezno klasifikacijsko šifro
po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti. V primeru, da
nimajo ustrezne šifre podrazreda, pa priložijo ustanovitveni akt
oziroma statut, iz katerega je razvidno, da je njihova osnovna
dejavnost izvajanje programov na področju socialnega ali zdravstvenega varstva.
Izvajalci letnega programa socialnega varstva so lahko
tudi društva in zveze društev upokojencev.
6. člen
(pogoji)
Izvajalci programov, ki se bodo javili na javni razpis občine
za sofinanciranje programov iz 4. člena tega pravilnika, morajo
izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež ali podružnico v Občini Litija oziroma ne
glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno
vključuje občane Občine Litija (velja izključno za invalidske in
dobrodelne organizacije, ki so zasnovane tako, da združujejo
člane na področju dveh ali več občin, regije ali države, pri
čemer se kot dokazilo upošteva število članov iz občine in
plačana članarina, če so jo le-ti dolžni plačati). Javni zavodi se
lahko javijo na javni razpis za pridobitev sredstev za programe,
ki so predmet tega pravilnika samo, če imajo sedež zavoda na
območju Občine Litija.
– so ustrezno registrirani, tako da imajo dejavnost socialnega ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da na področju izvajanja programov in projektov, ki so
predmet tega pravilnika, delujejo že najmanj eno leto pred
objavo javnega razpisa,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,
– prijavljajo program socialnega varstva ali projekt, ki je
predmet javnega razpisa,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo programa, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež
lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena
iz drugih virov (občinski proračun, sponzorstva, donatorstva,
prostovoljno delo, državni proračun …),
– da je iz njihovih finančnih poročil za preteklo leto razvidno, da so za realizacijo programa v preteklem letu zagotovili
vsaj 10% lastnih ali neproračunskih sredstev.
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Za pridobitev sredstev iz naslova obnove opreme in investicijskega vzdrževanja objektov in prostorov, ki se uporabljajo
za izvajanje programov in projektov na področju socialnega
varstva, so lahko prijavijo humanitarne in invalidske organizacije, organizacije za samopomoč in društva upokojencev ob
pogoju, da imajo sedež v Občini Litija ter izvajajo programe v
javnem interesu na področju socialnega varstva ali programe
za izboljšanje kvalitete življenja občanov Občine Litija, določene
v letnem programu socialnega varstva v Občini Litija. Prijavitelj
mora izkazati (so)lastništvo teh objektov ali prostorov oziroma
predložiti ustrezno pogodbo o upravljanju takih prostorov na
podlagi sprejetega ustreznega občinskega akta.
Izvajalci lahko v posameznem vsebinskem sklopu razpisa
socialno varstvenih programov prijavijo največ pet različnih
programov naenkrat, katere pa lahko strokovna komisija, imenovana s strani župana za vodenje postopka razpisa, po svoji
presoji tudi združi, če meni, da je to smotrno in da se programi
po vsebini ali uporabnikih prekrivajo. Odstopanje od tega števila je možno samo za programe, ki so v posebnem interesu
Občine Litija.
III. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCEV LETNEGA
PROGRAMA SOCIALNEGA VARSTVA
7. člen
(sklep o začetku postopka)
Občina Litija prične s postopkom javnega razpisa za
dodelitev sredstev za sofinanciranje programov, ki so predmet tega pravilnika, po sprejetju letnega programa socialnega
varstva za tekoče leto ter po zagotovitvi sredstev v proračunu
občine za ta namen.
Ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka tega
člena župan izda sklep o začetku postopka javnega razpisa.
8. člen
(strokovna komisija)
Postopek izbire izvajalcev programov ter dodelitve sredstev za sofinanciranje programov vodi najmanj tričlanska strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje župan Občine
Litija. Člani komisije ne morejo biti predsedniki ali zakoniti
zastopniki izvajalcev programov, ki kandidirajo na sredstva javnega razpisa po tem pravilniku, za kar mora član podati pisno
izjavo. Komisija se imenuje za vsak javni razpis posebej.
Komisija je pristojna za:
– pripravo razpisne dokumentacije,
– vodenje potrebnih postopkov razpisa (odpiranje vlog,
pregled popolnosti vlog in ali so vloge vložili upravičeni predlagatelji ter ocenjevanje vlog na podlagi v razpisu objavljenih
kriterijev in meril),
– pripravo predloga izvajalcev programov socialnega varstva, izbora njihovih programov, višino sofinanciranja in za
obrazložitev razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev
posameznega programa,
– obravnavo izjav izvajalcev glede posredovanega obvestila občinske uprave o predlaganem izboru programov za
sofinanciranje,
– izdelavo končnega predloga sofinanciranja programov,
ki vključuje dosežene točke, pisno utemeljitev in predlog komisije o višini sofinanciranja programa z upoštevanjem izjave
predlagatelja.
Seje sklicuje in vodi predsednik komisije, ki ga v odločbi
o imenovanju komisije določi župan.
Na sejah komisije se piše zapisnik. Administrativno in
tehnično pomoč komisiji zagotavlja občinska uprava.
9. člen
(objava javnega razpisa)
Javni razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje programov, ki so predmet tega pravilnika, se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije ali v javnem mediju, ki izhaja oziroma
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deluje na območju Občine Litija, in na spletni strani Občine
Litija.
Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in
sprejemanja občinskega proračuna ter letnega programa socialnega varstva, vendar za oddajo predlogov izvajalcev ne sme
biti krajši od 30 dni.
10. člen
(vsebina objave javnega razpisa)
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– navedbo naročnika (naziv, sedež),
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo izvajalcev in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati,
da se lahko prijavijo na javni razpis,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa,
– navedbo meril in kriterijev, s pomočjo katerih se med
tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki proračunskih
sredstev,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo
informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– način dostave vloge,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa.
11. člen
(razpisna dokumentacija)
V času javnega razpisa mora biti razpisna dokumentacija
dosegljiva vsem zainteresiranim na spletni strani občine in na
sedežu Občine Litija.
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni
podatki, ki bodo izvajalcu omogočili izdelati popolno vlogo za
dodelitev sredstev.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo objave javnega razpisa,
– ta pravilnik,
– sprejeti letni program socialnega varstva za tekoče koledarsko leto,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programa,
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora izvajalec
predložiti kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje in
da je upravičen do sredstev,
– navedbo o tem, kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o
pritožbi zoper odločitev.
Komisija je dolžna pred odločitvijo o objavi javnega razpisa v zapisniku oceniti ali je vsebina razpisne dokumentacije pripravljena tako, da je možno pričakovati uspešen javni razpis.
12. člen
(vloga)
Vloga izvajalca, ki se prijavlja na javni razpis, mora biti
predložena v zaprti kuverti in biti označena z oznako »Ne
odpiraj – vloga na javni razpis za sofinanciranje programov
socialnega varstva za leto »navedba letnice«.
Vloga mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi
javnega razpisa.
13. člen
(odpiranje prejetih vlog)
Odpiranje prejetih vlog na javni razpis vodi komisija in se
izvede v roku, ki je določen v razpisu. Odpiranje vlog ni javno.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in
označene kuverte, in sicer po vrstnem redu, kot so bile predložene.
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O odpiranju vlog mora komisija voditi zapisnik, ki vsebuje
predvsem:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– imena oziroma nazive vlagateljev vlog po vrstnem redu
odpiranja vlog,
– ugotovitve o popolnosti vlog,
– navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Komisija pri odpiranju vlog ugotavlja popolnost vlog in ali
so bile vloge vložene s strani upravičenega predlagatelja.
Popolnost vlog se ugotavlja na podlagi tega, ali so bili
predloženi vsi zahtevani dokumenti in podatki, navedeni v
javnem razpisu. Vlagatelj, za katerega vlogo se ugotovi, da ni
popolna, se pozove, da v roku 8 dni od prejema pisnega poziva
za dopolnitev, svojo vlogo dopolni.
Vloge so vložene s strani upravičenega predlagatelja v
primeru, da le-ta izpolnjuje pogoje, določene v objavi razpisa,
kar se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja. V primeru, da vlogo ni vložil upravičeni predlagatelj, župan
takšno vlogo s sklepom zavrže.
Zapisnik o odpiranju vlog podpišejo predsednik in prisotni
člani komisije.
14. člen
(zavržene vloge)
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz četrtega odstavka prejšnjega člena ne dopolni, komisija ne bo obravnavala,
in se s sklepom župana zavržejo. Prav tako se zavržejo vse
vloge, ki bodo na naslov Občine Litija prispele nepravočasno
ali bile vložene kot nepravilno opremljene.
15. člen
(pregled in ocenjevanje vlog)
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih
oceni na podlagi kriterijev in meril, ki izhajajo iz tega pravilnika
in so bila navedena v razpisni dokumentaciji. Komisija mora
o pregledu popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju voditi
zapisnik.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog izvajalcev
programov socialnega varstva (v nadaljevanju: prejemnikov
proračunskih sredstev) in višino sredstev sofinanciranja za
posamezen program. Predlog podpišejo predsednik in člani
komisije.
16. člen
(obvestilo o izboru)
Pripravljen predlog o izboru programov, ki so na podlagi
tega pravilnika in letnega programa socialnega varstva lahko
upravičeni do sofinanciranja iz proračunskih sredstev Občine
Litija, komisija predloži direktorju občinske uprave, ki pošlje
obvestilo o predlogu komisije vsem predlagateljem na javnem
razpisu ter jih pozove, da v roku 8 dni podajo izjavo o strinjanju
ali nestrinjanju glede predloga o izboru programov in višini
njihovega sofinanciranja.
V izjavi predlagatelji izjavijo ali se s predlogom strinjajo ali
ne. V primeru, da se s predlogom ne strinjajo, v izjavi natančno opredelijo razloge, zaradi katerih se ne strinjajo. Predmet
nestrinjanja ne morejo biti postavljeni kriteriji in merila za ocenjevanje vloge.
Za predlagatelje, kateri podpisane izjave ne bodo vrnili v
roku 8 dni za podajo izjave, se bo smatra, da se s predlogom
strinjajo.
17. člen
(obravnava izjav predlagateljev)
Komisija po prejemu izjav predlagateljev pripravi dokončen predlog o izboru programov in višini sofinanciranja in ga
posreduje županu.
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18. člen
(izdaja odločb)
Župan na podlagi končnega poročila komisije izda o vseh
ustreznih vlogah iz istega programskega sklopa javnega razpisa odločbo o izboru in sofinanciranju programov, s katero odloči, katere programe se sprejme v sofinanciranje ter v kakšnem
deležu in katerih se ne sofinancira.
Na izdano odločbo župana iz prejšnjega odstavka tega
člena pritožba ni možna, možen pa je upravni spor v roku 30
dni od prejema odločbe.
Upravni spor ne zadrži nadaljnje izvedbe postopkov javnega razpisa, občina pa ima možnost da do rešitve spora
zadrži del sredstev, ki so predmet javnega razpisa.
IV. SKLENITEV POGODBE S PREJEMNIKI
PRORAČUNSKIH SREDSTEV
19. člen
(pogodba)
Na podlagi izdanih odločb o izboru in sofinanciranju programov se z izvajalci izbranih programov sklene pogodba o
sofinanciranju.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov prejemnika proračunskih sredstev,
– namen, za katerega so sredstva dodeljena,
– višina dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev, pri čemer se določi:
• možnost, da občinska uprava ali drug pristojni organ
kadarkoli preverja namensko porabo sredstev,
• dostavo poročila o izvedenem programu in izjave o
namenski porabi sredstev s strani prejemnika proračunskih
sredstev,
• določilo, da mora izvajalec ob ugotovitvi nenamenske
porabe sredstev le-ta vrniti v proračun skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
V. SPREMLJANJE NAMENSKE PORABE SREDSTEV
IN IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA
20. člen
(spremljanje namenske porabe sredstev)
Občina Litija spremlja namensko porabo sredstev, pričakovane dosežke in izvajanje letnega programa:
– z dokazili, ki jih mora izvajalec predložiti o porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa,
– z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo
sredstev,
– s poročili o poteku izvajanja letnega programa in izjavi
o namenski porabi sredstev.
21. člen
(vrsta stroškov sofinanciranja)
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika,so
namenjeni sofinanciranju:
1. stroškov izvedbe programov in projektov (programski
stroški),
2. stroškov delovanja izvajalcev (neprogramski stroški),
3. stroški obnavljanja opreme in investicijskega vzdrževanja prostorov oziroma objektov v (so)lasti ali v upravljanju
izvajalca programov.
Programski stroški so stroški dela in materialni stroški,
vezani na izvajanje programa, kamor sodijo: stroški vseh oblik
dela, stroški dodatnega usposabljanja, stroški supervizije za
strokovne delavce, materialni stroški in nagrade v zvezi z delom prostovoljcev, strokovnega gradiva za izvedbo programa,
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stroškov najema in uporabe objekta za izvedbo programa, v
kolikor izvajalec ni lastnik objekta, didaktični stroški za udeležence programa, stroški administracije v zvezi z izvedbo programa, stroški prehrane udeležencev in izvajalcev programa,
če se program izvaja nad 8 ur neprekinjeno.
Neprogramski stroški so stroški najemnine v javnih objektih in se zagotavljajo samo izvajalcem s sedežem na območju
Občine Litija.
Predmet sofinanciranja so tudi stroški obnove in investicijskega vzdrževanja prostorov in objektov, v katerih se vodi
dejavnost izvajalca in izvajajo programi socialnega varstva v
Občini Litija. Upravičeni stroški iz tega naslova se ugotavljajo
na podlagi izstavljenih računov za porabljeni material, opremo,
vloženo delo in davek na dodano vrednost. Izvajalec pa je
dolžan v vlogi predložiti tudi dokazila, da se vodi investicija v
skladu s področno zakonodajo ter da ima za načrtovano investicijo pridobljena ustrezna upravna dovoljenja.
Komisija pri pripravi predloga sofinanciranja izbora izvajalcev oziroma programov upošteva upravičenost posameznega
stroška za izvajanje programov ter primerjavo višine stroškov
na uporabnika med posameznimi istovrstnimi programi oziroma
projekti.
VI. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE
PROGRAMOV IN PROJEKTOV
22. člen
(kriteriji in merila)
Kriteriji in merila za ocenjevanje vlog izvajalcev letnega
programa socialnega varstva, vsebujejo:
1. splošne kriterije in merila, ki so za vse prijavitelje enaka,
2. dodatne kriterije in merila, ki so opredeljena po posameznih vsebinskih sklopih programov,
3. posebna merila za sofinanciranje programov izvajalcev,
ki nimajo sedeža ali sedeža enote v Občini Litija,
4. merila za sofinanciranje obnavljanja opreme in investicijskega vzdrževanja objektov in prostorov.
Višina sofinanciranja posameznih programov se izračuna
na podlagi točkovnega sistema iz tega pravilnika. Odvisna je od
števila točk ter predvidenih odhodkov posameznega programa
in ne more presegati 75% predvidenih odhodkov. Preostali del
do celotnih stroškov programa pa mora izvajalec zagotoviti sam
ali jih pridobiti iz drugih virov. Izjema so nekateri programi, ki so
v posebnem interesu Občine Litija in so posebej opredeljeni v
letnem programu socialnega varstva in tem pravilniku.
Vloge izvajalcev se ocenjujejo po sklopih, navedenih v
3. člen u tega pravilnika z vrednotenjem po splošnih, dodatnih
in posebnih merilih.
Vloge izvajalcev, ki se prijavljajo na javni razpis za pridobitev sredstev za sofinanciranje obnove opreme in investicijskega vzdrževanja objektov in prostorov se za upravičence,
ki izpolnjujejo osnovne pogoje, vrednotijo le po merilih za sofinanciranje obnavljanja opreme in investicijskega vzdrževanja
objektov in prostorov.
23. člen
(splošni kriteriji in merila)
1. Pri vrednotenju programov se upoštevajo naslednji
splošni kriteriji in merila:
1.1. izvedljivost predloženega programa
1.2. sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu
1.3. finančna konstrukcija programa
1.4. program je v posebnem interesu občine Litija
1.1. izvedljivost predloženega programa (program ima postavljene jasne cilje, ki izhajajo iz potreb svojih članov in drugih
uporabnikov, uresničitev cilja je mogoče izmeriti, metode dela
so jasno opredeljene in omogočajo doseganje ciljev, uporabniki
programa so jasno opredeljeni)
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1.1.1. jasno zastavljeni cilji programa
– cilji so razvidni, jasno opredeljeni in merljivi
10 točk
– cilji so razvidni deloma, pomanjkljivo določeni 5 točk
– cilji niso razvidni
0 točk
1.1.2. strokovna utemeljenost programa
– vsebinsko dobro pripravljen program, ki temelji na analizah preteklega stanja, in podatkih sedanjega stanja ter oceni
prihodnjih potreb
5 točk
– vsebinsko zadovoljivo pripravljen program – deloma
razvidni podatki
3 točke
– vsebinsko pomanjkljivo pripravljen program
1 točka
1.1.3. čas izvajanja programa kot število ur vključenosti
posameznega uporabnika na letnem nivoju:
– do 20 ur, strjeno izvajanje vsaj 3 mesece in večkrat
tedensko
2 točki
– od 21 do 50 ur, redno mesečno ali 1-krat tedensko po 1
uro
4 točke
– od 51 do 80 ur, redno mesečno ali 1-2-krat tedensko po
1 uro
6 točk
– 81 ur letno in več, redno mesečno ali več kot 3 – krat
tedensko
10 točk
1.1.4. odgovorni nosilec ima ustrezno izobrazbo in izkušnje
– izvajalec izpolnjuje pogoje – ustrezna izobrazba in vsaj
5 let izkušenj
10 točk
– izvajalec ima ustrezno izobrazbo in nima izkušenj
6 točk
– izvajalec ima potrebne izkušnje in nima ustrezne izobrazbe
5 točk
– izvajalec ne izpolnjuje nobenega pogoja (nima izobrazbe, nima izkušenj)
0 točk
1.1.5. reference izvajalca (čas uspešnega izvajanja programa)
– program se izvaja že več kot 5 let neprekinjeno (vsako
leto)
5 točk
– program se izvaja več kot 3 leta
3 točke
– program se je začel izvajati preteklo leto
1 točka
– program se bo izvajal prvič
0 točk
1.2. sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu
(program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije,
izvajalci programi so pretežno prostovoljci)
1.2.1. program omogoča uporabnikom samostojnejše in
neodvisnejše življenje v okolju
– program omogoča v celoti
5 točk
– program omogoča le deloma
3 točke
– program ne omogoča
0 točk
1.2.2. program se izvaja samo za člane oziroma je namenjen tudi širši okolici
– program se izvaja tudi za širšo okolico
10 točk
– program se izvaja samo za člane društva
5 točk
1.2.3. vključevanje prostovoljcev v izvajanje programa
– za prostovoljca se šteje oseba, ki na letnem nivoju opravi
več kot 40 ur prostovoljnega dela
1.2.3.1. število ur prostovoljnega dela na prostovoljca pri
izvajalcu na letnem nivoju
– več kot 81 ur prostovoljnega dela letno
5 točk
– od 41 – 80 ur prostovoljnega dela letno
3 točke
– manj kot 40 ur prostovoljnega dela letno
1 točka
1.2.3.2. število vključenih prostovoljcev pri izvajalcu (z
medsebojno pogodbo in določenimi nalogami, obveznostmi in
odgovornostmi)
– vključenih 6 in več prostovoljcev
5 točk
– vključenih od 2 – 5 prostovoljcev
3 točke
– vključen 1 prostovoljec
1 točka
– prostovoljci niso vključeni
0 točk
1.2.4. uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji programa
DA (soodločajo, predlagajo spremembe,
izboljšave)
5 točk
DELOMA (v okviru društva in članov)
1 točka
NE
0 točk
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1.2.5. program prispeva k ozaveščanju in seznanjanju
širše okolice o težavah, s katerimi se srečuje posamezna izključena skupina prebivalstva, kamor sodi tudi izdajanje glasila
oziroma drugega propagandnega materiala
– program izpolnjuje v celoti ta pogoj – mesečno glasilo
oziroma obvestilo
5 točk
– program izpolnjuje pogoj le deloma – 1-krat letno glasilo
ali obvestilo
3 točke
– program ne izpolnjuje tega pogoja
0 točk
1.2.6. program prispeva k boljši kakovosti življenja uporabnikov programa na področju občine (uporabnik se ponovno
vključuje v osnovne socialne skupine, učenje socialnih veščin,
razreševanje osebnih stisk, aktiven in zdrav način preživljanja
prostega časa, rehabilitacija v normalno življenje in delo, izkustveno učenje, izboljšanje socialnega statusa uporabnikov)
– program v celoti izpolnjuje ta pogoj
5 točk
– program le deloma izpolnjuje ta pogoj
3 točke
– ne izpolnjuje pogoja
0 točk
1.3. finančna konstrukcija programa
1.3.1. preglednost in realnost finančne konstrukcije (program ima realno, pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in
odhodkov)
– realna, pregledna in jasna
5 točk
– realna, pregledna in jasna le deloma
3 točke
– ni realna, pregledna in jasna
0 točk
1.3.2. višina lastnih dohodkov izvajalca v finančni konstrukciji programa
– izvajalec za program zagotavlja nad 50% lastnih sredstev
10 točk
– izvajalec za program zagotavlja od 41 do 50% lastnih
sredstev
5 točk
– izvajalec za program zagotavlja od 31 do 40% lastnih
sredstev
3 točke
– izvajalec za program zagotavlja do 30% lastnih sredstev
1 točka
1.3.3. ocenjeni odhodki predlaganega programa
– ocenjeni odhodki presegajo 1.000 EUR
10 točk
– ocenjeni odhodki presegajo 500 EUR
5 točk
– ocenjeni odhodki presegajo 200 EUR
1 točka
– ocenjeni odhodki ne presegajo 200 EUR
0 točk
1.4. program je v posebnem interesu občine Litija (sprejet
v okviru letnega programa socialnega varstva)
DA
20 točk
NE
0 točk.
24. člen
(dodatni kriteriji in merila)
Dodatni kriteriji in merila se uporabljajo za ovrednotenje
programov po posameznih programskih sklopih:
2.1. programi na področju humanitarne dejavnosti
2.2. programi za starejše
2.3. programi za delo z zasvojenimi
2.4. preventivni programi
2.1. Dodatni kriteriji in merila za izbor in ocenitev programov na področju humanitarne dejavnosti so naslednji:
2.1.1. izvedljivost predloženega programa
a) ciljna skupina in razlogi zanjo so jasno opredeljeni
– več kot polovica članov je invalidov (ima status invalida)
10 točk
– več kot polovica članov je z diagnozo posamezne dolgotrajne bolezni oziroma predstavlja katero izmed drugih izključenih skupin prebivalstva
10 točk
b) opredeljeno je število aktivnih udeležencev znotraj programa
– vključenih je nad 50 udeležencev
10 točk
– vključenih je od 21 do 50 udeležencev
6 točk
– vključenih je od 11 do 20 udeležencev
3 točke
– udeleženci so opredeljeni, število je manjše
od 10
1 točka
– udeleženci niso opredeljeni
0 točk
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2.2. Dodatni kriteriji in merila za izbor in ocenitev programov za starejše so naslednji:
V tem sklopu se oceni tudi programe posebnih skupin
– društev in zveze društev upokojencev, ki imajo sedež v občini
Litija.
2.2.1. izvedljivost predloženega programa:
a) ciljna skupina in razlogi zanjo so opredeljeni
– vsaj 90% članov spada v skupino ljudi, starih nad 65
let
10 točk
– v skupino ljudi, starih nad 65 let, spada vsaj polovica
članov
5 točk
– v skupino ljudi, starih nad 65 let, spada manj kot polovica članov
1 točka
b) opredeljenost aktivnih udeležencev znotraj programa
– udeleženci so jasno opredeljeni
5 točk
– udeleženci niso opredeljeni
0 točk
c) program vsebuje srečanja starostnikov s programom,
ki zmanjšuje izključenost posameznih skupin prebivalstva (npr.
novoletna obdaritev starostnikov nad 75 let)
DA
10 točk
NE
0 točk
2.3. Dodatni kriteriji in merila za programe za delo z zasvojenimi so naslednji:
2.3.1. izvedljivost predloženega programa
a) opredeljeno je število aktivnih udeležencev znotraj
programa
– udeleženci so jasno opredeljeni
10 točk
– udeleženci so delno opredeljeni (pomanjkljivo) 5 točk
– udeleženci niso opredeljeni
0 točk
b) število udeležencev
– nad 20 udeležencev
15 točk
– od 11 do 20 udeležencev
10 točk
– do 10 udeležencev
5 točk.
25. člen
(posebna merila)
3. Posebna merila za sofinanciranje programov društev
se uporabljajo za izvajalce, ki nimajo sedeža ali podružnice v
Občini Litija.
Pri društvih, ki nimajo sedeža ali podružnice v Občini Litija, se pri programih, iz katerih ni razvidno, da se bodo izvajali le
za občane Občine Litija, izračuna delež članov iz Občine Litija
glede na vse člane izvajalca, nato pa se ta delež upošteva pri
dodelitvi točk in služi za izračun sredstev sofinanciranja posameznih programov. Višina sofinanciranja programa se izračuna
kot zmnožek števila točk pridobljenih iz naslova splošnih in
dodatnih kriterijev za posamezne programske sklope in spodaj
navedenega korekcijskega faktorja glede na delež članov iz
Občine Litija.
Delež članov iz Občine Litija
Korekcijski faktor
– do 1% članov iz Občine Litija
0,2
– do 2% članov iz Občine Litija
0,3
– do 5% članov iz Občine Litija
0,4
– nad 5% članov iz Občine Litija
0,5.
26. člen
(merila za sofinanciranje obnavljanja opreme
in investicijskega vzdrževanja)
4. Merila za izbor in ocenitev projektov za sofinanciranje
obnove opreme in investicijskega vzdrževanja objektov in prostorov so sledeča:
a) stanje obstoječih prostorov – ocena nujnosti posegov
– obstoječi prostori so nujno potrebni prenove – ogroženo
delovanje
30 točk
– obstoječi prostori so v celoti neustrezni – ovirano delovanje
20 točk
– obstoječi prostori potrebujejo funkcionalno
izboljšavo
10 točk
b) zagotovljena sredstva iz drugih virov
– izvajalec ima zagotovljenih nad 60% sredstev iz drugih
virov
30 točk
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– izvajalec ima zagotovljenih nad 40% do 60% sredstev
iz drugih virov
20 točk
– izvajalec ima zagotovljenih do 40% sredstev iz drugih
virov
5 točk
c) število članov in uporabnikov prostorov/objekta, kjer
se izvaja program
– do 50 članov in uporabnikov
5 točk
– od 51 do 150 članov in uporabnikov
10 točk
– nad 151 članov in uporabnikov
15 točk.
27. člen
(višina sofinanciranja)
Višina sredstev za sofinanciranje programskih sklopov iz
3. člena tega pravilnika se določi s proračunom Občine Litija in
letnim programom socialnega varstva. Vrednost točke se določi
na podlagi seštevka vseh ocenjenih vlog in deli z višino sredstev
določenih za vsak posamezni programski sklop ter se nato pomnoži s številom točk ovrednotenega sklopa programa izvajalca.
Posamezni programi ali projekti lahko s strani Občine Litija prejmejo sredstva največ do 75% vseh predvidenih stroškov
programa. Izjema so projekti obnove opreme in investicijskega
vzdrževanja objektov in prostorov in programi izvajalcev, ki so
kot programi v posebnem interesu občine opredeljeni v točki
4) 3. člena tega pravilnika in v sprejetem letnem programu
socialnega varstva.
28. člen
(enkratno sofinanciranje programa)
Programi in projekti, za katere bodo izvajalci letnega
socialno varstvenega programa prejeli sredstva iz naslova
javnega razpisa na področju socialnega varstva, ne morejo biti
v tekočem letu hkrati sofinancirani še iz katerega koli drugega
proračunskega vira Občine Litija.
29. člen
(nenamenska poraba sredstev)
Izvajalci programov so dolžni pridobljena sredstva na
javnem razpisu porabiti za izvajanje programov v skladu s tem
pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi.
Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev programov, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta
sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
Če prejemnik ne vrne sredstev v določenem roku, se izvede
postopek izterjave.
Izvajalec zoper katerega je uveden postopek izterjave,
ne more kandidirati na sredstva naslednjega javnega razpisa
Občine Litija.
30. člen
(prerazporeditev neporabljenih sredstev)
V primeru, da izvajalec določenega programa, za katerega je pridobil proračunska sredstva, ne bo izvedel v obdobju,
določenem v javnem razpisu in pogodbi o sofinanciranju, mora
le to pravočasno sporočiti Občini Litija. Če tega ne stori najkasneje do 30.11., se lahko ta sredstva s sklepom župana prerazporedijo za povečanje vrednosti točke iz tega programskega
področja. Na podlagi sklepa župana se sklenejo tudi ustrezni
aneksi k osnovnim pogodbam.
VII. SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMOV
OBMOČNEGA ZDRUŽENJA RDEČEGA KRIŽA LITIJA
31. člen
(sofinanciranje dejavnosti in programov)
Za sofinanciranje programov Območnega združenja Rdečega križa Litija se v vsakoletnem proračunu Občine Litija
zagotavljajo posebna sredstva, zato dejavnost in programi
Rdečega križa niso predmet sofinanciranja po tem pravilniku.
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VIII. KONČNA DOLOČBA
32. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2009.
Št. 007-4/2008
Litija, dne 10. julija 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

3408.

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
100/05 – UPB2 in 25/08), drugega odstavka 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
129/06), 17., 18. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni
list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine
Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet
Občine Litija na 19. redni seji dne 10. 7. 2008 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v Občini Litija in znižanju plačil staršev
I.
Cene programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na
območju Občine Litija znašajo mesečno na otroka:
– v VRTCU LITIJA:
PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE
1. Dnevni program
– oddelek prvega starostnega obdobja
– oddelek drugega starostnega
obdobja
2. Posebni programi
– razvojni oddelek

CENA PROGRAMA
(v EUR)
465,34
378,71

893,97

– v VVE Čebelica:
PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE
1. Dnevni program
– kombinirani oddelek

CENA PROGRAMA
(v EUR)
377,98

II.
Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih
staršev za programe v vrtcih in v skladu s tem sklepom.
Osnova za plačilo staršev, ki imajo otroke vključene v razvojni oddelek, je cena programa za druge enako stare otroke.
Osnova za plačilo staršev, ki imajo otroke vključene v Vrtcu
Litija v kombiniran oddelek, pa je cena programa, v katerega
bi bil otrok vključen, če bi Vrtec Litija oblikoval samo oddelke
prvega ali drugega starostnega obdobja.
III.
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programa iz 1. točke
tega sklepa znaša 2,30 EUR. V tem znesku znaša vrednost zajtrka oziroma dopoldanske malice 0,50 EUR, kosila 1,38 EUR in
popoldanske malice 0,42 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in ne
obiskuje vrtca, se cena programa zniža za znesek neporabljenih
živil. Staršem se pri mesečnem obračunu cene programa odšteje
sorazmerni del stroška živil za dneve odsotnosti, če odsotnost
sporočijo vsaj en dan pred prvim dnem odsotnosti otroka.

IV.
Vrtci, v čigar redne oddelke so vključeni otroci s posebnimi potrebami, za katere je zavezanka za plačilo razlike med
ceno programa na otroka in plačilom staršev ter stroškov za dodatno strokovno pomoč na podlagi odločbe o usmeritvi Občina
Litija, morajo Občino Litija obvestiti o vrsti in obsegu dodatnih
stroškov. Kot dokazilo o upravičenosti do dodatnih stroškov so
dolžni Občini Litija posredovati kopijo odločbe o upravičenosti
do dodatne strokovne pomoči.
V.
Starši otrok, za katere je Občina Litija v celoti dolžna po
veljavni zakonodaji kriti del cene programa predšolske vzgoje
v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti
otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otrok
najmanj en mesec in največ dva meseca. Starši so jo dolžni
vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem
odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši pa lahko izven termina, določenega v prejšnjem
odstavku, uveljavljajo rezervacijo zaradi odsotnosti otroka v primeru opravičene bolniške odsotnosti otroka. Starši opravičeno
odsotnost otroka dokazujejo z originalnim zdravniškim opravičilom, dolžni pa so jo napovedati prvi dan začetka rezervacije.
V primeru uveljavljanja rezervacij iz prejšnjih dveh odstavkov
te točke znaša plačilo staršev po upoštevanju odštetega ustreznega deleža neporabljenih živil iz 3. točke tega sklepa 30% od
njihovega plačila, določenega v skladu z 2. točko tega sklepa.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Litija po
veljavni zakonodaji ni zavezanka za doplačilo do polne cene
programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki je zavezanka za doplačilo do polne cene programa, pisno soglaša,
da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije s
strani staršev in ceno programa.
Občina Litija bo za primere in za navedeno obdobje ter
pod pogoji, določenimi v tem sklepu za uveljavljanje rezervacije, tudi za otroke, za katere je po veljavni zakonodaji zavezanka
za doplačilo do polne cene programa, ki so vključeni v vrtce
izven območja Občine Litija, pokrila razliko med cenami programov in zneski rezervacij, ki so določeni v vrtcih teh občin.
VI.
Starši so dolžni priti po otroka v vrtec v skladu z uro, ki so
jo navedli ob vpisu otroka v vrtec oziroma najkasneje ob koncu
poslovnega časa vrtca. Kolikor starši ob koncu poslovnega
časa ne pridejo po svojega otroka, jim vrtec lahko zaračuna dodatne stroške zaradi podaljšanega varstva otroka. Kot dodatni
stroški se v tem primeru upoštevajo stroški zaposlenih, ki se
preračunajo na uro in se staršem zaračunajo za vsako začeto
uro zamude. Višino dodatnih stroškov določita vrtca iz 1. točke
tega sklepa sama in o njej tudi seznanita starše.
VII.
Kadar je v vrtec vključenih dva ali več otrok iz iste družine,
se določbe iz 5. točke tega sklepa uporabljajo od 1. 9. 2008
dalje samo za najstarejšega otroka.
VIII.
S tem sklepom preneha veljati Sklep o določitvi ekonomske
cene za programe predšolske vzgoje v VVE Čebelica in določitev
plačila staršev, katerim je del ekonomske cene programa predšolske vzgoje dolžna kriti Občina Litija (Uradni list RS, št. 106/05).
IX.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2008 dalje,
razen cen programov, določenih v prvi alinei 1. točke tega sklepa, ki se začnejo uporabljati od 1. 8. 2008 dalje.
Št. 007-12/2008
Litija, dne 10. julija 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.
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Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za večstanovanjski niz ob Galjevcu

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 4., 8. in 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 27. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 19. seji
dne 7. 7. 2008 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za večstanovanjski niz ob Galjevcu
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih
zemljišč za Večstanovanjski niz ob Galjevcu (v nadaljevanju:
program opremljanja), ki ga je izdelalo projektantsko podjetje
LUZ d.d., Verovškova 64, Ljubljana, št. projekta 6263.
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 Ljubljana.
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.
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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 komunalno
opremo:
– ceste,
– vodovodno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– plinovodno omrežje,
– druge javne površine.
(2) Prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme je
razviden iz programa opremljanja.
6. člen
V primeru gradnje komunalne opremo po pogodbi o opremljanju je rok za gradnjo leto 2009, sicer bo rok za gradnjo komunalne opreme določen v načrtu razvojnih programov Mestne
občine Ljubljana.
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA
7. člen
Obračunska območja za novo komunalno opremo so enaka parceli Večstanovanjskega niza ob Galjevcu (parc. št. 243/4,
243/146, 243/147 in 243/148, vse k.o. Karlovško predmestje)
ter parceli št. 243/226, k.o. Karlovško predmestje. Obračunska
območja za novo komunalno opremo so na vpogled v grafičnem izrisu programa opremljanja.
8. člen
(1) Obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno opremo so vsa obračunska območja z oznako 6. Obračunska območja za obstoječo primarno komunalno opremo so
vsa obračunska območja z oznako MOL – mesto.
(2) Obračunska območja iz prvega odstavka tega člena
so določena na podlagi strokovnih podlag za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo: Določitev
obračunskih območij in izračun nadomestitvenih stroškov, LUZ
d.d., Verovškova 64, Ljubljana, avgust 2005.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
1. Skupni stroški nove komunalne opreme
9. člen
Skupni stroški nove komunalne opreme po posameznih
vrstah komunalne opreme so:
Komunalna oprema
Ceste in javna razsvetljava
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Plinovodno omrežje
Javne površine
Skupaj

stroški (EUR brez DDV)
448.600,74
31.616,81
109.388,70
18.514,52
0,00
608.120,77

2. Obračunski stroški nove komunalne opreme
10. člen
(1) Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme so:
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Komunalna oprema
Ceste in javna razsvetljava
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Plinovodno omrežje
Javne površine
Skupaj
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stroški (EUR brez DDV)
444.830,99
31.351,12
100.079,80
18.358,93
0,00
594.620,84

(2) Razliko do skupnih stroškov nove komunalne opreme
iz 9. člena tega odloka v višini 13.499,92 EUR brez DDV je potrebno pokriti iz drugih virov financiranja in ni predmet odmere
komunalnega prispevka.
Komunalna oprema
Ceste in javna razsvetljava
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Plinovodno omrežje
Javne površine
Skupaj

stroški (EUR brez DDV)
3.769,75
265,69
9.308,90
155,58
0,00
13.499,92

3. Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo
11. člen
Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo po
posameznih vrstah komunalne opreme so:
Komunalna oprema
Ceste in javna razsvetljava
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Plinovodno omrežje
Javne površine
Skupaj

stroški (EUR brez DDV)
88.257,94
68.253,29
72.950,45
25.087,28
82.616,01
337.164,97

4. Skupni obračunski stroški opremljanja
12. člen
(1) Vsota obračunskih stroškov iz 10. in 11. člena tega
odloka so skupni obračunski stroški opremljanja, ki so podlaga
za odmero komunalnega prispevka.
(2) Skupni obračunski stroški opremljanja po posameznih
vrstah komunalne opreme so:
Komunalna oprema
Ceste in javna razsvetljava
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Plinovodno omrežje
Javne površine
Skupaj

stroški (EUR brez DDV)
533.088,93
99.604,40
173.030,25
43.446,21
82.616,01
931.785,80

V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV
OPREMLJANJA NA ENOTO MERE
13. člen
Preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme
iz 10. člena tega odloka na enoto mere po posameznih vrstah
komunalne opreme je:
Komunalna oprema
Ceste in javna
razsvetljava

Cpi (EUR/m2)
48,42

Cti (EUR/m2)
51,53

Komunalna oprema
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Plinovodno omrežje
Javne površine
Skupaj

Cpi (EUR/m2)
3,41
10,89
2,00
0,00
64,72

Cti (EUR/m2)
3,63
11,59
2,13
0,00
68,88

14. člen
Preračun obračunskih stroškov za obstoječo komunalno
opremo iz 11. člena tega odloka na enoto mere po posameznih
vrstah komunalne opreme je:
Komunalna oprema
Ceste in javna razsvetljava
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Plinovodno omrežje
Javne površine
Skupaj

Cpi (€/m2)
9,61
7,43
7,94
2,73
8,99
36,70

Cti (€/m2)
10,22
7,91
8,45
2,91
9,57
39,06

15. člen
Preračun skupnih obračunskih stroškov opremljanja iz
12. člena tega odloka na enoto mere po posameznih vrstah
komunalne opreme je:
Komunalna oprema
Ceste in javna razsvetljava
Vodovodno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Plinovodno omrežje
Javne površine
Skupaj

Cpi (€/m2)

Cti (€/m2)

58,03
10,84
18,83
4,73
8,99
101,42

61,75
11,54
20,04
5,03
9,57
107,93

VI. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO
KOMUNALNEGA PRISPEVKA
16. člen
(1) Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila
neto tlorisne površine je 0,3:0,7.
(2) Faktor dejavnosti je 1.
(3) Olajšav za zavezance ni.
VII. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
1. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
17. 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 objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega
dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo zavezanca in po uradni
dolžnosti.
2. Izračun komunalnega prispevka
18. člen
(1) Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
opreme za posamezne objekte se izračuna na naslednji način:
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Zgornje oznake pomenijo:
KPi

komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme,
A(parcela)
površina parcele objekta,
Cpi
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
metra gradbene parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju,
Dpi
delež gradbene parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
K(dejavnosti) faktor dejavnosti,
Cti
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem
območju,
A(tlorisna)
neto tlorisna površina objekta,
Dti
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka.
(2) Kolikor bodo površine parcele in/ali neto tlorisnih površin objektov večje/manjše od navedenih v programu opremljanja, se obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo
povečajo oziroma zmanjšajo skladno z izračunom v programu
opremljanja.
3. Pogodba o opremljanju
19. člen
(1) Gradnjo komunalne opreme iz tega programa opremljanja lahko Mestna občina Ljubljana s pogodbo odda zavezancu za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku.
(2) Investitor, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v skladu
s programom opremljanja zgradi vso načrtovano komunalno
opremo in pridobi potrebna zemljišča in to neodplačno prenese
na Mestno občino Ljubljana.
20. člen
(1) Za indeksiranje stroškov iz 13., 14. in 15. člena tega
odloka 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.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(1) Vsi stroški v odloku so navedeni v EUR brez DDV.
22. člen
(1) Program opremljanja je na vpogled na Oddelku za
ravnanje z nepremičninami in na Oddelku za urejanje prostora
Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.
(2) Strokovne podlage za določitev obračunskih stroškov
za obstoječo komunalno opremo iz 8. člena tega odloka so na
vpogled na Oddelku za ravnanje z nepremičninami Mestne
uprave Mestne občine Ljubljana.
23. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-11/2007-15
Ljubljana, dne 7. julija 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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Odlok o določitvi imena parka, ulice in poteka
ulice na območju Mestne občine Ljubljana

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list
RS, št. 25/08, v nadaljevanju: ZDOIONUS) in 27. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno
prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana
na 19. seji dne 7. julija 2008 sprejel

ODLOK
o določitvi imena parka, ulice in poteka ulice
na območju Mestne občine Ljubljana
1. člen
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana:
– spremenijo imena parkov:
1. Argentinski park se ukine;
2. Park slovenske reformacije se razširi na prostor ukinjenega Argentinskega parka,
– na novo imenuje ulica:
1. Argentinska ulica na področju BTC »mesto v mestu« se
odcepi na Bratislavski cesti pribl. 200 m jugovzhodno od servisne ceste severne mestne obvoznice (avtocestnega obroča) in
poteka proti jugu in zahodu do krožišča pri tržnici BTC, ulica se
bo nadaljevala, ko bo izvedena cestna povezava v smeri proti
križišču Kajuhove ulice in Kavčičeve ulice, skladno s prostorskimi izvedbenimi načrti Mestne občine Ljubljana.
2. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi tega
odloka in ZDOIONUS izvede vse nastale spremembe in jih
evidentira v registru prostorskih enot. Na območjih določitve
imena parka in ulice ni stavb za preštevilčenje.
3. člen
Mestna občina Ljubljana zagotovi finančna sredstva za
izvedbo s tem odlokom določenih sprememb, napisne ulične
table, fizične osebe, ki imajo na območju, na katerega se
spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče,
in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem
območju sedež, zagotovijo finančna sredstva za kritje stroškov
zamenjave osebnih dokumentov oziroma listin v zvezi s poslovanjem.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 353-519/2008-4
Ljubljana, dne 7. julija 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

3411.

Odlok o določitvi imena in poteka ulice na
območju Mestne občine Ljubljana

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list
RS, št. 25/08, v nadaljevanju: ZDOIONUS) in 27. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno
prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana
na 19. seji dne 7. julija 2008 sprejel
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ODLOK
o določitvi imena in poteka ulice na območju
Mestne občine Ljubljana
1. člen
Na območju Mestne občine Ljubljana se v naselju Ljubljana:
– na novo imenuje ulica:
1. Davčna ulica se odcepi od Savske ceste pribl. 140 m
južno od krožišča Žale in poteka proti jugovzhodu do Flajšmanove ulice.
2. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije na podlagi tega
odloka in ZDOIONUS izvede vse nastale spremembe in jih
evidentira v registru prostorskih enot.
Hišni številki Savska cesta 14 in Savska cesta 16 se ne
preštevilčita.
3. člen
Mestna občina Ljubljana zagotovi finančna sredstva za izvedbo s tem odlokom določenih sprememb, napisne ulične table,
fizične osebe, ki imajo na območju, na katerega se spremembe
nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče, in pravne
osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju
sedež, zagotovijo finančna sredstva za kritje stroškov zamenjave
osebnih dokumentov oziroma listin v zvezi s poslovanjem.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 353-523/2008-4
Ljubljana, dne 7. julij 2008

Uradni list Republike Slovenije
3413.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B,
93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US in 126/07)
in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne
občine Ljubljana na 19. seji dne 7. 7. 2008 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1312/2,
1316/11, 1316/13, 2021/3 in 2021/5,
vse k.o. Vič
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremičnin
parc. št. 1312/2, cesta v izmeri 317 m2, parc. št. 1316/11, cesta
v izmeri 48 m2, parc. št. 1316/13, cesta v izmeri 588 m2, parc. št.
2021/3, cesta v izmeri 234 m2 in parc. št. 2021/5, cesta v izmeri
492 m2, vse k.o. Vič, ki so vpisane v zemljiškoknjižnem vložku
štev. 965, v listu B kot družbena lastnina in se vpišejo v nov zemljiškoknjižni vložek iste k.o. kot lastnina Mestne občine Ljubljana.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4780-428/2008-3
Ljubljana, dne 7. julija 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

3414.
3412.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
Regionalne razvojne agencije Ljubljanske
urbane regije

Na podlagi 2. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS/I,
št. 12/91 in 17/91 – ZUDE ter Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK,
13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00
– PDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 19. seji dne 7. 7. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi Regionalne
razvojne agencije Ljubljanske urbane regije

Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št.
1312/2, 1316/11, 1316/13, 2021/3 in 2021/5,
vse k.o. Vič

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca
Mladi rod

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo in 36/08), 3. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC
in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni
svet Mestne občine Ljubljana na 19. seji dne 7. 7. 2008 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Mladi rod

1. člen
V Odloku o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (Uradni list RS, št. 6/01, 17/04 in 64/05)
se v 3. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sedež zavoda je: Ljubljana, Tehnološki park 19.«

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Mladi rod (Uradni list RS, št. 39/08) se v 4. členu
prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Enota Vetrnica, ki deluje na lokacijah Črtomirova ulica
14, Ljubljana, in Matjaževa ulica 4, Ljubljana,«.

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

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

Št. 011-22/2008-6
Ljubljana, dne 7. julija 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

Št. 602-512/2008-2
Ljubljana, dne 7. julija 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3415.

Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca
Hansa Christiana Andersena

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08), 3. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 19. seji
dne 7. 7. 2008 sprejel

SKLEP
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Hansa
Christiana Andersena
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Hansa Christiana Andersena (Uradni list RS, št.
39/08) se v 4. členu druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Enota Marjetica, ki deluje na lokacijah Bitenčeva
ulica 4, Ljubljana, in Gotska ulica 12, Ljubljana,«.
Tretja alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– Enota Lastovica, ki deluje na lokacijah Derčeva
ulica 10, Ljubljana, in Celovška cesta 161, Ljubljana,«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-512/2008-3
Ljubljana, dne 7. julija 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

3416.

Št.
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2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-512/2008-4
Ljubljana, dne 7. julija 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

3417.

Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca
Pedenjped

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08), 3. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 19. seji
dne 7. 7. 2008 sprejel

SKLEP
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda
Vrtca Pedenjped
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Pedenjped (Uradni list RS, št. 39/08) se v 4. členu
prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Enota Zalog, ki deluje na lokacijah Cerutova ulica 5
in 6, Ljubljana, in Preglov trg 8, Ljubljana,«.
Četrta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– Enota Zadvor, ki deluje na lokacijah Cesta II. grupe
odredov 41, Ljubljana, in Cesta II. grupe odredov 47, Ljubljana,«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca
Črnuče

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08), 3. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 19. seji
dne 7. 7. 2008 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Črnuče
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Črnuče (Uradni list RS, št. 39/08) se v 4. členu
prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Enota Ostržek, ki deluje na lokacijah Dunajska cesta
390, Ljubljana, in Dunajska cesta 400, Ljubljana,«.

Št. 602-512/2008-5
Ljubljana, dne 7. julija 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

3418.

Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca
Ledina

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08), 3. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 19. seji
dne 7. 7. 2008 sprejel

Stran
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SKLEP
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ledina
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Ledina (Uradni list RS, št. 39/08) se v 4. členu
prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Enota Ledina, ki deluje na lokacijah Čufarjeva ulica 14,
Ljubljana, in Kotnikova ulica 2, Ljubljana,«.
Druga alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– Enota Rozmanova, ki deluje na lokaciji Rozmanova
ulica 2a, Ljubljana.«.
2. člen
V 11. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– dva predstavnika izmed delavcev enot Ledina in Rozmanova,«.
Druga alinea se črta.
Dosedanja tretja alinea postane druga alinea.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-512/2008-6
Ljubljana, dne 7. julija 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

3419.

Uradni list Republike Slovenije
3420.

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca
Jelka

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08), 3. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 19. seji
dne 7. 7. 2008 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Jelka
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Jelka (Uradni list RS, št. 39/08) se v 4. členu prva
alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Enota Jelka, ki deluje na lokacijah Glavarjeva ulica
18a, Ljubljana, in Ulica Pohorskega bataljona 1, Ljubljana,«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-512/2008-8
Ljubljana, dne 7. julija 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca
Šentvid

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08), 3. člena Zakona
o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 19. seji
dne 7. 7. 2008 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Šentvid

NOVA GORICA
3421.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta Ob sodišču v Novi Gorici

Na podlagi 74. in 79. 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) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradne objave, št. 6/02 in 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05,
24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
10. julija 2008 sprejel

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Šentvid (Uradni list RS, št. 39/08) se v 4. členu
tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– Enota Vid, ki deluje na lokacijah Prušnikova ulica 73a,
Ljubljana, Ulica Bratov Učakar 6, Ljubljana, in Kamnogoriška
cesta 39, Ljubljana.«.

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta Ob sodišču v Novi Gorici

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

S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
zemljišč za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Ob sodišču v Novi Gorici (v nadaljevanju: program
opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje BSI inženiring d.o.o.
Nova Gorica, v juniju 2008.

Št. 602-512/2008-7
Ljubljana, dne 7. julija 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

1. člen
(predmet odloka)

2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in
omrežij komunalne infrastrukture, določijo roki gradnje komu-

Uradni list Republike Slovenije
nalne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo
tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja. Program opremljanja je sestavljen iz besedila in grafičnega
dela.
3. člen

Št.
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(4) Preko območja OPPN Ob sodišču v Novi Gorici poteka
vročevodno omrežje. V delu Vojkove ulice, ki se ukinja, potekajo odvodnik meteornih vod, plinsko omrežje in vodovodno
omrežje, ki jih je potrebno z izgradnjo komunalne infrastrukture
za območje OPPN prestaviti.

(razlogi za sprejem programa opremljanja)

6. člen

Program opremljanja za območje OPPN Ob sodišču v
Novi Gorici je podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno
komunalno infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve, načrtovane z OPPN izvedejo in služijo svojemu namenu
ter podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvidene
investicije v komunalno infrastrukturo in komunalnega prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo.

(predvidena komunalna infrastruktura)

4. člen
(podlage za pripravo programa opremljanja)
(1) Program opremljanja je pripravljen na podlagi OPPN
Ob sodišču v Novi Gorici in je sestavina spisa OPPN. Predmet
OPPN je izgradnja mestnih stavb s programom, ki se smejo
umeščati na območje urbanih središč s spremljajočimi funkcionalnimi površinami in potrebnimi omrežji, objekti in napravami
komunalne infrastrukture.
(2) Pri pripravi programa opremljanja je bila upoštevana
naslednja prostorska, projektna ter investicijska dokumentacija,
strokovne podlage, smernice in mnenja:
– OPPN Ob sodišču v Novi Gorici, UBI STUDIO d.o.o.,
št. ŠB 06/05, julij 2005;
– Idejna zasnova komunalnih naprav na in izven območja
OPPN Ob sodišču v Novi Gorici, Projektiva Gorica d.o.o., št.
00148PG – OČ, junij 2008;
– podatki pridobljeni s strani Mestne občine Nova Gorica;
– Agencija RS za okolje, Pisarna Nova Gorica;
– Direkcija RS za ceste, Izpostava Nova Gorica;
– Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, Izpostava Nova Gorica;
– Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.;
– Adriaplin d.o.o., Ljubljana;
– Elektro Primorska d.d.;
– Kabelska televizija Nova Gorica;
– Telekom Slovenije d.d.;
– Komunala Nova Gorica d.d.;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova
Gorica;
– Javno podjetje KENOG d.o.o.;
– Policijska uprava Nova Gorica.
5. člen
(obstoječa komunalna infrastruktura)
(1) Območje OPPN Ob sodišču v Novi Gorici komunalno
ni opremljeno. Stavba sodišča v Novi Gorici, ki se nahaja na
območju OPPN, je priključena na vso potrebno komunalno
infrastrukturo izven območja OPPN.
(2) OPPN Ob sodišču v Novi Gorici posega v prometni
sistem Nove Gorice, saj spreminja del glavne prometne povezave med Novo Gorico in Solkanom, ukinja del Vojkove ceste
na odseku od obstoječega križišča s Kidričevo ulico do križišča
z Ulico XXX divizije.
(3) Največji del kanalizacijskega omrežja Nove Gorice je
mešanega tipa z več razbremenilniki visokih vod v potok Koren
in reko Sočo. Kanalizirano območje Nove Gorice in Solkana
gravitira na dva glavna kanalska odvodnika meteornih vod, in
sicer na Kanal ''H'' v Solkanu, ki odvaja meteorne vode v reko
Sočo in na potok Koren, ki odvaja meteorne in razredčene
komunalne odpadne vode v Gorico in v reko Sočo.
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(1) Program opremljanja iz 1. točke tega odloka določa
komunalno infrastrukturo območja OPPN, to so objekti oziroma omrežja ter površine v upravljanju izvajalcev lokalnih
gospodarskih javnih služb, za katere občina odmerja komunalni prispevek in so potrebni, da se lahko z OPPN predvidene
prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu
namenu, in sicer:
– za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih služb po
predpisih o varstvu okolja;
– za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih služb po
predpisih, ki urejajo energetiko;
– za lokalne ceste, javna parkirišča, zelene in druge javne
površine.
(2) Program opremljanja obsega izgradnjo komunalne
infrastrukture območja OPPN in njenih priključkov na omrežja
oskrbovalnih sistemov ter priključke predvidenih objektov nanje. Objekti in omrežja komunalne infrastrukture so dimenzionirani na predvidene potrebe neposrednih uporabnikov objektov.
V programu opremljanja so prikazane tudi investicije v telekomunikacijsko in elektroenergetsko infrastrukturo, ki ne spada v
lokalno komunalno infrastrukturo, vendar pa je ta predvidena
z OPPN.
(3) V programu opremljanja iz 1. točke tega odloka je
predvidena izgradnja oziroma prenova naslednje gospodarske
javne infrastrukture:
– cestnega omrežja, pločnikov in kolesarskih stez,
– javne razsvetljave,
– vodovodnega in hidrantnega omrežja,
– odpadne in padavinske kanalizacije,
– elektroenergetskega omrežja,
– telekomunikacijskega omrežja,
– KaTV omrežja in
– lokalnega vročevodnega omrežja.
(4) OPPN določa, da plin lahko služi kot rezervni energetski vir za ogrevanje in hlajenje objektov.
7. člen
(prometna ureditev)
(1) Odsek Vojkove ceste od krožišča s Kromberško ulico
do križišča s Sedejevo ulico in Kidričevo ulico se ohranja,
vendar je zaradi podaljšanja Kidričeve ulice nujno izvesti rekonstrukcijo križišča, ki bo omogočala prometno povezavo
krožnega križišča s Kidričevo ulico. Ta prometna povezava,
vpadnica v mesto, je nujna tudi v bodoče, saj Lavričeva cesta in
obvoznica Solkan nista sposobni prevzeti kompletne prometne
obremenitve vpada v mesto Nova Gorica.
(2) Rekonstrukcija križišča Vojkove, Sedejeve in Kidričeve ulica mora poleg zahtev prometne prepustnosti upoštevati
še občutljiv prostor ob mestni cerkvi in bodočo povezovalno I
cesto v novem območju, ki ga ureja OPPN Ob sodišču. Problematična je tudi navezava prometnega sistema, ki zamenjuje
Vojkovo cesto, na Solkan. Glede na to, da se območje OPPN
Ob sodišču zaključuje na Lavričevi ulici, je zaradi ukinjanja
Vojkove ceste nujno potrebno urediti novo prometno povezavo
med Vojkovo cesto in prometno mrežo, predvideno v OPPN.
(3) Predvidena izvedba povezave med podaljškom Kidričeve ulice in Vojkovo ulico v Solkanu se bo izdelovala v drugem
občinskem načrtu in ni prometno pomembna za delovanje
prometne mreže v mestu.
(4) Na vseh križanjih Kidričeve ulice, Ulice Gradnikove
brigade, Vojkove ceste, Sedejeve ulice in Lavričeve ulice se
promet ureja z izgradnjo krožišč.
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8. člen
(javna razsvetljava)

(1) Predvidi se izvedba javne razsvetljave primarnih in sekundarnih ulic. Med predvidenimi krožišči 12 – 14 – 13 (konec
Kidričeve ulice, Vojkova cesta, Lavričeva ulica) in na predvidenih prečnih ulicah se v celoti izvede nova javna razsvetljava.
Javna razsvetljava predvidenih krožišč 9 – 10 – 11 (Kidričeva
ulica – sodišče, Ulica Gradnikove brigade) pa se naveže na
obstoječo javno razsvetljavo omenjenih ulic.
(2) Javna razsvetljava se bo prižigala in napajala preko
posameznih merilno priključnih mest, ki bodo locirana glede
na konfiguracijo javne razsvetljave. Lokacije in tipi svetilk bodo
usklajeni z ostalimi infrastrukturnimi objekti. Višina kandelabrov
in njihova postavitev bo izbrana glede na izbrani tip svetilk. Za
izvedbo javne razsvetljave se predvidi izvedba kabelske kanalizacije s plastičnimi cevmi in pripadajočimi vmesnimi jaški.
9. člen
(vodovodno in hidrantno omrežje)
(1) Predlagana ureditev območja zahteva prestavitev oziroma rekonstrukcijo določenih vodovodov ter izgradnjo novih
povezav. Znotraj obravnavanega OPPN je potrebna prestavitev
obstoječega vodovoda (jeklo) DN 450, ki prečka kareja B in
C. Nov vodovod LŽ DN450 bo potekal vzdolž podaljška Lavričeve ulice ter vzdolž Kidričeve ulice do križišča z Jelinčičevo
ulico. Vzdolž Jelinčičeve ulice se obstoječi AC vodovod DN150
rekonstruira z LŽ cevovodom DN200. Vzdolž povezovalne
ulice med karejema A in B je potrebno izvesti rekonstrukcijo J
vodovoda VC DN150 z LŽ cevovodom DN150. Vzdolž Vojkove
ceste se obstoječi J vodovod DN200 rekonstruira in izgradi do
križišča z ulico XXX divizije z LŽ cevovodom DN200. Izvede se
nove povezave vodovodov Ulice Gradnikove brigade in Kidriče
ulice vzdolž povezovalnih cest med karejema A/B ter B/C s
cevovodom LŽ DN 200. Izven območja OPPN se na obstoječi
AC vodovod DN 250 vzdolž Ulice Gradnikove brigade izvedejo
trije priklopi povezovalnih cevovodov DN200. Zaradi teh navezav ter kasnejše nemotene oskrbe je potrebno rekonstruirati
obstoječi vodovod z LŽ cevovodom DN 300.
(2) Na prečne povezovalne cevovode DN200 so vezani
hidranti ter priključki stavb. Obstoječi in novi vodovodni odseki bodo zagotavljali ustrezno oskrbo s sanitarno in požarno
vodo.
(3) Visoki objekti se bodo s sanitarno in požarno vodo
oskrbovali preko lastnih črpališč, saj je omrežje visoke cone
preobremenjeno.
10. člen
(odpadna in padavinska kanalizacija)
(1) Kanalizacija za komunalne odpadne vode predvidenih
objektov se izvede ločeno in se naveže na obstoječe javno omrežje mešane kanalizacije. Načrtovano kanalizacijsko
omrežje za komunalno odpadno vodo tvorita dva kanala in več
posameznih priključkov predvidenih objektov skupne dolžine
416 m. Predvideno je, da se kanalizacija za komunalne odpadne vode izvaja iz PP cevi profila DN250. Kanal ''FL1'' dolžine
470 m nadomesti opuščen krak kanala ''BC'', ki poteka pod
Vojkovo cesto ob bencinski črpalki. Na križišču Lavričeve in
Ulice Gradnikove brigade se kanal naveže na obstoječi mešani
kanal ''BC''. Kanal ''FL2'' odvaja komunalne odpadne vode iz
dela kareja ''B1'', ''C1'' in ''C2''. Obrati za pripravo hrane se
na kanalizacijo priključujejo preko ustrezno dimenzioniranih
maščobolovilcev.
(2) Predvideno kanalizacijsko omrežje meteornih vod
omogoča odvodnjo območja obravnavanega v OPPN Ob sodišču v Novi Gorici, zajem vseh vod, ki dotekajo iz območja
predvidenega OPPN Ob gasilskem domu in površino severno
od območja OPPN Ob sodišču v Novi Gorici. Načrtovano kanalizacijsko omrežje za padavinsko odpadno vodo tvori 12 novih
kanalov skupne dolžine cca 3520 m.

Uradni list Republike Slovenije
(3) Vse padavinske vode z obravnavanega območja so
usmerjene na sever, kje se navežejo na predvideni kolektor
''BCs''. Izjema so padavinske vode s cestišča dela Ulice Gradnikove brigade in Kidričeve ulice, ki gravitirajo na kanale ''E'',
''F'' in ''ZBDV-Vetrišče''.
(4) Zaradi zahteve, da se padavinske vode s parkirišč
pred izpustom v javno kanalizacijo očistijo, je predvidena rekonstrukcija priključkov požiralnikov v Ulici Gradnikove brigade
in Kidričevi ulici. Kanali se izvedejo iz PP cevi profila DN300
in DN400. Ob levem robu Ulice Gradnikove brigade se izvedeta dva kanala, na katera se navežejo vsi požiralniki. Pred
izpustom v kanalizacijo se vgradita koalescenčna lovilca olj
z bypassom. Ob Kidričevi ulici je predvideno obojestransko
vzdolžno parkiranje. Zaradi tega je bilo potrebno vse vode, ki
gravitirajo na vozišče, zajeti in očistiti na lovilcu olj.
11. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Za predvideno zazidljivo območje med Ulico Gradnikove brigade, Vojkovo ter Kidričevo ulico so predvidene
tri 20 kV transformatorske postaje, moči 2x 1000 kVA (TP-A,
TP-B in TP-C). Za napajanje predvidenih transformatorskih
postaj bo potrebno izvesti 20kV, SN kabelsko omrežje od
obstoječe transformatorske postaje UNZ (postaja Policije)
do predvidene TP-B. Iz TP-B se bosta vzankali preostali dve
predvideni transformatorski postaji TP-A in TP-C. Iz predvidene TP-A se predvidi 20kV kablovod za vzankanje obstoječe
TP-Delpinova II, iz TP-C pa 20kV kablovod za vzankanje
obstoječe TP-Vojkova. Napajalni 20kV kabli bodo položeni v
kabelsko kanalizacijo, ki bo izvedena s plastičnimi cevmi in
pripadajočimi kabelskimi jaški.
(2) Predvidi se izgradnja NN kabelskega omrežja za
razvod NN kablovodov po zazidljivem območju. Vse razdelilne
in merilno priključne omare se bodo napajale iz predvidenih
transformatorskih postaj in bodo med sabo povezane po
sistemu šivanja. Za potrebe NN razvoda se bo v pločnikih
zgradila NN kabelska kanalizacija s plastičnimi cevmi in pripadajočimi jaški.
12. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Med predvidenima krožiščema št. 12 in 13 ter sedanjo
obstoječo Vojkovo cesto in Lavričevo ulico poteka obstoječe
TK optično omrežje Nova Gorica – Grgar in krajevno TK kabelsko omrežje. Zaradi razbremenitve zazidljivega območja in
lažjega pregleda nad traso TK omrežja med novo predvideno
Vojkovo cesto in Lavričevo ulico ter obstoječo Ulico Gradnikove
brigade se predvidi prestavitev optičnega omrežja Nova Gorica
– Grgar in krajevnega TK omrežja ob novo predvideno traso
Vojkove ceste. Na območju obstoječega križišča na Vojkovi
cesti (ob IZC-Perla) se prestavitev obstoječe trase TK vodov
predvidi tako, da bodo vodi čimmanj obremenjevali območje
gradnje predvidenega krožišča, hkrati pa bo omogočeno lažje
in enostavnejše širjenje oziroma nadgrajevanje TK omrežja na
druge lokacije. Prestavljeno kabelsko kanalizacijo za potrebe
glavnega TK razvoda se izvede z enakim številom kabelskih
cevi, kot jih ima obstoječa TK trasa (optično in krajevno TK
omrežje). TK trasa čez predvidene prečne ulice se izvede s
plastičnimi cevmi in pripadajočimi jaški.
13. člen
(KaTV omrežje)
Za razvod signala KaTV omrežja po predvidenem zazidljivem območju je potrebno izvesti navezavo predvidene
kabelske kanalizacije na obstoječo KaTV omrežje (obstoječi
razvodni KaTV jaški), ki poteka po vzhodni strani obstoječe
Ulice Gradnikove brigade. Za razvod KaTV omrežja bo potrebno izvesti kabelsko kanalizacijo s plastičnimi cevmi do posameznih KaTV omaric in vmesnimi jaški. V bližini posameznih
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RKO omar se predvidi postavitev KaTV omaric na betonskih
podstavkih za vgradnjo ojačevalnih naprav.
14. člen
(vročevodno omrežje)
(1) Obstoječa plinska kotlovnica je gradbeno in instalacijsko pripravljena za vgradnjo, namestitev dodatne kotlovne
enote moči od 10 do 12 MW, vgradnjo dodatnega kotla s plinskim gorilnikom ter dodatnih obtočnih črpalk. Zmogljivost kotlovnice zadošča za pokrivanje potreb po ogrevanju za celoten
kompleks, vključno z možnostjo priklopa tudi PSO Eda center.
V oceni investicije je predvidena namestitev nujno potrebne
opreme ter vse povezave in prevezave v kotlovnici.
(2) Obstoječ magistralni vročevod poteka iz mestne kotlovnice po obravnavanem zazidalnem območju, drug odcep pa
po dostopni cesti za objekte ob Ulici Gradnikove brigade. Na
tem vročevodu so že puščeni odcepi za priključitev določenega
števila objektov, ki naj bi se gradili praviloma na parkiriščih pred
obstoječimi objekti in izven obravnavanega zazidalnega področja. Idejni projekt upošteva smernice iz lokacijskega načrta, in
sicer situacijo infrastrukture – list št. 3.4. Idejni projekt zajema
oceno potrebne toplotne energije za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode v zimskem času ter predpostavljeno potrebno
toplotno energijo za potrebe hlajenja poleti.
(3) Kot osnova za izračune potrebne energije za ogrevanje, hlajenje in pripravo sanitarne tople vode so nam služile
strokovne podloge iz lokacijskega načrta s predvideno pozidavo oziroma s podanimi variantnimi rešitvami. V primeru uporabe toplotne energije iz kogeneracije je potrebno točno definirati
vse vstopne parametre za dimenzioniranje grelnih in hladilnih
naprav v predvidenih objektih.
15. člen
(odstranjevanje odpadkov)
Vsaka urejevalna enota mora imeti svoj ustrezno dimenzioniran ekološki otok za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov,
ki ne sme biti vidno izpostavljen. Postavitev večjih ekoloških
otokov v sklopu trgovskih objektov je predvidena v kletnih
prostorih.
16. člen
(obračunsko območje investicije)
Program opremljanja je izdelan za območje OPPN, ki
skladno s pogoji uredbe tvori eno obračunsko območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje na predvideno
komunalno infrastrukturo oziroma območje njene uporabe.
Meja obračunskega območja ustreza meji območja OPPN,
prikazanega na grafični prilogi, ki je sestavni del programa
opremljanja.
17. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
(1) Skupni stroški investicije na obračunskem območju,
ki so določeni po posamezni vrsti komunalne infrastrukture,
obsegajo: stroške gradnje komunalne infrastrukture, stroške
odkupa nepremičnin, stroške izdelave projektne in investicijske
dokumentacije ter druge stroške.
(2) Višina stroškov izgradnje komunalne infrastrukture in
njenih priključkov na omrežja oskrbovalnih sistemov (gradbeni stroški, stroški materiala in montaže) je bila izračunana
na osnovi zbirne karte komunalnih naprav iz Idejne zasnove
komunalnih naprav, vrednotenje pa na osnovi izkustvenih cen
in na podlagi podatkov Mestne občine Nova Gorica ter danih
smernic navedenih v 4. členu tega odloka.
(3) Stroški odkupa nepremičnin se nanašajo na odkup
zemljišč in stavb, ki so z OPPN namenjeni splošni rabi in jih
bo občina pridobila skladno s predpisi. Stroški predvidene
investicije vključujejo tudi stroške izdelave projektne in tehnične dokumentacije ter stroške priprave zemljišča. Med stroške
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investicije spadajo tudi vsi drugi stroški, ki bi nastali zaradi graditve objektov in naprav in bremenijo neposredno investitorja,
kot so: stroški izvajanja gradbenega inženiringa in nadzora,
geoloških raziskav, izdelave katastrov, parcelacij, idr.. Višina
teh stroškov je ovrednotena na podlagi povprečnih stroškov iz
primerljivih projektov.
(4) Obračunski stroški investicije se izračunajo tako, da
se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih
občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov. Za izvedbo
izgradnje komunalne infrastrukture Mestna občina Nova Gorica
trenutno ne predvideva finančnih sredstev iz drugih virov, tako
da so skupni stroški enaki obračunskim stroškom.
(5) Skupni oziroma obračunski stroški investicije v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju OPPN so prikazani
v tabeli 3 poglavja 4.2 programa opremljanja.
18. člen
(financiranje predvidene investicije)
(1) Investicija v komunalno infrastrukturo, predvidena s
programom opremljanja, se financira iz komunalnega prispevka, ki ga investitor objektov oziroma zavezanec komunalnega prispevka plača občini za priključitev stavbe ali površine
na komunalno infrastrukturo na območju opremljanja. Stroški
predvidenih investicij v telekomunikacijsko, elektroenergetsko
KaTV in plinsko infrastrukturo, ki se zanje ne odmerja komunalni prispevek, niso breme proračuna občine.
(2) Mestna občina Nova Gorica in investitorji izgradnje
objektov na območju OPPN lahko skladno z določili Zakona o
prostorskem načrtovanju sklenejo pogodbo o opremljanju, s katero se dogovorijo, da investitorji zgradijo del ali celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem nameravajo graditi.
19. člen
(terminski plan)
Predviden začetek del je v zadnjem trimesečju leta 2009.
Gradnja bo predvidoma potekala fazno, glede na etapnost in
bo trajala od dve do štiri leta.
20. člen
(faznost opremljanja)
Predvidene posege se izvede v dveh etapah:
– etapa 1: opremljanje območja kareja A in kareja B do
obstoječe Vojkove ceste;
– etapa 2: opremljanje območja kareja C in skrajnega
severovzhodnega dela kareja B.
21. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja v točki 6.3 določa razmerje med
merilom parcele in merilom neto tlorisne površine in določa,
da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne
površine Dpi: Dti = 0,40: 0,60. Faktorji dejavnosti so določeni v
Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za
odmero komunalnega prispevka v Mestni občini Nova Gorica.
22. člen
(stroški za odmero za predvideno komunalno infrastrukturo)
Vrednosti Cpjj – obračunski stroški preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne
opreme in Ctjj – obračunski stroški preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno
vrsto komunalne opreme sta prikazani v tabeli 6 poglavja 6.1
Programa opremljanja.
23. člen
(stroški za odmero za obstoječo komunalno infrastrukturo)
V Tabeli 7 poglavja 6.2 Programa opremljanja so prikazani
stroški za posamezno obstoječo infrastrukturo (primarno omrežje), ki se upoštevajo pri odmeri komunalnega prispevka.
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24. člen

(indeksiranje stroškov opremljanja)
(1) Stroški opremljanja m2 parcele v obračunskem območju z določeno komunalno infrastrukturo (Cpij) in stroški
opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno infrastrukturo (Ctij), se pri odmeri komunalnega prispevka
indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za
posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo pri
Gospodarski zbornici Slovenije, »Gradbena dela – ostala nizka
gradnja«.
(2) Obračunski stroški za obstoječo infrastrukturo so upoštevani na dan uveljavitve Odloka o programu opremljanja
stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka
v Mestni občini Nova Gorica.
25. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna v skladu z določili točke
6.8 Programa opremljanja, in sicer na osnovi 6. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list
RS, št. 95/07).
26. člen
(znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja je možno, kadar je ugotovljeno, da je investitor sam financiral izgradnjo posamezne komunalne infrastrukture. Pri tem
se upošteva 18. člen Odloka o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Mestni
občini Nova Gorica.
27. člen
(poračun komunalnega prispevka)
Po končani izgradnji in obračunu dejanskih stroškov izgradnje komunalne opreme na območju OPPN ter po izgradnji
vseh objektov na območju OPPN se opravi poračun komunalnega prispevka z vsemi graditelji objektov na območju OPPN.
28. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja s prilogami je sestavni del spisa
OPPN Ob sodišču v Novi Gorici in je na vpogled na oddelku za
okolje in prostor pri Mestni občini Nova Gorica.
29. člen
(posredovanje podatkov v zbirko pravnih režimov)
Mestna občina Nova Gorica posreduje podatke iz programa opremljanja ministrstvu, pristojnemu za vodenje zbirke
pravnih režimov po predpisih o urejanju prostora, v obsegu in
na način, ki ga določajo predpisi o vsebini in načinu vodenja
zbirke pravnih režimov.
30. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-3/2004
Nova Gorica, dne 10. julija 2008
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.
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Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Ob sodišču v Novi Gorici

Na podlagi 52. člena in v povezavi z 98. členom Zakona
o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07)
ter na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05,
24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
10. julija 2008 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Ob sodišču v Novi Gorici
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt (v nadaljevanju: OPPN) Ob sodišču v Novi Gorici, ki ga je
kot lokacijski načrt izdelala UBI studio d.o.o., Ulica Tolminskih
puntarjev 4, Nova Gorica, julija 2005, pod številko ŠB 06/05.
Sestavljen je iz besedila in grafičnega dela. Sestavni del načrta
so tudi priloge, ki so določene s tem odlokom.
2. člen
(vsebina načrta)
OPPN obsega:
I Besedilo načrta
1. Opis prostorske ureditve
2. Ureditveno območje načrta
3. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
4. Rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge
komunalne infrastrukture območja
5. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih
dobrin
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
7. Načrt parcelacije
8. Etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in
zahteve za izvajanje načrta.
II Grafični del načrta
1. Načrti namenske rabe prostora
1.1 Lega prostorske ureditve v širšem območju
1.2 Namenska raba prostora – izsek iz kartografskega
dela prostorskega plana občine
2. Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije
3. Načrti umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji
3.1 Situacija vplivov in povezav s sosednjimi območji
3.2 Ureditvena situacija
3.3 Zakoličbena situacija
3.4 Situacija infrastrukture
III Priloge načrta
1. Povzetek za javnost
2. Izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša
na obravnavano prostorsko ureditev
3. Obrazložitev in utemeljitev načrta
4. Strokovne podlage za pripravo načrta
5. Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
6. Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi
načrta
7. Ocena stroškov za izvedbo načrta
8. Spis postopka priprave in sprejemanja načrta.
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3. člen

6. člen

(območje načrta)

(opis prostorske ureditve)

(1) Območje načrta zajema 88.839 m2 večinoma še nepozidane mestne površine, ki se nahaja med štirimi mestnimi
ulicami oziroma njihovimi bodočimi podaljški: Ulico Gradnikove brigade, Ulico Zorka Jelinčiča, Kidričevo ulico in njenim
podaljškom proti severu ter podaljškom Lavričeve ulice proti
vzhodu.
(2) Zemljiške parcele na območju načrta:
del 138/2, 142/3, 143/1, 144/1, 144/2, del 147/1,148/2,
del 148/3, del 158, del 405/2, del 405/4, del 412/1, del 412/2,
del 413, 425/1, 425/2, del 426/1, 426/2, del 426/3, del 435/1,
435/2, del 435/3, del 435/4del 436, del 437, 438/1, 438/2, 439,
440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452,
453/1, 454/1, 455/1, 457, 460/1, 462/1, 463/1, 464, 465/1,
465/2, 466, 467, 468, 469/1, 470/1, 471, 494/1, 495/1, 658/1,
658/4, del 658/5, 658/11, del 658/8, 665/1, 665/3, 668/2, 668/3,
del 668/4, del 1942/1, 1944/1, del 1949, del 1962/1, vse k. o.
Nova Gorica.

(1) Območje ureditve je opredeljeno z dvema mestnima
ulicama – Kidričevo, ki se podaljša do Lavričeve ulice in Ulico
Gradnikove brigade. Prostorska ureditev predvideva tri območja: pas javnih površin vzdolž Kidričeve ulice in Ulice Gradnikove brigade ter vmesni pas namenjen pozidavi. Osnovna
izhodišča prostorske ureditve so:
– Kidričeva ulica predstavlja glavno mestno ulico, na katero se bodo programsko in prostorsko navezovali najpomembnejši mestni in javni programi. Ohranja se značilni profil glavne
mestne ulice z enotno oblikovanim pasom javnega prostora.
– Vzdolž Ulice Gradnikove brigade je predviden pas javne
površine in linijski park kot protiutež gosti pozidavi obstoječih
stanovanjskih blokov.
– V vmesnem pasu je predvidena pozidava paviljonskega
tipa s koncentracijo programa ob Kidričevi ulici.
(2) Pas ob Kidričevi ulici sestavljajo v smeri od ceste proti
zahodu: pločnik, pas mestnega zelenja in glavna pešpot širine
tri metre. Zeleni pas vzdolž Ulice Gradnikove brigade je namenjen drevesni zasaditvi, pločniku, mestni opremi, postajališčem
avtobusov in taksijev.
(3) V sredinskem območju med obema ulicama je predvidena pozidava več paviljonskih objektov, skladno z zahtevami
za posamezen kare. Med objekti so zahtevane urejene zelene
površine, odprte tlakovane ploščadi in parkirišča. Pas med
glavno pešpotjo in objekti ob Kidričevi ulici je zasnovan kot
zelena površina, deloma tlakovana, programsko intenzivirana
zunanja površina, ki se lahko širi proti notranjosti kareja ter
deloma, pred glavnimi vhodi v objekte, tudi v zelen pas vzdolž
Kidričeve ulice. Na zahodu enote A3 in kareja B je predvidena
zelena površina s parkovno ureditvijo.

4. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje se programsko in infrastrukturno navezuje
na dve vzdolžni ulici, ki ga omejujeta, na Kidričevo ulico na
vzhodnem robu ter na Ulico Gradnikove brigade na zahodnem
robu. Predvidena gradnja bo dopolnila podobo mestnega središča, zato so v nadaljevanju podani pogoji za umestitev in
oblikovanje objektov.
(2) Na območju je predvidena velika gostota uporabnikov načrtovanega programa. Za vse stanovalce, zaposlene
in dnevne obiskovalce bo na območju zagotovljeno zadostno
število parkirnih mest. Na tem območju je treba tudi zagotoviti
dodatno število javnih parkirnih mest za pokrivanje primanjkljaja na sosednjih območjih. Pričakuje se povečanje prometa
na območju, zato je načrtovana izvedba dveh povezovalnih
prečnih cest med Kidričevo ulico in Ulico Gradnikove brigade.
Načrtovana pozidava ne povzroča dodatne obremenitve s hrupom (III cona).
(3) Za izvedbo načrtovane ureditve, predvsem v severnem delu območja, je potrebno predhodno projektno rešiti
ureditev in priključevanje na javno gospodarsko infrastrukturo
izven območja načrta, ki so prikazani v grafičnem delu, prikazi
št. 3.1 in 3.4.
(4) Natančne vplive na sosednja območja in objekte je
potrebno podrobno opredeliti v nadaljnjem projektiranju objektov na tem območju.
5. člen
(namembnost območja)
(1) Območje obravnave predstavlja površino v ožjem mestnem prostoru, ki pomeni velik potencial za širitev mestnega
središča. Strateški pomen lokacije zahteva izbiro tistih programov, ki bodo mestu dodelili vlogo upravnega, gospodarskega,
turističnega in kulturnega središča regije, izbiro mestotvornih
programov ter umestitev mestnega zelenja.
(2) Glede na fizično delitev območja z dvema prečnima
cestama, se obravnavano območje deli na tri kareje: kare A, B
in C. V kareju A je v enoti A1 predvidena prenova in dograditev
sodne palače, v enoti A2 gradnja mestnih stavb s programom,
ki se sme umeščati na območje urbanih središč, v enoti A3 prav
tako gradnja mestnih stavb s programom, ki se sme umeščati
na območje urbanih središč. V kareju B je predvidena gradnja
mestnih stavb s programom, ki se sme umeščati na območje
urbanih središč. V kareju C je predvidena gradnja mestnih
stavb s programom, ki se sme umeščati na območje urbanih
središč.

7. člen
(zelene površine)
Zasnova zelenega pasu vzdolž Kidričeve ulice ohranja
koncept že izvedene ureditve celotne Kidričeve ulice, pred vhodi v objekte je dopustna redkejša drevesna zasaditev. Vzdolž
Ulice Gradnikove brigade je med cestiščem in pešpotjo predviden zelen pas. V zelenem pasu med cesto in kolesarsko
stezo se vzdolž Lavričeve ulice nadaljuje obstoječ drevored.
Med cestiščem in pešpotjo oziroma kolesarsko potjo na obeh
straneh novih povezovalnih ulic je predviden zelen pas širine
2 m. Delež zelenih površin na gradbenih parcelah objektov je
opredeljen za vsak kare posebej. V enoti A3 in kareju B, vzdolž
Ulice Gradnikove brigade, je predvidena parkovna ureditev v
javni rabi z intenzivno višjo drevesno zasaditvijo. Zelena površina naj se dopolnjuje s programom robne pozidave. Predvidi
naj se pešpoti in urbano opremo, ki omogočajo kvalitetno preživljanje prostega časa. Možno je umeščati vodne elemente,
skulpture in otroška igrala, dopušča se možnost servisnega
dostopa do objektov. Zunanji parkirni prostori naj bodo senčeni
z drevesno zasaditvijo.
8. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Arhitektura objektov vzdolž Kidričeve ulice mora izražati
značaj upravnega, poslovnega, kulturnega in turističnega regijskega središča. Zasnova umestitve objektov naj bo paviljonska,
v kontekstu izvorne zasnove Nove Gorice kot mesta v zelenju.
Objekti ob Kidričevi ulici so lahko postavljeni le vzporedno
ali pravokotno na ulico. Javni in komunikacijsko intenzivnimi
programi, ki generirajo ulično življenje (manjše trgovine, gostinski lokali, galerije, poslovni prostori …), naj bodo pretežno
umeščeni na nivoju terena in koncentrirani ob Kidričevi ulici.
Umeščanje stanovanjskega programa je možno v kareju A2
in C2 ter v notranjosti kareja A3, B in C1. Objekti ob Kidričevi
ulici morajo biti zasnovani značajsko ekstrovertirano. V objektih
s trgovskimi, gostinskimi in kulturnimi vsebinami naj se za te
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programe predvidijo ustrezne zunanje površine, ki večji del leta
omogočajo bivanje na zunanjih prostorih in zato pestro ulično
dogajanje. Zasnova objektov naj bo sodobna, fasada naj bo
iz trajnejših materialov, zagotavlja naj vizualno povezanost
notranjih in zunanjih javnih prostorov. V pritličjih stanovanjskih
in poslovnih objektov naj bo umeščen javni program. Servisni
programi naj bodo locirani v kleti, le izjemoma in v najmanjši
možni meri na nivoju pritličja. Nujno potrebne servisne in manipulativne površine na nivoju terena večjih trgovskih objektov
naj bodo koncipirane znotraj fasadnega oboda na način, da
bodo pogledom skrite.
9. člen
(zakoličbeni elementi, gabariti objektov in višinska regulacija)
(1) Zakoličbeni elementi so določeni v zakoličbeni situaciji
v grafičnem delu načrta, prikaz št. 3.3. Delež zelenih in odprtih
bivalnih površin je določen z razmerjem med zeleno površino
in površino odprtih bivalnih prostorov ter površino gradbene
parcele. Rob pozidave vzdolž Kidričeve ulice je določen z gradbeno linijo v nadstropju, pritličje objekta je lahko umaknjeno
proti notranjosti kareja.
(2) Osnovna merila pozidave so:
za kare A:
enota A1 s površino 5.524 m2:
– faktor največje zazidanosti gradbene parcele 0,50
– najmanjši dovoljeni delež zelenih in odprtih bivalnih
površin 0,45 (od tega vsaj 0,2 zelenih)
– faktor dovoljene izrabe gradbene parcele 1,5–3,0
– višina vzdolž gradbene linije ob Kidričevi ulici 19 ± 1 m
enota A2 s površino 4.973 m2:
– faktor največje zazidanosti gradbene parcele 0,25
– najmanjši dovoljeni delež zelenih in odprtih bivalnih
površin 0,5 (od tega vsaj 0,4 zelenih)
– faktor dovoljene izrabe gradbene parcele 1,5–2,5
enota A3 s površino 11.262 m2
– faktor največje zazidanosti gradbene parcele 0,40
– najmanjši dovoljeni delež zelenih in odprtih bivalnih
površin 0,57 (od tega vsaj 0,4 zelenih)
– faktor dovoljene izrabe gradbene parcele 1,5–3,0
– višina vzdolž gradbene linije ob Kidričevi ulici 19 ± 1 m
za kare B s površino 18.726 m2:
– faktor največje zazidanosti gradbene parcele 0,40
– najmanjši dovoljeni delež zelenih in odprtih bivalnih
površin 0,57 (od tega vsaj 0,40 zelenih)
– faktor dovoljene izrabe gradbene parcele 1,5–3,0
– višina vzdolž gradbene linije ob Kidričevi ulici 19 ± 1 m
za kare C:
enota C1 s površino 9.283 m2:
– faktor največje zazidanosti gradbene parcele 0,40
– najmanjši dovoljeni delež zelenih in odprtih bivalnih
površin 0,5 (od tega vsaj 0,3 zelenih)
– faktor dovoljene izrabe gradbene parcele 2,5–3,5
– višina vzdolž gradbene linije ob Kidričevi ulici 19 ± 1 m
enota C2 s površino 5.892 m2
– faktor največje zazidanosti gradbene parcele 0,30
– najmanjši dovoljeni delež zelenih in odprtih bivalnih
površin 0,6 (od tega vsaj 0,5 zelenih)
– faktor dovoljene izrabe gradbene parcele 1,5–2,5.
(3) Višinska gradbena linija je zaradi poenotenja višinskih
gabaritov vzdolž gradbene linije ob Kidričevi ulici določena z
višino 19 m± 1 m. Izjemoma je višja višina dopustna le, če jo
utemelji natečajna rešitev. V odmiku od gradbene linije je dopustna gradnja višjih in nižjih objektov. Nadstreški nad vhodnimi
platoji lahko segajo do zelenega pasu vzdolž Kidričeve ulice.
10. člen
(rušitve)
Za realizacijo enote A je treba odstraniti obstoječa parkirišča na obeh straneh območja. Za realizacijo kareja B je
potrebna rušitev obstoječe stanovanjske hiše in dela parkirišč,
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za realizacijo kareja C pa objektov bivšega avtoservisa, avtopralnice, obeh bencinskih servisov ter naslednje infrastrukture:
dela parkirišč, dela Vojkove ulice, ki poteka čez območje ter
večine ostale obstoječe komunalne in energetske infrastrukture, ki ni predvidena za obnovo (opredeljeno v točki IV – rešitev
prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture območja).
11. člen
(pogoji za ureditev zunanjih površin)
Zasnova zunanjih ureditev ob objektih naj bo takšna, da
sooblikuje mestni prostor. Ves parterni prostor naj bo odprt,
javnega značaja in v celoti neograjen (izjemoma le prostor
ob sodišču). Zagotovi naj se čim bolj povezan sistem odprtih
površin namenjenih pešcem (ploščadi pred objekti, manjši trgi
in poti v notranjosti kareja, ki se vežejo na poti okoliškega prostora). Glavne vhodne ploščadi objektov ob Kidričevi ulici naj
se odpirajo proti javni pešpoti vzdolž ulice. Elemente urbane
opreme je dovoljeno umeščati v prostor le na podlagi arhitekturnega načrta ali s soglasjem oddelka MONG za okolje in prostor.
Prepovedana je trajna uporaba svetlobnih snopov kakršnekoli
vrste in oblike, usmerjenih proti nebu ali proti površinam, ki bi
jih lahko odbijale proti nebu.
12. člen
(prometna ureditev)
(1) Prometni režim
Obravnavano območje se prometno navezuje na Jelinčičevo ulico ter preko dveh novih povezovalnih cest na Ulico
Gradnikove brigade, po rekonstrukciji cestnega omrežja na
severnem delu območja pa še na Kidričevo ulico. Povezovalni
ulici med karejema A in B ter B in C bosta omogočali dvosmerni
promet.
(2) Mirujoči promet in dostava
Znotraj vsakega kareja je potrebno za vsako gradnjo zagotoviti potrebno število parkirnih mest po merilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege na mestnem območju
Nove Gorice ter še dodatnih 30% javnih parkirnih mest, vendar
ne manj kot po 250 v enotah A in B ter 100 v enoti C. Uvoz je
predviden s prečne povezovalne ulice, lahko tudi z Ulice Gradnikove brigade. Parkiranje je v pretežnem delu organizirano
v podzemnih garažah, ki jih napaja podzemni cestni servisni
koridor, ki poteka od Jelinčičeve ulice do kareja C in mora biti
v javni rabi. Garaže naj bodo zasnovane tako, da jih je možno
fazno dograjevati glede na pozidavo posamezne enote znotraj
kareja. Uvoz v glavni podzemni napajalni koridor, ki služi vsem
uporabnikom, je v kareju A predviden na jugovzhodnem delu
enote A2, v kareju B pa iz druge povezovalne ceste. Dimenzioniran naj bo tako, da omogoča dvosmeren promet in servisno dostavo vseh objektov znotraj kareja. Podzemne garaže
pod zelenimi površinami na zahodu enote A3 in kareja B naj
omogočajo rast višjih dreves na površini. Vsi zunanji parkirni
prostori na terenu naj bodo ozelenjeni z drevesno zasaditvijo.
Parkiranje je možno predvideti tudi na strehah objektov ob ulici
Gradnikove brigade, kolikor so rampe vizualno skrite znotraj
fasadnega oboda. Vzdolž Ulice Gradnikove brigade je možno
urediti parkirišča za posebne potrebe (taxi, interventna vozila,
dostava, invalidi …). Med gradnjo posameznih enot je treba
zagotoviti začasno nadomeščanje izgubljenih parkirišč.
(3) Kolesarski promet
Vzdolž Kidričeve ulice je predvidena kolesarska pot na
cestišču, in sicer kot začasna rešitev do urejanja celotne Kidričeve ulice z drugim izvedbenim prostorskim aktom in je prečno
povezana z obstoječo kolesarsko potjo vzdolž Ulice Gradnikove
brigade z dvosmerno potjo širine 2,5 m ob obeh povezovalnih
cestah. Kolesarska pot ob podaljšku Lavričeve je obdelana v
lokacijskem načrtu podaljška te ulice do solkanske obvoznice.
(4) Peš promet
Površine za pešce so zagotovljene s pločniki vzdolž vseh
predvidenih ulic. Ob Magistrali se nadaljuje dvojna pešpot.
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Znotraj območja pozidave je potrebno urejati še dodatne površine za pešce: notranje povezovalne poti med objekti, ploščadi
pred objekti. Vse poti morajo omogočati neovirano gibanje
invalidnim osebam.
(5) Mestni potniški promet
Postajališča mestnega potniškega prometa je možno
umestiti v pas javnih površin ob Ulici Gradnikove brigade.
13. člen
(kanalizacija)
(1) Znotraj območja je predvidena ureditev ločenega kanalizacijskega sistema.
(2) Z obravnavanega območja je na obstoječe mešano
kanalizacijsko omrežje mogoče priključevati le take količine
meteorne vode, ki so se nanj priključevale pred pozidavo. Dodatne količine meteorne vode je potrebno zadržati na območju
z uporabo nadzemnih in podzemnih retenzij, kolikor geološke
razmere dopuščajo pa tudi s ponikanjem.
(3) Priključevanje meteornih vod na obstoječe kanalizacijsko omrežje naj poteka preko novih meteornih ali mešanih
priključnih kanalov. Meteorne vode s streh, zelenih in ostalih
nepovoznih površin naj se na meteorno kanalizacijo priključujejo preko peskolovov, parkirne in manipulativne površine pa
tudi preko separatorjev ogljikovodikov. Isto velja tudi v primeru
infiltracije meteorne vode. Priključevanje meteornih vod iz kletnih etaž naj bo na javno kanalizacijsko omrežje izvedeno preko
lastnih črpališč.
(4) Fekalna kanalizacija se s krajšimi novimi priključnimi fekalnimi ali kanali mešanega tipa navezuje na obstoječe
mešane kanale oziroma njihove podaljške vzdolž podaljškov
obstoječih cest. Razvod je razviden iz grafičnega dela, prikaz
št. 3.4.
(5) Priključevanje kletnih etaž na javno kanalizacijsko
omrežje mora potekati preko lastnih črpališč. Obrati za pripravo hrane naj se na kanalizacijo priključujejo preko ustrezno
dimenzioniranih maščobolovilcev.
14. člen
(vodovod)
(1) Vodooskrba bo navezana na obstoječi vodovod, ki
poteka vzdolž Ulice Gradnikove brigade, rekonstruiran obstoječi cevovod vzdolž Kidričeve ulice in nov cevovod v podaljšku
Lavričeve in Kidričeve ulice, ki bo nadomestil vodovod vzdolž
Vojkove ulice.
(2) Razvod znotraj območja z novimi povezavami vodovodov Ulice Gradnikove brigade in Kidričeve ulice je razviden
iz grafičnega dela lokacijskega načrta, prikaz št. 3.4.
(3) Obstoječi in novi vodovodni odseki bodo zagotavljali
ustrezno oskrbo s sanitarno in požarno vodo. Visoki objekti se
morajo s sanitarno in požarno vodo oskrbovati preko lastnih
črpališč.
15. člen
(elektroenergetski vodi)
(1) Predvidena je nadomestitev obstoječega 20kV kablovoda, ki poteka po obravnavanem območju do TP Livarna, z
novim 20kV kablovodom vzdolž Kidričeve in Lavričeve ulice.
Za napajanje obravnavanega območja je v kareju B predvidena
nova trafo postaja moči 2x100kVA, vzankana v visokonapetostno omrežje, ki poteka po Ulici Gradnikove brigade in Kidričevi
ulici. Priključitev VN kablov bo v TP Delpinova, predvideno pa
je tudi nadaljevanje VN voda v smeri TP Tiskarna. Trafo postaja
naj bo v kleti ali v pritličju v sklopu servisnega dela objekta.
Kolikor se bo enota A3 izvajala pred karejem B, se trafo postaja
predvidi na tem območju.
(2) Obstoječe NN omrežje, ki poteka do objektov, predvidenih za rušenje, bo ukinjeno. Za napajanje novih objektov na
obravnavanem območju je predvideno novo NN omrežje, ki poteka do porabnikov od predvidene nove trafo postaje. Enoti A1
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in A2 bosta neposredno priključeni na TP Delpinova. Potek je
razviden iz grafičnega dela lokacijskega načrta, prikaz št. 3.4.
(3) Izvede se nova javna razsvetljava ob podaljšku Kidričeve in Lavričeve ulice, ob prečnih cestah in ostalih javnih
površinah, v ustrezni kabelski kanalizaciji. Napajanje javne
razsvetljave se predvidi deloma iz obstoječega omrežja javne
razsvetljave in deloma iz novih prižigališč oziroma polja javne razsvetljave v novi trafo postaji. Nivo osvetljenosti javne
razsvetljave bo prilagojen namembnosti posameznih utrjenih
površin (ceste, ulice, parkirišča, zelenice ...) ter ustreznim priporočilom (CIE 115, slovenska priporočila).
16. člen
(vročevod)
Objekti bodo ogrevani iz mestne vročevodne kotlarne.
Trasa novega vročevoda je do območja načrta speljana vzporedno z obstoječim vročevodom. Enoti A1 in A2 se priključita
na obstoječi vročevod. Objekte je možno navezati na mestno
kotlarno tudi za hlajenje, saj bodo do izgradnje objektov v
mestni kotlarni zagotovili tudi dovolj toplote v letnem času za
daljinsko hlajenje objektov s pomočjo soproizvodnje toplote in
električne energije.
17. člen
(plinovod)
Po območju poteka razvod javnega plinovoda z delovnim
tlakom 250 mbar. Zemeljski plin lahko služi tudi kot rezervni
energetski vir za ogrevanje oziroma hlajenje objektov.
18. člen
(TK omrežje)
TK omrežje, ki poteka po obravnavanem območju vzdolž
Vojkove ulice, bo ukinjeno in nadomeščeno z novim v smeri
podaljška Kidričeve in Lavričeve ulice. Za priključitev novih
objektov na obravnavanem območju je predviden nov vod iz
ATC Gorica, ki bo speljan do območja po obstoječi kabelski
kanalizaciji. Razvod znotraj območja je razviden iz grafičnega
dela, prikaz št. 3.4.
19. člen
(KTV omrežje)
Za priključitev območja na KTV omrežje je predvidena
kabelska kanalizacija od obstoječega KTV voda, ki poteka po
Ulici Gradnikove brigade. Razvod znotraj območja je razviden
iz grafičnega dela, prikaz št. 3.4.
20. člen
(zbiranje odpadkov)
Vsaka urejevalna enota mora imeti svoj ustrezno dimenzioniran ekološki otok za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, ki ne sme biti vidno izpostavljen, še zlasti ne ob Kidričevi
in Lavričevi ulici ter prvi povezovalni cesti. Postavitev večjih
ekoloških otokov v sklopu trgovskih dejavnosti je potrebno
predvideti v kletnih prostorih.
21. člen
(usmeritve in ukrepi v zvezi z varstvom pred hrupom)
Po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, 45/95, dopolnitev 66/96) za celotno območje
velja III. stopnja varstva pred hrupom. Stanovanjske objekte je
potrebno graditi z ustrezno zvočno izolacijo sten, oken in vrat.
22. člen
(zaščita ozračja)
Prezračevanje objektov je potrebno speljati nad strehe.
Zagotoviti je potrebno ustrezno prezračevanje garaž.

Stran

11022 /

Št.

76 / 25. 7. 2008
23. člen

(osončenje in osvetlitev, higienske in zdravstvene zahteve)
Stanovanjski objekti morajo biti načrtovani tako, da zagotavljajo bivalnim prostorom osončenost vsaj eno uro dnevno
v zimskem času ter dve uri v jesenskem, pomladanskem in
poletnem času med 9. in 15. uro.
24. člen
(zaščita tal in vode)
Parkirišča, manipulativne in cestne površine je potrebno
izvesti tako, da ni možen iztok škodljivih tekočin v podtalje.
Mešanice olj iz lovilcev olj je potrebno zbirati ločeno in predajati pooblaščeni organizaciji. Na območju bo organiziran reden
odvoz komunalnih odpadkov. Z nevarnimi odpadki je potrebno
ravnati v skladu z resornimi predpisi.
25. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Investitor mora zagotoviti izvedbo predhodnih arheoloških raziskav, izvedbo zaščitnih izkopavanj morebitnih odkritih
najdišč, vključno z vsemi poizkopnimi postopki, in stalen arheološki nadzor nad vsemi zemeljskimi deli v času izvajanja
lokacijskega načrta.
26. člen
(zaščita ob potresu)
Pri zasnovi objektov je potrebno upoštevati geomehansko
poročilo in dejstvo, da spada območje v VIII stopnjo potresne
ogroženosti.
27. člen
(zaščita pred vodami)
Podzemne garaže in kleti morajo biti zavarovane pred
poplavljanjem zunanjih, drenažnih in povratnih kanalizacijskih
voda.
28. člen
(požarna zaščita)
(1) Varstvo pred požarom na območju in za pripadajoče
posamezne objekte temelji na naslednjih protipožarnih zahtevah za varnostne ukrepe:
– zadostnem številu dovozov in dostopov za intervencijska vozila do objektov,
– zagotavljanju prostih intervencijskih površin za potrebe
objekta,
– preprečevanju širjenja požara med objekti in med prostori različnih namembnosti,
– zadostni količini sredstev za gašenje v primeru požara
(voda, zunanji hidranti),
– zadostni nosilnosti konstrukcij za določen čas v primeru
požara.
(2) Ukrepi aktivne požarne in eksplozijske zaščite morajo
glede na potencialne nevarnosti omogočati hitro gašenje začetnih požarov ter že razvitega požara z zunanjimi hidrantnimi
priključki ob ustrezni pomoči gasilcev.
(3) Na obravnavanem ureditvenem območju se ne sme
graditi objektov s povečano možnostjo nastanka požara zaradi
uporabe nevarnih snovi in tehnoloških postopkov.
(4) Do vseh načrtovanih objektov je potrebno zagotoviti
dostop intervencijskih gasilskih vozil, skladno z določili SIST
DIN 14090. Intervencijske poti znotraj karejev, ki niso istočasno
namenjene dostopom do parkirišč, naj bodo urejene kot poti za
pešce ali zelene površine, utrjene za osni pritisk 10 ton.
(5) Postavitvene površine v sklopu arhitekturne zasnove
objektov znotraj posameznih karejev je potrebno predvideti in
izvesti tako, da se z reševalnimi napravami, ki jih ima pristojna
gasilska enota, lahko doseže vsa okna in druga mesta, ki so
predvidena za umik iz zgradbe. Postavitvene površine lahko
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zajemajo tudi utrjene površine ob dovozni poti (pločniki, izogibi
in podobno). V primeru, da bodo pred objekti parkirana vozila,
je potrebno v sklopu parkirišč zagotoviti prostor za intervencijska vozila in ga ustrezno označiti.
(6) Pri odmikih med posameznimi objekti je potrebno upoštevati tehnično smernico TSG-1-001:2005 – Požarna varnost
v stavbah.
(7) V primeru požara se bo za gašenje uporabljala voda
iz javnega hidrantnega omrežja. Dovod vode, naj zagotavlja
pretok vsaj 15 l/s. Za objekte, kjer tak pretok ne bo zadoščal, je
potrebno zagotoviti manjkajoče količine požarne vode iz lastnih
podzemnih ali nadzemnih rezervoarjev.
(8) Za obravnavano ureditveno območju je potrebno izdelati obročast sistem cevovodov oziroma za stanovanjske
in druge objekte, katerih požarna obremenitev ne presega
1000 MJ/m2, je dovoljeno izdelati tudi slepi cevovod, katerega
dolžina je lahko maksimalno 180 metrov.
(9) Predvidenih je 18 nadzemnih hidrantov. Na posameznih gradbenih parcelah bo potrebno, glede na vrsto in velikost
objektov, ob njihovem načrtovanju zagotoviti še dodatne hidrante, ki bodo, glede na pokrivanje objekta, zadostili zahtevam
Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje.
29. člen
(načrt parcelacije)
(1) Načrt parcelacije je sestavni del načrta v grafičnem
delu, prikaz št. 2.
(2) Površine načrta se delijo na:
– gradbene parcele oznake A1, A2, A3, B, C1, C2,
– parcele gospodarske infrastrukture s pripadajočim zelenim pasom oznake A01, A02, A03, A04, B01, B02, B03, C01
in C03, ki po izgradnji postanejo javno dobro.
(3) Vse parcele je možno deliti na manjše enote, vendar
parcelacijo narekujejo objekti ob Kidričevi ulici.
30. člen
(etapnost izvedbe prostorske ureditve)
(1) Območje je glede na izvedbo razdeljeno na dve etapi.
Prva zajema kare A in kare B do obstoječe Vojkove ulice, druga
pa preostali del proti severu.
(2) Drugo etapo, ki zajema kare C in skrajni severovzhodni vogal kareja B, bo možno zazidati v skladu z novo urbanistično zasnovo mesta, ki bo opredelila vplive tega območja
na sosednja območja in dokončno določila prometno omrežje
v tem delu mesta.
(3) Vsak kare ali enoto znotraj prve etape je možno graditi ločeno. Pogoj za gradnjo kareja A je izgradnja pretežnega
zahodnega dela povezovalne ceste 1 (brez priključka na Kidričevo ulico), pogoj za izvedbo kareja B pa izgradnja pretežnega
dela povezovalne ceste 2 (brez priključka na Kidričevo ulico).
(4) V času izvajanja načrta je na površinah, ki se bodo
urejala v kasnejših fazah, dopustno le urejanje začasnih parkirnih mest, sicer lahko ostajajo le v obstoječi rabi.
31. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Projektiranje vseh objektov na območju načrta se lahko izvaja le na podlagi izbrane rešitve z javnim arhitekturnim
natečajem.
(2) Investitorji morajo k projektni dokumentaciji pridobiti
projektne pogoje in soglasja upravljavcev komunalnih naprav.
(3) Zaradi usklajene izgradnje elementov komunalne infrastrukture mora investitor načrtovane prostorske ureditve z
občino skleniti urbanistično pogodbo.
(4) OPPN, vključno s programom komunalnega opremljanja, je obvezen za investitorje, projektante in izvajalce vseh
objektov in naprav. Pri izvajanju načrta morajo biti upoštevani
vsi veljavni gradbeno tehnični, prometni, sanitarno higienski,
varnostni in drugi predpisi.
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(5) Pred pričetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce energetskih in komunalnih naprav ter prometnega omrežja
in skupno z njimi ugotoviti obstoječe stanje teh naprav ter
zakoličiti tangirane obstoječe komunalne vode.
(6) Investitor oziroma izvajalec posega v prostor mora
zagotoviti organizacijo prometa med gradnjo tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev in zmanjšanja varnosti na obstoječem
cestnem omrežju in bo zagotovljen dovoz in dostop do vseh
zemljišč in obstoječih objektov na območju in v okolici.
(7) Potrebno je zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo
objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav.
(8) Vse ceste in poti, ki bodo služile obvozu ali prevozu
med gradnjo in deli, je potrebno ustrezno urediti in protiprašno
zaščititi, po zaključku del pa jih po potrebi obnoviti.
(9) Investitor bo moral kriti vse stroške sanacije morebitne škode na objektih, ki bi nastala zaradi gradnje objektov ali
infrastrukture na obravnavanem območju; in sicer za obdobje
garancije konstrukcijskih delov na novo zgrajenih objektih.
(10) Vse objektom pripadajoče zelene površine je potrebno urediti sočasno z dograditvijo objektov in infrastrukture.
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1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja za območje OPPN Rožna dolina III (v nadaljevanju program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje USZ inženiring d.o.o. Ljubljana
v juniju 2008.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in
omrežij komunalne infrastrukture, določijo roki gradnje komunalne infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo
tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja. Program opremljanja je sestavljen iz besedila in grafičnega
dela.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)

(dopustna odstopanja)

33. člen
OPPN je stalno na vpogled na oddelku za okolje in prostor
pri Mestni občini Nova Gorica.

Stran

ODLOK
o programu opremljanja za območje
občinskega podrobnega prostorskega načrta
Rožna dolina III

32. člen
(1) Pri izvedbi načrta so dopustna odstopanja od načrtovanega poteka komunalnih in energetskih vodov, če bodo pri
nadaljnjem projektiranju pridobljene rešitve, ki se bodo izkazale
za bolj primerne s tehničnega ali prostorskega vidika, pri čemer
pa ne bodo slabšale okoljskih razmer. Odstopanja tudi ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati
organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(2) Če bo tako določila urbanistična zasnova cestnega
omrežja mesta, je dopusten tudi prilagoditveni premik osi tras
obeh povezovalnih cest.
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III je:

Program opremljanja za območje OPPN Rožna dolina

– podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno komunalno infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve,
načrtovane z OPPN izvedejo in služijo svojemu namenu.
– podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvidene investicije v komunalno infrastrukturo in komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno infrastrukturo.
4. člen
(podlage za pripravo programa opremljanja)
(1) Program opremljanja je pripravljen na podlagi OPPN
Rožna dolina III in je sestavina spisa OPPN. Predmet OPPN
je izgradnja stanovanjskih objektov s spremljajočimi funkcionalnimi površinami in potrebnimi omrežji, objekti in napravami
komunalne infrastrukture.
(2) Pri pripravi programa opremljanja je bil upoštevan
občinski lokacijski načrt za del območja urejanja Rožna dolina
III, predlog osnutka za elektroenergetsko in telekomunikacijsko
infrastrukturo, Bonnet d.o.o., maj 2005. Izračun količin je bil
opravljen na osnovi zbirne karte komunalnih naprav, vrednotenje pa na osnovi izkustvenih cen in na podlagi podatkov MO
Nova Gorica ter smernic nosilcev urejanja prostora.
5. člen
(obstoječa komunalna infrastruktura)

Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

3423.

Odlok o programu opremljanja za območje
občinskega podrobnega prostorskega načrta
Rožna dolina III

Na podlagi 74. in 79. 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) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05,
24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
10. julija 2008 sprejel

(1) Obravnavano območje je deloma že komunalno opremljeno. V neposredni bližini se nahaja obstoječa prometna
in komunalna infrastruktura, na katero se bo obravnavano
območje navezovalo.
(2) Širši prostor se prometno navezuje na Vipavsko cesto.
Ob vzhodnem robu ureditvenega območja poteka lokalna cesta
št. 284330 Rožna Dolina–bolnišnica Stara Gora. Na južnem
robu meji na javno pot št. 785010 Rožna Dolina Liskur in na
zahodnem na javno pot pobočja Markovega hriba. Poti se zaključujejo ob domačijah.
(3) V dolini javne odpadne kanalizacije ni. Urejena je
individualno z greznicami ob objektih. Upoštevati je potrebno
tudi okoliške obstoječe objekte.
(4) Območje se oskrbuje iz javnega vodovoda v pocinkani izvedbi profila 65 mm, ki poteka ob cesti Na barju in ga bo
potrebno rekonstruirati.
(5) Ob vzhodnem robu obravnavanega področja poteka
110 kV daljnovod, ki ne tangira pozidave. Na severni strani
ob Vipavski cesti poteka 20 kV kablovod, ki napaja TP Rožna
Dolina 1, 2 in 3.
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(6) Obstoječ NN razvod na obravnavanem področju pokriva potrebe napajanja električnih porabnikov v sklopu obstoječe pozidave. Deloma prehaja preko novih zazidalnih površin.
Obstoječe omrežje ne zadovoljuje potreb za napajanje bodočih
porabnikov, saj nova priključna moč bistveno presega rezerve
moči v obstoječi energetski napajalni mreži.
(7) Na robu obravnavanega področja je deloma že izvedena javna razsvetljava in sicer v sklopu obstoječega NN
omrežja, kot njegov sestavni del. Izvedena je s posamičnimi
svetili na drogovih NN omrežja. Obstoječa javna razsvetljava
ne ustreza zahtevam novo urejenega prostora.
(8) Preko obravnavanega področja potekajo TK vodi, ki
napajajo objekte v okolici. Ti se priključujejo na ATC z zračnim
vodom, ki napaja tudi okoliške stanovanjske hiše. Kapaciteta
priključnega kabla zadošča za bodoče potrebe kompleksa.
6. člen
(predvidena komunalna infrastruktura)
(1) Program opremljanja določa komunalno infrastrukturo
območja OPPN, to so objekti oziroma omrežja ter površine v
upravljanju izvajalcev lokalnih gospodarskih javnih služb, za
katere občina odmerja komunalni prispevek in so potrebni, da
se lahko z lokacijskim načrtom predvidene prostorske ureditve
oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu:
– za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih služb po
predpisih o varstvu okolja,
– za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih služb po
predpisih, ki urejajo energetiko,
– za lokalne ceste, javna parkirišča, zelene in druge javne
površine.
(2) Program opremljanja obsega izgradnjo komunalne
infrastrukture območja OPPN in njenih priključkov na omrežja
oskrbovalnih sistemov ter priključke predvidenih objektov nanje.
Objekti in omrežja komunalne infrastrukture so dimenzionirani
na predvidene potrebe neposrednih uporabnikov objektov. V
programu opremljanja so prikazane tudi investicije v telekomunikacijsko, elektroenergetsko infrastrukturo in oskrbo s plinom,
ki ne spadajo v lokalno komunalno infrastrukturo, vendar je ta
predvidena z OPPN.
V programu opremljanja je predvidena izgradnja oziroma
prenova naslednje gospodarske javne infrastrukture:
– izgradnja cestnega omrežja,
– izgradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja,
– izgradnja odpadne in padavinske kanalizacije,
– izgradnja elektroenergetskega omrežja,
– izgradnja javne razsvetljave,
– izgradnja telekomunikacijskega omrežja,
– ureditev mest za zbiranje in odvoz odpadkov,
– ureditev struge potoka Liskur na območju OPPN,
– izgradnja lokalnega plinovodnega omrežja.
(3) Oskrbo območja OPPN s plinom bo lahko zagotavljal
upravljavec, ki bo vse aktivnosti v zvezi z gradnjo plinovodnega
omrežja v rokih in obsegu po programu opremljanja tudi izvedel
skladno s koncesijsko pogodbo.
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tacije

– stroške gradnje komunalne infrastrukture,
– stroške odkupa nepremičnin,
– stroške izdelave projektne in investicijske dokumen-

ter druge stroške.
(2) Višina stroškov izgradnje komunalne infrastrukture in
njenih priključkov na omrežja oskrbovalnih sistemov (gradbeni
stroški, stroški materiala in montaže) je bila izračunana na
osnovi zbirne karte komunalnih naprav, vrednotenje pa na
osnovi izkustvenih cen in na podlagi podatkov MO Nova Gorica
ter danih smernic nosilcebv urejanja prostora.
(3) Stroški odkupa nepremičnin se nanašajo na odkup
zemljišč, ki so z OPPN namenjena splošni rabi in jih bo občina
pridobila skladno s predpisi. Stroški predvidene investicije vključujejo tudi stroške izdelave projektne in tehnične dokumentacije
ter stroške priprave zemljišča. Med stroške investicije spadajo
tudi vsi drugi stroški, ki bi nastali zaradi graditve objektov in
naprav in bremenijo neposredno investitorja, kot so:
– stroški izvajanja gradbenega inženiringa in nadzora,
– stroški geoloških raziskav,
– stroški izdelave katastrov, parcelacij, idr.
Višina teh stroškov je ovrednotena na podlagi povprečnih stroškov iz primerljivih projektov.
(4) Obračunski stroški investicije se izračunajo tako, da
se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih
občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov. Za izvedbo
izgradnje komunalne infrastrukture Mestna občina Nova Gorica
trenutno ne predvideva finančnih sredstev iz drugih virov, tako
da so skupni stroški enaki obračunskim stroškom.
(5) Skupni oziroma obračunski stroški investicije v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju OPPN so prikazani
v tabeli 3 programa opremljanja.
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Investicija v komunalno infrastrukturo, predvidena s programom opremljanja, se financira iz komunalnega prispevka,
ki ga investitor objektov oziroma zavezanec komunalnega prispevka plača občini za priključitev stavbe ali površine na komunalno infrastrukturo na območju opremljanja. Stroški predvidenih investicij v telekomunikacijsko, elektroenergetsko, KaTV
in plinsko infrastrukturo, za kar se ne odmerja komunalnega
prispevka, niso breme proračuna občine.
10. člen
(terminski plan)
Predviden začetek del je konec tretjega četrtletja 2008,
gradnja bo potekala fazno, glede na etapnost in zajema obdobje dveh do štirih let.
11. člen

7. člen

(faznost izvajanja OPPN)

(obračunsko območje investicije)

Predvidene posege se lahko izvede v eni etapi ali v ločenih etapah:
– etapa 1: rekonstrukcija dovoznih javnih poti, regulacija
potoka Liskur in izgradnja predvidenih objektov na južnem delu
območja podrobnega prostorskega načrta pod in nad terenom,
ureditev pripadajočih zunanjih površin, prometne in komunalno
energetske infrastrukture;
– etapa 2: rekonstrukcija dela lokalne ceste na severovzhodu območja, izvedba mostu čez potok Liskur in izgradnja
predvidenih objektov na severni strani območja, ureditev pripadajočih zunanjih površin, prometne in komunalno energetske
infrastrukture;
– etapa 3: ureditev rekreacijskih površin med potokom
Liskur in lokalno cesto na vzhodni strani.

Program opremljanja je izdelan za območje OPPN, ki
skladno s pogoji uredbe tvori eno obračunsko območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje na predvideno
komunalno infrastrukturo oziroma območje njene uporabe.
Meja obračunskega območja ustreza meji območja OPPN
prikazanega na grafični prilogi, ki je sestavni del programa
opremljanja.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
(1) Skupni stroški investicije na obračunskem območju,
ki so določeni po posamezni vrsti komunalne infrastrukture,
obsegajo:
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12. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja v točki 3.2.1 določa razmerje med
merilom parcele in merilom neto tlorisne površine in določa,
da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne
površine Dpi:Dti = 0,4:0,6, faktor dejavnosti pa Kdejavnosti = 1.
13. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka
za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Vrednosti Cp – cena na m2 zemljiške parcele in Ct – cena
na m2 neto tlorisne površine v odvisnosti od obračunskega
območja komunalne infrastrukture sta prikazana v poglavju 3.1
programa opremljanja.
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na način, ki ga določajo predpisi o vsebini in načinu vodenja
zbirke pravnih režimov.
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-1/99
Nova Gorica, dne 10. julija 2008
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

14. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka
za obstoječo komunalno infrastrukturo)
V poglavju 3.2 programa opremljanja so prikazani stroški
za posamezno obstoječo infrastrukturo primarnih omrežij, ki se
upoštevajo pri odmeri komunalnega prispevka.
15. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
(1) Stroški opremljanja m2 parcele z določeno komunalno infrastrukturo (Cpi) in stroški opremljanja m2 neto tlorisne
površine objekta z določeno komunalno infrastrukturo (Cti), v
obračunskem območju se pri odmeri komunalnega prispevka
indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za
posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo pri
GZ Slovenije, »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Obračunski stroški za obstoječo infrastrukturo so upoštevani na dan 17. 1. 2008.
16. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna v skladu z določili točke
3.2 programa opremljanja in sicer na osnovi 6. člena Pravilnika
o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 95/07).
17. člen
(znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja je možno, kadar je ugotovljeno, da je investitor sam financiral
izgradnjo posamezne komunalne infrastrukture. Mestna občina
Nova Gorica bo z investitorjem sklenila urbanistično pogodbo,
s katero bo uredila interese obeh subjektov.
18. člen
(poračun komunalnega prispevka)
Po končani izgradnji in obračunu dejanskih stroškov izgradnje komunalne opreme na območju OPPN ter po izgradnji
vseh objektov na območju OPPN se opravi poračun komunalnega prispevka z vsemi graditelji objektov na območju OPPN.
19. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja s prilogami je sestavni del spisa
OPPN Rožna Dolina III in je na vpogled na oddelku za okolje
in prostor pri Mestni občini Nova Gorica.
20. člen
(posredovanje podatkov v zbirko pravnih režimov)
Mestna občina Nova Gorica posreduje podatke iz programa opremljanja ministrstvu, pristojnemu za vodenje zbirke
pravnih režimov po predpisih o urejanju prostora, v obsegu in

3424.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Rožna Dolina III

Na podlagi 52. člena in v povezavi z 98. členom Zakona
o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07)
ter na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica
(Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05,
24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
10. julija 2008 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Rožna Dolina III
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt (v nadaljevanju OPPN) Rožna Dolina III, ki ga je izdelala
City studio d.o.o., Vurnikova 2, Ljubljana, pod številko projekta
CS806 v januarju 2008.
2. člen
(sestavni deli načrta)
OPPN vsebuje:
I. Besedilo odloka
II. Kartografski del, ki obsega naslednje grafične načrte:
1. Izsek iz PUP Mestne občine Nova Gorica
M 1:5000
2. Načrt območja OPPN na katastru
M 1:1000
3. Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor s
prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji
3.1. Povezave s sosednjimi območji in vplivi na
širše območje
M 1:2500
3.2. Pregledna situacija
M 1:1000
3.3. Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo
pritličja in zunanja ureditev
M 1:500
3.4. Arhitektonsko zazidalna situacija – prikaz
terasne etaže in prerezi
M 1:500
3.5. Prometno tehnična situacija in idejna višinska regulacija
M 1:500
4. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav
M 1:500
5. Prikaz ureditev potrebnih za ohranjanje okolja
M 1:1000
6. Načrt intervencijskih poti
M 1:1000
7. Načrt parcelacije
7.1. Načrt obodne parcelacije in zakoličbe
objektov
M 1:500
7.2. Načrt členitve površin
M 1:1000.
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3. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
1. Izvleček iz strateškega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
6. Povzetek za javnost
7. Program opremljanja zemljišč.
4. člen
(opis prostorske ureditve)
Z OPPN se znotraj območja urejanja predvidi gradnja
enostanovanjskih in večstanovanjskih objektov s pripadajočimi
zunanjimi ureditvami ter komunalno, energetsko in prometno
infrastrukturo, ureditev javnih površin in ureditev potoka Liskur.
5. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)
(1) Območje obdelave leži na stiku med naravnim in urbaniziranim prostorom, v osrednjem delu Rožne Doline. Na južni
strani območja se razprostirajo kmetijske površine in gozd. Na
severni strani območja, pod Panovcem, preide v srednje gosto
pozidano Panovsko pobočje. Urbanistična zasnova sledi tipologiji, načinu pozidave, značilni za goriško območje; gručasta
naselja, ki se linijsko širijo po plastnicah terena. Nepravilna
gručasta pozidava tvori med grajenimi masami manjše poljavne
trge.
(2) Prometno se območje naveže na državno cesto R2444, odsek 347 Selo–Nova Gorica, preko obnovljenega mostu
čez Vrtojbico in preko obstoječe lokalne ceste 284330 Rožna
Dolina–Stara gora (bolnišnica). V bližini so vse dejavnosti, potrebne za normalno oskrbo obravnavane lokacije (vrtci, osnovne šole, trgovine osnovne oskrbe).
(3) Za izvedbo načrtovane ureditve so potrebni tudi priključki na javno gospodarsko infrastrukturo izven ureditvenega
območja. Prikazani so v kartografskem delu »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav« (list št. 4.)
(4) Vplivi na okolico bodo v času gradnje in v času obratovanja objektov različni. V času gradnje bodo vplivi segali izven
območja OPPN zaradi rekonstrukcije dela lokalne ceste ob
vstopu v naselje ter izgradnje garaž niza vrstnih hiš na jugo zahodnem delu območja. V času uporabe objektov ne bo vplivov
zunaj območja OPPN, razen na odseku zbirne stanovanjske
ceste, zaradi povečanja prometa. 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 ostaja z izvedbo posegov stanje v normativnih
okvirih.
6. 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 – prikaz terasne etaže in prerezi« (listi št. 3.3,
3.4).
(2) Pomeni elementov so:
– meja podrobnega prostorskega načrta – določa mejo
območja OPPN,
– meja prostorske enote (P) – določa mejo površine, ki se
ureja z enotnimi merili in pogoji ter vsebuje eno ali več gradbenih parcel, razdeljena je na enega ali več lastnikov,
– objekt – določa lego načrtovanega objekta v prostoru z
njegovimi tlorisnimi gabariti,
– tip objekta – označuje tip stanovanjskega objekta glede
na njegovo funkcionalno zasnovo,
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– višinski gabarit – določa maksimalno višino objekta ali
delov objekta,
– vhod v objekt – določa položaj možnih vhodov v
objekt,
– uvoz – določa položaj možnih uvozov na območje
OPPN,
– zelena površina – določa lego načrtovane ozelenjene
površine v prostoru z njenimi tlorisnimi gabariti,
– tlakovana površina – določa lego načrtovane tlakovane
ureditve v prostoru,
– oznaka ceste – označuje tip načrtovane javne površine
namenjene prometu glede na njeno funkcionalno zasnovo,
– zbirno in odjemno mesto za odpadke – določa lego
načrtovanega zbirnega in odjemnega mesta za odpadke v
prostoru.
7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
(1) Območje OPPN sestavlja pet prostorskih enot (P1-5)
ter trije tipi cest (C1-3). Namembnost je stanovanjska, z izjemo
štirih objektov ob Osrednjem trgu (tip Ba, Bb), kjer je predviden javni program v delu pritličja. V stanovanjskih objektih je
možno izvesti neprofitne stanovanjske enote. Delitev območja
na posamezne prostorske enote in tipi pozidave so prikazani v
kartografskem delu »Pregledna situacija« (list št. 3.2).
(2) Prostorska enota P1 je namenjena gradnji stanovanjskih objektov ter pripadajoči ureditvi zelenih, peš in prometnih
površin. Objekti so v strnjenih nizih linijsko razvrščeni ob žilah naselja: Osrednji ulici, Zgornji ulici ter linijskih parkirnih
površinah, ki se skozi naselje raztezajo v smeri sever–jug.
Predvidenih je 74 stanovanjskih objektov, od tega 19 vrstnih
atrijskih hiš, 44 vrstnih hiš in 11 stanovanjskih blokov. Objekti
niso podkleteni. Vrstne atrijske hiše (tip Aa, Ab, Ac) so v nizih po
dva do štiri objekte razporejene po skrajno vzhodni liniji naselja.
Pripadajoči zazelenjeni atriji so v severnem delu naselja locirani na vzhodni, na južnem delu naselja pa na zahodni strani
objektov. V vrtovih je ob meji na parkirne površine predvidena
zasaditev posameznih dreves (vrsta akacija, okrasna češnja,
češnja). Vrstne hiše (tip D) so v nizih po pet do sedem objektov razporejene ob Osrednji ulici naselja, kjer so predvideni
tudi vhodi v objekte. Zasebni zazelenjeni vrtovi so locirani za
objekti na strani površin namenjenih parkiranju. V vrtovih je ob
meji na parkirne površine predvidena zasaditev posameznih
dreves (vrsta akacija, okrasna češnja, češnja). Stanovanjski
bloki (tip Ba, Bb, Bc, Bd) so razporejeni ob vhodu v naselje, ob
Osrednjem trgu, ob Zgornji ulici ter ob izteku naselja na južni
strani. Izvedba balkonov je možna v nadstropjih. Balkonov v
prvem nadstropju ni možno izvesti nad Zgornjo ulico ali nad
peš prehodi med objekti in zasebnimi skupnimi dvorišči. Vhod
je predviden iz zasebnega skupnega dvorišča, ki je lahko zazelenjeno. Osrednji urbani odprti prostor – Osrednja ulica, ki
teče skozi celotno naselje, je s sistemom klančin zasnovana
kot aktivna površina za igro, druženje in rekreacijo vseh vrst
uporabnikov. Glavni odprti prostor naselja z navezavami na obe
bivalni ulici postane Osrednji trg z večnamensko robno ureditvijo in navezavo na javni program v pritličju objektov. Poseben
značaj urbanega trga ustvarja »urbani gozd«, ki se kot izrazita
poteza nadaljuje iz okoliške krajine proti prostoru ob potoku.
Kot del urbanega gozda je predviden linijski vodni motiv. Ob
vstopu v naselje je na severni strani predvidena postavitev
vertikalnega obeležja. Vzhodni in zahodni del naselja proti
robu predstavljajo površine namenjene mirujočemu prometu.
S prečnimi povezavami med objekti se navezujejo na osrednjo
bivalno ulico. Skupno je predvidenih 383 zunanjih parkirnih
mest. Prostorska enota meri 40383 m2. V prostorski enoti P1
se pripadajoče zunanje površine urejajo kot:
– utrjene povozne površine (intervencija),
– utrjene-tlakovane peš površine,
– klančine,
– otroška igrišča,
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– zazelenjene javne površine,
– lesene ploščadi,
– zazelenjene zasebne površine,
– zasebna tlakovana in zazelenjena dvorišča,
– brežine in oporni zidovi.
(3) Prostorska enota P2 je namenjena gradnji 12 vrstnih
hiš z oznako T. Objekti so načrtovani v štirih nizih s po tremi
objekti. Pod celotnim nizom objektov ter do parcelne meje
zemljiške parcele št. 533/1 k.o. Rožna Dolina je v prvi kleti
predvidena garaža. V drugi etaži je garaža zamaknjena pod
objekt in sega pod zasebne vrtove na vzhodni strani. V garaži
je v dveh etažah predvidenih 48 parkirnih mest. Zasebni vrtovi
vrstnih hiš so dvignjeni nad nivo ulice. Višinske razlike med
vhodi v objekte in Zgornjo ulico se premoščajo s stopnišči med
posameznimi nizi. Brežine ob uvozih v garažo se zazelenijo.
Zasaditev zelenih površin se izvede z avtohtonimi vrstami
grmovnic in dreves. Na južni strani niza je ob uvozu v garažo
predvidenih 15 parkirnih mest. Na zahodni strani prostorske
enote se nahaja gozdna pot širine cca 2,50, ki se ohrani. V severnem delu prostorske enote je ob obstoječih objektih možno
urediti zasebne vrtove in dvorišča. Preko zemljišča mora biti
zagotovljen javni dostop na gozdno pot za potrebe občasnega
spravila lesa. Prostorska enota meri 4458 m2. V prostorski
enoti P2 se pripadajoče zunanje površine urejajo kot:
– utrjene-tlakovane peš površine,
– utrjene površine za parkiranje,
– zazelenjene zasebne površine,
– brežine in oporni zidovi,
– zunanja stopnišča.
(4) Prostorska enota P3 je namenjena regulaciji potoka
Liskur, ureditvi brežin, zazelenitvi varovalnega pasu potoka
ter parkovni ureditvi obvodnega zemljišča med lokalno cesto
in potokom Liskur. Predvidena je ureditev linijskega parka,
sprehajalne poti in zasaditev z avtohtonimi vrstami grmovnic
in dreves. V sklopu parkovne ureditve se čez potok izvede lesena peš brv. Oporni zid se izvede v območju ureditve uvoza z
lokalne ceste čez potok Liskur. Prostorska enota meri 8868 m2.
V prostorski enoti P3 se površine urejajo kot:
– utrjene brežine,
– zazelenjene brežine,
– oporni zid,
– utrjene-tlakovane peš površine,
– parkovne površine,
– zazelenjene površine.
(5) Prostorska enota P4 je namenjena zelenim površinam.
Predvidena je izgradnja poti in brvi, namenjene peš povezavi
med državno cesto na severni strani in lokalno potjo na vstopu
v naselje. Pot in brv sta obdelani v lesu. Urejanje zazelenjenih
površin mora biti enotno. Zasaditev zelenih površin se lahko
izvede z avtohtonimi vrstami grmovnic in dreves. Prostorska
enota meri 1624 m2. V prostorski enoti P4 se površine urejajo
kot:
– brv,
– pot,
– zazelenjene površine.
(6) Prostorska enota P5 je namenjena zelenim površinam.
V sklopu zelenih površin se izvede vkopan zemeljski usedalnik
za čiščenje zalednih vod. Brežino med dovozno cesto v garaže
in gozdno potjo se utrdi in zazeleni. Brežine se zasadijo s travo
in z grmovnicami. Oporni zidovi so dopustni le na mestih, kjer
brežin ni mogoče drugače zavarovati. Zasaditev zelenih površin se lahko izvede z avtohtonimi vrstami grmovnic in dreves.
Prostorska enota meri 3416 m2.
(7) V ureditvenem območju so naslednji tipi cest:
C1 s prečnim prerezom
– cestišče 2 x 2.00 m
– varovalni pas 2 x 0.70 m
– hodnik za pešce (severni del) 1 x 1.50 m
Skupaj širine max 6.20 m;
C2 s prečnim prerezom
– cestišče 2 x 2.75 m
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– hodnik za pešce 1 x 1.50–1.00 m
Skupaj širine max 7.00 m;
C3 s prečnim prerezom
– cestišče 2 x 2.75 m
– hodnik za pešce 1 x 1.50–1.40 m
Skupaj širine max 7.00 m.
8. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Dimenzije objektov in višinske kote pritličij objektov so
razvidne iz kartografskega dela OPPN »Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo pritličja in zunanja ureditev – prikaz terasne
etaže in prerezi -« (listi št. 3.3, 3.4).
(2) V območju občinskega podrobnega prostorskega načrta so predvideni štirje tipi pozidave:
– vrstne atrijske hiše (tip Aa, Ab, Ac)
– stanovanjski bloki (tip Ba, Bb, Bc, Bd)
– vrstne hiše (tip D)
– vrstne hiše s kletjo (tip T).
(3) Osnovna tlorisna velikost objekta Tip Aa – vrstna atrijska hiša je 14,60 x 10,20 m. Etažnost objekta je P. Višina venca
je 3.60 m nad utrjenim terenom.
(4) Osnovna tlorisna velikost objekta Tip Ab – vrstna atrijska hiša je 14,50 x 10,00 m. Etažnost objekta je P+T. Višina
venca je max 6.50 m nad utrjenim terenom.
(5) Osnovna tlorisna velikost objekta Tip Ac – vrstna atrijska hiša je 14,50 x 10,20 m. Etažnost objekta je P+T. Višina
venca je max 6.50 m nad utrjenim terenom.
(6) Osnovna tlorisna velikost objekta Tip Ba – stanovanjski blok je 18,00 x 15,00 m. Etažnost objekta je P+1. Višina
venca je 6.60 m nad utrjenim terenom. Število enot v objektu:
max 6. Javni program v delu pritličja.
(7) Osnovna tlorisna velikost objekta Tip Bb – stanovanjski blok je 18,00 x 15,00 m. Etažnost objekta je P+2. Višina
venca je 9.90 m nad utrjenim terenom. Število enot v objektu:
max 10. Javni program v delu pritličja.
(8) Osnovna tlorisna velikost objekta Tip Bc – stanovanjski blok je 18,00 x 15,00 m. Etažnost objekta je P+2. Višina
venca je 9.90 m nad utrjenim terenom. Število enot v objektu:
max 11.
(9) Osnovna tlorisna velikost objekta Tip Bd – stanovanjski blok je 18,00 x 15,00 m. Etažnost objekta je P+1+T. Višina
venca je 9.90 m nad utrjenim terenom. Število enot v objektu:
max 9.
(10) Osnovna tlorisna velikost objekta Tip D – vrstna hiša
je 7,50 x 10,20 m. Etažnost objekta je P+1(+T). Višina venca
je 6.40 m (9.30 m) nad utrjenim terenom.
(11) Osnovna tlorisna velikost objekta Tip T – vrstna hiša
nad terenom je 7,50 x 10,30 m. Garaže se izvedejo v dveh
med seboj zamaknjenih etažah. Prva klet sega do parcelene
meje zemlj. parc. št. 533/1 k.o. Rožna Dolina na zahodni strani
objekta in meri max 17,10 x 100,70 m. Dimenzije druge kleti so
max 11,50 x 100,70 m. Etažnost objekta je K2+K1+P+M. Višina
slemena je 6.30 m nad utrjenim terenom. Višina kapi je 7.30 m
nad utrjenim terenom.
(12) Kapacitete območja:
– površina ureditvenega območja OPPN
– bruto etažna površina nad nivojem terena
– maksimalno število stanovanjskih enot
– FSI

63.351 m2,
23.825 m2,
174 enot,
0.38.

9. člen
(pogoji za oblikovanje objektov in površin)
(1) Fasade objektov naj bodo ometane. Okenska drsna
senčila in ograje balkonov naj bodo iz montažnih perforiranih
plošč (npr. max plošče, vlaknocementne plošče, betonske prefabricirane plošče). Strehe objektov tipa A, B in D so ravne, zaključene z višjim vencem. Streha objekta tipa T je enokapnica
z naklonom 9–11°, kritina je valovitka temne barve. V objektu
tipa T je možna izvedba frčad. Terasne etaže predstavljajo max
60 % tlorisne površine objekta.
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(2) Višinske razlike med dvignjenimi vhodi in zunanjimi
funkcionalnimi površinami je potrebno premostiti z opornimi
zidovi. Izvedeni naj bodo v kamnu ali betonu in ozelenjeni s
plezalkami. Prav tako se v kamnu ali betonu izvedejo ograje zasebnih dvorišč stanovanjskih blokov. Višina ograj je do
2,10 m. Ograja je lahko kombinirana z ozelenjenimi mrežami.
Medsosedske ograje je dopustno postaviti v zasebnih vrtovih
atrijskih in vrstnih hiš. Izvedene naj bodo iz montažnih perforiranih plošč (npr. max plošče, vlaknocementne plošče, betonske
prefabricirane plošče) ter ozelenjene s plezalkami. Višina ograj
je do 1,80 m.

ture,

10. člen
(dovoljeni posegi)
Na območju OPPN so dovoljeni naslednji posegi:
– sanacija in priprava stavbnega zemljišča,
– gradnja novih objektov,
– gradnja podzemne garaže pod objekti tipa T,
– gradnja enostavnih objektov iz 11. člena tega odloka,
– urejanje zelenih in utrjenih površin,
– urejanje prometne in komunalno energetske infrastruk– vzdrževanje objektov, naprav in površin,
– regulacija potoka.
11. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih objektov)
Dovoljena je postavitev naslednjih enostavnih objektov:
– medsosedska ograja,
– oporni zid,
– skulptura ali druga prostorska inštalacija,
– vodnjak oziroma okrasni bazen, pitnik,
– otroško igrišče,
– zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok).
12. člen
(odstranitve objektov in spremembe namembnosti)
Na ureditvenem območju ni obstoječih objektov.

13. člen
(pogoji za prometno urejanje)
(1) Prometna ureditev je razvidna v kartografskem delu
OPPN »Prometno tehnična situacija in idejna višinska regulacija« (list št. 3.5).
(2) Vse prometne površine so utrjene za vožnjo motornih
vozil. Površine vozišč so utrjene z betonskim, kamnitim oziroma
asfaltnim tlakovanjem. Minimalni radij uvoza z zbirne stanovanjske ceste je 6 m.
(3) Glavni dostopi do objektov, primarne peš površine,
parkirni prostori in ostale površine in objekti morajo biti urejeni
tako, da omogočajo nemoteno uporabo tudi za funkcionalno
ovirane ljudi. Povozne in peš površine so medsebojno ločene
s povoznimi stebrički, razen za primer intervencije in zbiranje
komunalnih odpadkov.
(4) Prometno se območje naveže na državno cesto
R2-444, odsek 347 Selo–Nova Gorica, preko obnovljenega
mostu čez Vrtojbico in preko obstoječe lokalne ceste 284330
Rožna Dolina–Stara gora (bolnišnica). Predvidena je rekonstrukcija dela lokalne ceste (oznaka C1) Rožna Dolina–Stara
gora (bolnišnica) zaradi izvedbe novega uvoza čez potok Liskur
ter javnih poti na severozahodni (oznaka C3) in južni strani
območja (oznaka C2). Vozišče dela lokalne ceste se nadviša;
obstoječe javne poti se razširijo, uredi se enostranski hodnik
za pešce.
(5) Prostorska enota P1 se prometno navezuje neposredno na javne poti na severni in južni strani območja ter preko
novopredvidenega mostu čez potok. Uvozi na parkirišča na južni strani območja so predvideni preko poglobljenega robnika.
(6) Prostorska enota P2 se prometno navezuje na podaljške javnih poti na zahodni ter južni strani območja, kjer so
predvideni uvozi v garaže ter zunanja parkirna mesta.
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(7) Gozdna pot na zahodni strani območja se ohrani.
Dovoljeni so posegi v pot v času gradnje, vendar jo je po dokončanju del potrebno vrniti v prvotno stanje.
(8) Mirujoči promet je organiziran na funkcionalnih površinah med objekti (štiri parkirišča) ter v skupni kleti vrstnih hiš
(tip T). Predvideno je enostransko ali obojestransko pravokotno
parkiranje. Za ureditev mirujočega prometa sta predpisani po
dve parkirni mesti na stanovanje in tri parkirna mesta na stanovanjsko hišo, eno parkirno mesto na 30 m2 neto pisarniške
oziroma upravne površine ter eno parkirno mesto na štiri sedeže v gostinskem lokalu.
(9) Skupno se za stanovalce in obiskovalce izvede 446
parkirnih mest, kar zadošča potrebam v 1. in 2. etapi. Predvidenih je 22 parkirnih mest za invalide (13 zunanjih in 9 v garaži),
kar predstavlja 5 % od vseh predvidenih parkirnih mest.
14. člen
(splošni pogoji za komunalno, energetsko
in telekomunikacijsko urejanje)
(1) Sestavni del meril in pogojev za komunalno in energetsko urejanje je »Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav«
(list št. 4).
(2) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture so:
– načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe in
predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje,
priključitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov;
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma
površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje
infrastrukturnih objektov in naprav, pri tem je treba posebno
pozornost nameniti zadostnim in ustreznim odmikom od obstoječih komunalnih in energetskih vodov in naprav;
– 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;
– gradnja komunalnih naprav in objektov mora potekati
usklajeno;
– 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 po izdelanih idejnih rešitvah
za to območje;
– 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;
– pred izdajo gradbenega dovoljenja posameznih objektov znotraj obravnavanega območja morajo investitor oziroma
upravljalci komunalnih vodov za vse komunalne vode, ki se
bodo prestavljali ali na novo polagali v cestni svet, cestno telo
ali zračni prostor državne ceste, na podlagi tretjega odstavka
2. člena Zakona o javnih cestah, pridobiti služnostne pravice na
podlagi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti, ki jo pripravi
Direkcije RS za ceste, Območje Nova Gorica.
15. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Na območju OPPN bo zgrajen ločen kanalizacijski sistem. Komunalne odpadne vode bodo z mrežo fekalnih kanalov
navezane na javno kanalizacijsko omrežje. Priključek se izvede
na prestavljeni fekalni kanal DN300, ki poteka preko območja.
(2) Potrebno je izvesti prestavitev obstoječega fekalnega
kanala zaradi regulacije potoka Liskur.
(3) Predvidena je navezava na novo fekalno kanalizacijo
tudi obstoječih bližnjih stanovanjskih objektov, lociranih na obrobju območja OPPN.
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(4) Na območju bosta urejena dva sistema meteornih
kanalov. Prvi bo služil odvodnji zalednih in lastnih strešnih ter
ostalih z ogljikovodiki neonesnaženih meteornih voda, drugi bo
služil odvodnji meteornih voda s parkirišč in ostalih prometnih
površin. Na meteorno kanalizacijo se bo padavinska voda priključevala preko ustreznih peskolovov. Čista meteorna voda bo
na dveh lokacijah speljana v Liskur, meteorna voda s parkirišč
in ostalih prometnih površin pa se bo predhodno očistila na
dveh ustrezno dimenzioniranih separatorjih ogljikovodikov. Iztočna mesta v Liskur bodo opremljena z iztočnimi glavami, dno
in brežine vodotoka pa bodo protierozijsko zaščiteni.
(5) Na meteorno vodo bodo navezane tudi zaledne vode,
ki se z zahodnega pobočja stekajo na obravnavano območje.
Koncentriran dotok predstavlja le manjši jarek, ki na obravnavano območje vstopa na skrajnem jugozahodnem robu.
Jarek bo preko zemeljskega usedalnika navezan na meteorno
kanalizacijo. Zaradi slabo prepustnega, zaglinjenega terena, je
ponikanje meteornih voda nemogoče.
16. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Za potrebe oskrbe območja s sanitarno in požarno
vodo se uredi zankast sistem cevovodov dimenzije DN100.
(2) Priključka na obstoječe omrežje se izvede v vodovodnem jašku ob obstoječem prepustu na Liskurju, neposredno
pred izlivom v Vrtojbico in na odcepu južne obodne ceste z
lokalne ceste v Staro Goro.
(3) Pred priključitvijo predvidene stanovanjske soseske
na javno vodovodno omrežje je potrebno rekonstruirati primarni
vodovod od nekdanjega mejnega prehoda Rožna Dolina do odcepa za predvideno sosesko Rožna Dolina III oziroma trgovine
Merkur v dolžini cca 1000 m. Vodovod bo potekal predvidoma
po Vipavski cesti in bo profila predvidoma 200 mm oziroma v
skladu s hidravličnim izračunom. Točna lokacija predvidenega
voda bo določena v projektni dokumentaciji.
17. člen
(plinovodno omrežje)
Objekte je potrebno priključiti na plinovodno omrežje za
potrebe ogrevanja, za pripravo sanitarne vode in kuhanje. Za
potrebe stanovanjskih objektov Rožna Dolina III se predvidi
izgradnja plinovodnega omrežja. Predvideva se:
– izgradnja novega plinovodnega omrežja s priključitvijo na obstoječe plinovodno omrežje, plinovod – odsek S66PE90;
– vgradnja omaric za hišne plinske priključke z vgrajeno
plinsko požarno pipo in merilno garnituro.
18. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Predvidena je postavitev nove transformatorske postaje na skrajni južni strani področja za porabnike v zazidalnem
kompleksu. Iz obstoječe TP Rožna Dolina III se izvede VN
priklop novega območja.
(2) Izveden bo NN priklop na nov distribucijski razvod, ki
bo služil za napajanje objektov v samem kompleksu. Področje
na južni strani se bo priključevalo direktno v novozgrajeno
TP s podzemnim kablom ustreznega preseka. Področje na
severni strani bo možno priključevati deloma tudi v obstoječo
TP Rožna Dolina III. Kabelska kanalizacija bo izvedena iz
stigmaflex cevi, položenih na globino 1 m. Na prelomih in na
medsebojnih razdaljah cca 50 m so locirani kabelski jaški dimenzij 120 x 120 cm, globine 1,2 m.
(3) Za manjši del omrežja na severozahodu območja se
izvede samo prestavitev NN omrežja, ostali obstoječi NN vodi,
ki prehajajo območje, pa bodo v celoti demontirani. Obstoječe
omrežje se v nadaljevanju napaja iz novozgrajene TP.

Št.

76 / 25. 7. 2008 /

Stran

11029

19. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Telekomunikacijsko omrežje se izvede zemeljsko s
kabelsko kanalizacijo.
(2) Kompleks se priključi na obstoječ zemeljski TT kabel,
ki poteka ob Vipavski cesti skozi Rožno Dolino. Priključni kabel
poteka ob dovozni poti do kompleksa.
(3) Interne TT komunikacije bodo priključevane v razvodnih TT omaricah razmeščenih po kompleksu. Na križanjih in
lomih bodo izvedeni jaški. Največja razdalja med jaški sme
znašati 100 m.
(4) Prehod na obstoječe omrežje in nadaljevanje TK vodov se izvede ob obstoječih stojnih mestih.
20. člen
(CATV omrežje)
(1) Telekomunikacijsko CATV omrežje se izvede zemeljsko v kabelski kanalizaciji.
(2) Kompleks se priključi na obstoječe telekomunikacijsko
CATV omrežje v razdelilni omarici SOM 14,17.
(3) Sekundarno omrežje povezuje razdelilne omarice razmeščene znotraj kompleksa.
21. člen
(javna razsvetljava)
Na obodnih cestah znotraj območja podrobnega prostorskega načrta bo izvedena javna razsvetljava na stebrih višine
8 m od tal. Napajalni kabli za JR bodo položeni v kabelski
kanalizaciji. Med stebre javne razsvetljave se položi pocinkani
valjanec za ozemljitev kandelabrov.
22. člen
(varstvo podtalnice in površinskih vodotokov)
(1) Območje posega v obalna in priobalna zemljišča vodotokov 2. reda (Vrtojbica in potok Liskur).
(2) Potok Liskur se na območju OPPN regulira na pretoke
povratne dobe Q100 s 50 cm varnostnega nadvišanja.
(3) Kanalizacijsko omrežje se izvede v ločenem sistemu.
Na območju bosta urejena dva sistema meteornih kanalov.
Prvi bo služil odvodnji zalednih in lastnih strešnih ter ostalih z
ogljikovodiki neonesnaženih meteornih voda, drugi bo služil odvodnji meteornih voda s parkirišč in ostalih prometnih površin.
Na meteorno vodo bodo navezane tudi zaledne vode, ki se z
zahodnega pobočja stekajo na obravnavano območje.
(4) Pogoji gradnje morajo biti skladni z geotehničnim poročilom in hidrološko študijo, ki sta prilogi OPPN.
23. člen
(varstvo zraka)
Prezračevanje vseh delov objekta se izvede naravno ali
prisilno, pri čemer je treba zagotoviti odvod dimnih plinov nad
strehe ali terase objektov. V času gradnje je potrebno preprečiti
prašenje z vlaženjem sipkih materialov in nezaščitenih površin
ter preprečiti raznos materiala z gradbišča.
24. člen
(varstvo pred hrupom)
Območje OPPN se razvršča v čisto stanovanjsko območje, kjer velja II stopnja varstva pred hrupom.
25. člen
(odstranjevanje odpadkov)
(1) Investitorji so dolžni ravnati z odpadki, ki nastanejo
v času gradnje in obratovanja objektov, v skladu z veljavnimi
predpisi o ravnanju z odpadki.
(2) Odjemna in zbirna mesta za komunalne odpadke so
predvidena ob parkiriščih na severni in južni strani območja ter
v pritličju objektov ob Zgornji ulici. Vsa zbirna mesta morajo biti
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urejena na tlakovani površini, nadkrita ter locirana tako, da je
omogočen neoviran dostop komunalnega vozila.
(3) Razmestitev zbirnih in odjemnih mest za odpadke je
razvidna iz kartografskega dela OPPN »Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo pritličja in zunanja ureditev« (list št. 3.3).

(3) Elementi parcelacije in zakoličbe objektov ter zakoličbene točke so razvidni iz kartografskega dela OPPN »Načrt
obodne parcelacije in zakoličbe objektov« (list št. 7.1).

26. člen

(javno dobro)

(ohranjanje narave)
(1) Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
(2) Pri načrtovanju razsvetljave na območju OPPN je potrebno upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07).
27. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami)
bo.

(1) Za območje OPPN 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 površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(3) Do vseh načrtovanih objektov je potrebno zagotoviti
dostop intervencijskih gasilskih vozil, skladno z določili SIST
DIN 14090. Intervencijske poti izven vozišč naj bodo urejene
kot poti za pešce, utrjene za osni pritisk 10 t.
(4) Intervencijska pot okoli in po naselju mora omogočati
krožno vožnjo. Intervencijska pot poteka deloma po peš površinah, ki so od vozišč ločene s povoznimi stebrički.
(5) Priključek na javno cestno omrežje za intervencijska
vozila je načrtovan preko prometnega priključka za predvideno
stanovanjsko sosesko na stanovanjski zbirni cesti.
(6) Za potrebe oskrbe območja s sanitarno in požarno
vodo se na območju uredi zankast sistem cevovodov dimenzije
DN100, iz katerega se oskrbujejo objekti s sanitarno vodo, nanj
pa so za potrebe hidrantnega omrežja skladno s »Pravilnikom o
tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov«
nameščeni tudi nadzemni hidranti. Dovod vode naj zagotavlja
pretok vsaj 15 l/s.
(7) Pri načrtovanju ukrepov in rešitev varstva pred požarom in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami morajo
biti pri graditvi objektov upoštevana določila 22. člena Zakona
o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07) in Pravilnika
o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05,
83/05, 14/07). Upoštevati je potrebno tudi določila Uredbe o
graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 67/95).
(8) V skladu s Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah
(Uradni list RS, št. 31/04, spr. 10/05, 83/05, 14/07) mora biti v
projektni dokumentaciji PGD izdelana zasnova požarne varnosti z izpolnjenim izkazom požarne varnosti, iz katere je razvidno, kateri so načrtovani ukrepi požarne varnosti. Iz projektne
dokumentacije mora biti razvidno, ali so ukrepi požarne varnosti načrtovani na podlagi 7. ali 8. člena Pravilnika o požarni
varnosti (Uradni list RS, št. 31/04).
(9) Ureditev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
je razvidna iz kartografskega dela OPPN »Načrt intervencijskih
poti« (list št. 6).
28. člen
(načrt parcelacije)
(1) Mejne točke parcel in objektov so opredeljene po
Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu.
(2) Območje OPPN obsega površino 63.351 m2 in se
deli na 26 gradbenih parcel (G1-26) ter 9 zemljišč v javni ali
zasebni lasti (Z1-9).

29. člen
(1) V območju OPPN so javnemu dobru namenjene ceste
po obodu naselja, del parkirnih površin na vzhodni strani območja, peš površine v naselju, osrednji trg z gozdom, ureditve
obvodnega sveta in ureditve javnih zelenih površin v izmeri
cca 3,4 ha površin.
(2) Na delu zemljišča na severni strani prostorske enote
P2 je potrebno zagotoviti služnost javne rabe za ureditev dostopa na gozdno pot.
(3) Površine namenjene javnemu dobru so razvidne
iz kartografskega dela OPPN »Načrt členitve površin« (list
št. 7.2).
30. člen
(etapnost gradnje)
(1) Predvidene posege se lahko izvede v eni etapi ali v
ločenih etapah:
– etapa 1: rekonstrukcija dovoznih javnih poti, regulacija
potoka Liskur in izgradnja predvidenih objektov na južnem delu
OPPN pod in nad terenom, ureditev pripadajočih zunanjih površin, prometne in komunalno energetske infrastrukture,
– etapa 2: rekonstrukcija dela lokalne ceste na severovzhodu območja, izvedba mostu čez potok Liskur in izgradnja
predvidenih objektov na severni strani območja, ureditev pripadajočih zunanjih površin, prometne in komunalno energetske
infrastrukture, ureditev zelenih površin na severni in južni strani
območja,
– etapa 3: ureditev rekreacijskih površin med potokom
Liskur in lokalno cesto na vzhodni strani.
(2) Posamezne etape niso časovno soodvisne razen pogoja, da se vse pripadajoče komunalne ureditve z regulacijo
potoka izvedejo sočasno ali pred izvedbo etape 1, čeprav ležijo
v območjih etape 2 ali 3. Posamezne objekte znotraj etap je
možno graditi ločeno.
31. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Dopustno je odstopanje od predpisanih maksimalnih
višinskih gabaritov objektov nad terenom do ± 0,50 m. Tlorisna
dimenzijska toleranca objektov je ± 0,20 m, garaž pa ± 1,00 m.
Izven opredeljenih horizontalnih gabaritov večstanovanjskih
blokov je dovoljena gradnja balkonov do + 2,00 m.
(2) Odstopanja višinske regulacije terena so lahko do
± 0,30 m.
(3) Število stanovanjskih enot ne sme biti večje od 174.
Odstopanja brutto etažnih površin nad nivojem terena so lahko
do ± 5%. Predpisane brutto etažne površine in njihove tolerance ne vključujejo površin odprtih in polodprtih stanovanjskih
površin (balkonov, lož ipd.).
(4) Pri objektih tipa D (oznaka D/14, D/15, D/19, D/22,
D/23, D/27, D30, D/31) je možna izvedba terasne etaže, površine 60% tipične etaže. Oznake objektov so razvidne iz kartografskega dela OPPN »Pregledna situacija« (list št. 3.2).
(5) Dopustne so spremembe prometne ureditve, tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov
zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora.
(6) Prav tako je dopustna sprememba lokacije transformatorske postaje, skladno s prejšnjim odstavkom.
(7) Dopustna so odstopanja površin zemljišč v javni in
zasebni lasti, gradbenih parcel in zakoličbenih točk, skladno
z uskladitvami parcelnih mej in s tolerancami horizontalnih
gabaritov objektov. Znotraj gradbenih parcel in zemljišč v javni
in zasebni lasti je po izgradnji naselja ali dela naselja možna
podrobnejša parcelacija.
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(8) Pri regulaciji potoka Liskur so dopustna odstopanja od
tehničnih rešitev, če se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer
poiščejo tehnične rešitve, ki so hidrotehnično, oblikovalsko ali
okoljevarstveno primernejše in ne poslabšujejo prostorskih in
okoljskih razmer ter varnosti ljudi. Odstopanja od tehničnih rešitev ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi pa morajo
soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
32. člen
OPPN je, skupaj s prilogami, stalno na vpogled na Oddelku za okolje in prostor pri Mestni občini Nova Gorica.
33. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o zazidalnem načrtu Rožna Dolina III (Uradno glasilo, št. 10/88).
Št. 350-05-1/99
Nova Gorica, dne 10. julija 2008
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

3425.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta Ob železniški
postaji – jug (spremembi dela LN Ob železniški
postaji)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt Uradni list RS, št. 33/07) in 19. člena Statuta Mestne
občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni
list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica na seji dne 10. julija 2008 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Ob železniški postaji – jug
(spremembi dela LN Ob železniški postaji)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na svoji seji dne
26. 1. 2006 sprejel odlok o lokacijskem načrtu Ob železniški postaji v Novi Gorici. Lokacijski načrt je na severnem delu ureditvenega območja določil pogoje gradnje trgovskega centra, na
južnem delu območja pa pogoje gradnje stanovanjske soseske.
Pri podrobnejšem načrtovanju kompleksa stanovanjske soseske se je izkazalo, da so potrebne tehnološke in organizacijske
izboljšave take vrste in takega reda, da mestoma presegajo
okvire določil odloka o lokacijskem načrtu. Družba Primorje Ajdovščina je v pobudi za spremembo akta navedla, da želi zelo
zgoščeno gradnjo stanovanjskih objektov z minimalnimi odmiki
spremeniti tako, da bo pozidava, ob ohranjanju konceptualne
zasnove in ohranjanju kapacitete objektov, zagotavljala bistveno boljše bivalne, sanitarno tehnične in požarno varnostne
razmere na območju. Mestna občina Nova Gorica je pripravila
tudi nov predlog ureditve Prvomajske ulice, ki ga LN še ni
poznal in upošteval. Zaradi vsega navedenega je smiselno in
potrebno določila odloka ustrezno spremeniti in prilagoditi, to
pa je moč storiti le po enakem postopku, po kakršnem so bila
določila odloka oblikovana in sprejeta. Zakon o prostorskem
načrtovanju ZPNačrt ne pozna več lokacijskega načrta, temveč
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prostorski izvedbeni akt poimenuje OPPN, zato je spremembo
dela LN smiselno in potrebno sprejeti kot OPPN na tistem delu
LN, ki ga spremembe zadevajo.
2. Območje OPPN
Območje OPPN zajema pretežni zaledni blokovni del
stanovanjske soseske na južnem delu ureditvenega območja
LN Ob železniški postaji, razen treh stanovanjskih stolpnic ob
Prvomajski ulici in dveh stanovanjskih blokov ob že obstoječem
stanovanjskem bloku ob Prvomajski ulici. Območje OPPN je
natančno razvidno iz grafične priloge.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bo podal izdelovalec načrta.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih
faz
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih
okvirnih rokih:
priprava osnutka načrta
pridobitev smernic in sklepa MOP
o potrebnosti CPVO
dopolnjen osnutek načrta
javna razgrnitev in obravnava
priprava predloga načrta
pridobitev mnenj in potrdila MOP o
sprejemljivosti vplivov na okolje
predložitev načrta Mestnem svetu
v sprejem z odlokom

90 dni
40 dni
60 dni (s CPVO 120 dni)
40 dni
60 dni
40 dni (s CPVO 60 dni)
30 dni

Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in
pogojev činiteljev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
5. Nosilci urejanja prostora
V postopku priprave OPPN bodo smernice za načrtovane
prostorske ureditve iz njihove pristojnosti podali nosilci urejanja
prostora:
– Ministrstvo RS za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Nova Gorica,
Sedejeva 9, Nova Gorica;
– Ministrstvo RS za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Izpostava Nova Gorica, Prvomajska 52, Nova
Gorica;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Delpinova 16,
Nova Gorica;
– Uprava za notranje zadeve Nova Gorica, Sedejeva 11,
Nova Gorica;
– Telekom Slovenije, področna enota Nova Gorica, Kidričeva 17, Nova Gorica;
– Elektro Primorska, področna enota Nova Gorica, Erjavčeva 22, Nova Gorica;
– Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, Cesta
25. junija 1b, Nova Gorica;
– Komunala Nova Gorica, Cesta 25. junija 1, Nova Gorica;
– Oddelek MONG za infrastrukturo in gospodarske javne
službe.
Kolikor se bo izkazalo, da bo potrebno pridobiti smernice
in mnenja še dodatnih nosilcev urejanja prostora, bodo le-te
pridobljene med postopkom.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Sredstva za pripravo OPPN so zagotovljena v postavki
16029003 proračuna MONG za leto 2008.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in se ga pošlje
Ministrstvu RS za okolje in prostor.
Št. 3505-7/2008
Nova Gorica, dne 10. julija 2008
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.
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3426.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe
plakatnih mest za volitve v Državni zbor
Republike Slovenije na območju Mestne
občine Novo mesto

Na podlagi 3. odstavka 8. člena Zakona o volilni referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) Mestna občina
Novo mesto objavlja

POGOJE
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
za volitve v Državni zbor Republike Slovenije na
območju Mestne občine Novo mesto

Uradni list Republike Slovenije
2. Vsi navedeni izvajalci so po odloku zavezani zagotoviti
vsem zainteresiranim, še zlasti političnim strankam v času volilne kampanje, enake pogoje za plakatiranje (26. člen Odloka
o plakatiranju in obveščanju).
3. Vsi navedeni izvajalci razpolagajo s trajnimi oglasnimi
panoji oziroma površinami, so pa tudi pooblaščeni za urejanje
dodatnih obvestilnih mest.
4. Pogoje za uporabo obvestilnih mest izvajalcev pod A,
B, C in D določajo izvajalci sami.
5. Plakatiranje izven stalnih in urejenih dodatnih obvestilnih (plakatnih) mest, kakor tudi druge oblike posredovanja
obvestil ureja Zakon o volilni referendumski kampanji (Uradni
list RS, št. 41/07).
Št. 426-38/2008-1805
Novo mesto, dne 14. julija 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

I. BREZPLAČNA UPORABA PANOJEV
1. V skladu s 1. odstavkom 8. člena zakona o volilni
kampanji bosta vsakemu organizatorju volilne kampanje na
razpolago dva brezplačna mobilna panoja in sicer eden na
razširjenem pločniku ob cesti pred stavbo Seidlova cesta 1 v
Novem mestu in drugi ob Seidlovi cesti (zelenica med parkiriščem in pločnikom) nasproti poslovno stanovanjske soseske
»Plava laguna«.
2. Panoji bodo dodeljeni posameznemu organizatorju volilne kampanje na podlagi pisne vloge, naslovljene na Mestno
občino Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Novo mesto, Seidlova cesta 1. Vloge morajo
prispeti najkasneje do četrtka 14. 8. 2008 do 12. ure. Vrstni
red dodeljenih panojev bo določen na osnovi žrebanja, ki bo v
ponedeljek 18. 8. 2008 ob 13. uri v sejni sobi, Seidlova cesta 1,
II. nadstropje.
3. Organizator volilne kampanje bo na dodeljena panoja
lahko sam nameščal plakate in skrbel za urejenost in zglednost
panoja.
4. Na panoju mora biti ves čas izvajanja volilne kampanje
izpisano ime organizatorja volilne kampanje.
5. V pisnem zahtevku za dodelitev panojev mora biti
navedeno ime ter kontaktna telefonska številka osebe, ki bo
odgovorna za urejenost panoja.
II. UPORABA DRUGIH OGLAŠEVALNIH POVRŠIN
1. V Mestni občini Novo mesto ureja področje plakatiranja
in obveščanja Odlok o plakatiranju in obveščanju (Uradni list
RS, št. 44/02, 60/02, 31/05, 102/05 in 79/07) po katerem izvajajo plakatiranje in obveščanje naslednji pooblaščeni izvajalci:
A. na malih plakatnih mestih:
– Tam tam d.o.o., Verovškova ul. 55 b, 1000 Ljubljana
B. na velikih reklamnih panojih:
– NOUA d.o.o. Novo mesto, Ljubljanska cesta 1, 8000
Novo mesto,
– KONVIKT d.o.o. Novo mesto, Šolska ulica 6, 8000
Novo mesto,
– EUROPLAKAT d.o.o. Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.
C. s transparenti
– NOUA d.o.o. Novo mesto, Ljubljanska cesta 1, 8000
Novo mesto in
– KONVIKT d.o.o. Novo mesto, Šolska ulica 6, 8000
Novo mesto.
D. druge oblike oglaševanja
– SPORTI d.o.o. Novo mesto, Košenice 83, Novo mesto
– obešanke na drogovih javne razsvetljave,
– EUROPLAKAT d.o.o., Šmartinska c. 152, Ljubljana
– mupi panoji,
– METROPOLIS MEDIA d.o.o., C. Ljubljanske brigade 25,
Ljubljana – City light,
– MADISON d.o.o., Žitna ulica 12, Maribor – roto panoji.

PIVKA
3427.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za
rekonstrukcijo dela LC 315050, LC 315010, LC
315020 ter JP 816637

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Pivka
(Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07) je župan
Občine Pivka dne 16. 7. 2008 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za rekonstrukcijo dela
LC 315050, LC 315010, LC 315020 ter JP 816637
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)
Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list
RS, št. 33/07) določa, da se z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljevanju: OPPN) lahko načrtuje podrobne
prostorske ureditve, če se izkaže potreba po tem tudi izven
območij, ki so določena s planskimi enotami kot območja za
katere je potrebna priprava OPPN. Občina Pivka je v načrtu
razvojnih programov opredelila rekonstrukcijo posameznih najbolj kritičnih cestnih odsekov, na katerih se sočasno izgrajuje
ter obnavlja tudi preostala komunalna infrastruktura. Odseki
cest so bili v preteklosti izvedeni kot preplastitve obstoječih
prometnih povezav, ter ne ustrezajo širinam dvosmernega cestnega prometa ter niso opremljeni za varno udeležbo pešcev
v prometu. Na posameznih odsekih se srečamo tudi z neurejenostjo katastrskega stanja ter lastninskih razmerij. Za uspešno izvedbo načrtovanih rekonstrukcij je potrebna pridobitev
razpolaganja s pravico graditi, tudi če se rekonstrukcija odvija
znotraj območja varstvenega pasu ceste ter za izvedbo del ni
obvezna pridobitev gradbenega dovoljena. ZPNačrt določa,
da je izkazana javna korist iz 93. člena ZUreP-1 (slednja je
podlaga za izvedbo razlastitve), če so v grafičnem delu OPPN
nepremičnine določene tako, da jih je mogoče identificirati v
zemljiškem katastru.
S tem OPPN se bo v postopku obravnavalo rekonstrukcijo
dela obstoječih kategoriziranih občinskih cest:
– odseka LC 315060 od naselja Velika Pristava do naselja
Šmihel v dolžini cca 812 m,
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– odseka LC 315050 v naselju Narin od križišča s cesto
JP 816641 do centra vasi (oziroma do priključka JP 816643) v
dolžini cca 343 m, s sočasno ureditvijo enostranskega pločnika
ter novogradnjo kanalizacije v ločenem sistemu,
– odseka JP 816637 od zaselka Šmihel pri odcepu od
glavne državne ceste G1-6, odsek 339, do naselja Nadanje
selo v dolžini cca 1200 m,
– odseka LC 315010 in LC 315020 zvezno od križišča z
javno potjo JP 816571 v Neverkah do kulturnega doma v Dolnji
Košani v dolžini cca 1314 m, s sočasno ureditvijo pločnika ter
novogradnjo kanalizacije v ločenem sistemu.
Pravna podlaga za pripravo OPPN je v veljavni zakonodaji v ZPNačrt, ZUreP-1, Odloku o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine
Pivka (Uradni list RS, št. 82/98, 75/04) ter Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 90/02,
52/05 in 29/06). OPPN mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom
o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, s tem da se vsebina ustrezno
prilagodi obravnavanim prostorskim ureditvam.
2. člen
(območje prostorskega načrta)
Območje predvidenih ureditev obsega:
– na odseku LC 315060 od naselja Velika Pristava do
naselja Šmihel parcele oziroma njihove dele št. 2080/1, 2081/1,
2083/2, 1664, 1661/3, 1661/5, 1661/4, 2083/1, 2084, 1658,
1657, 1656, 1655, 1654, 1653, 1652, 1650, 1649, 1646, 1645,
1644, 1643, 1642, 1641, 1639, 1638, 1637, 1684, 3677/1,
1634, 1632, 1633, 1631, 1630, 1629, 1628, 1627, 1626, 1625,
1624, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1623,
1622, 1621, 1620, 1619, 1618, 1617, 1202, 1303, 1302/1,
1203, 1204, 1205, 1301, 1206, 1207, 1300, 1208/1, 1345/1,
1338/1, 1288/3, 1290, 1338/3, 1338/4, 1291/2, 1292/3, 1292/2,
3639, 3640, 3642, vse k.o. Narin,
– na odseku LC 315050 v naselju Narin od križišča s
cesto JP 816641 do centra vasi, parcele oziroma njihove dele
št. 3628/1, 3628/2, 3628/3, 3628/4, 3630/5, 3630/6, 3630/2,
316, 310, 309, 305/1, 305/2, 149/2, 188/3, 188/5, 185/4, 185/3,
3685/1, 342, 341, 340, 339, 338, 337, 336, 335, 334, 333, 332,
331, 330, 329, 328, 327, 326, 325, 324, 323, 322, 321, 320,
319, 318, 317, 3627/2, 3626/1 in 3627/1 vse k.o. Narin,
– na odseku JP 816637 od zaselka Šmihel do naselja
Nadanje selo, parcele oziroma njihove dele št. 704/3, 713/2,
717, 933/3, 933/2, 720, 722/1, 725, 729, 732, 735, 736, 738,
933/4, 739, 742, 743, 746, 751, 753, 932, 754, 755, 821, 822/1,
823, 824/1, 824/2, 825/2, 825/1, 826, 830, 819, 818, 817,
832/1, 832/2, 833/1, 833/2, 813, 806, 805, 801, 797, 796/1,
795, 793, 792, 791, 790, 789, 788, 786, 784, 783, 782, 781,
780, 779, 778, 777, 776, 775, 774, 773/2, 772, 771, 770, 769,
767, 561, 559, 501, 563, 556, 506, 499, 502, 503/1, 503/2, 501,
506, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 500, 495, 496, 504, 514,
515, 169, 518, 519, 521, 522, 168, 2871/1, 116, 114, 1976,
2921, 2102, 2101/2, 2103, 2104, 2105, 2107, 2108, 2109/1,
2110, 2111, 2112, 2114, 2115, 2116, 2117, 2119, 2120, 2121,
2122, 2125, 2126, 2129, 2128/2, 2135/2, 2872, 2866/1, vse
k.o. Nadanje selo,
– odseka LC 315010 in LC 315020 parcele oziroma njihove dele št. 5609/1, 5609/2, 5609/3, 5609/4, 5609/5, 5752,
5608/1, 5608/4, 5607/1, 5594/1, 5604/1, 5753, 5639/1, 5639/2,
5639/6, 5654, 5645, 179/1, 179/2, 177/1, 176/1, 176/2, 173,
175, 157/1, 256/2, 257/2, 168/2, 165, 161,158, 26/23, 26/22,
26/21, 26/3, 5750/3, 5750/1, 5613, 5617, 5619/1, 5623, 5624,
5627, 5628, 5637, 5671/2, 5671/1, 5670, 5669, 5668, 5654,
5653, 5652, 5651, 182, 183, 185, 187, 188, 190, 256/3, 256/1,
257/1, 168/1, 5751, 263/1, 266, 269, 279/3, 281/2, 306, 307,
310/2, 310/1, 314, 317, 320/8, 320/2, 5647, 5646, 5636, 186
k.o. Košana in 3972, 3922/1 in 3140/1, k.o. Stara Sušica.
V območje urejanja bodo kolikor bo potrebno zaradi izvedbe infrastrukture vključene tudi druge parcele.
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3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Potrebne strokovne podlage se izdelajo z upoštevanjem
veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave OPPN. Strokovno rešitev izdela izvajalec OPPN izbran v
skladu z zakonom o javnih naročilih, s tem da poleg smernic
upošteva predhodno izdelane strokovne podlage.
Za predmetne ureditve so bili v predhodni fazi izvedeni
geodetski posnetki ter sledeče strokovne podlage:
– IDZ rekonstrukcija LC 315060 od zaselka Velika Pristava do zaselka Šmihel – varianta 3, št. NG/066-2007, izdelana
pri PS Prostor d.o.o., iz Kopra, december 2007,
– IDZ rekonstrukcija JP 816637 od zaselka Šmihel do
naselja Nadanje selo, št. NG/066-2007, izdelana pri PS Prostor
d.o.o., iz Kopra, december 2007,
– IDZ rekonstrukcija LC 315050 v naselju Narin,
št. 116/07-1, izdelana pri Biroobala d.o.o., iz Kopra, januar
2008,
– IDZ rekonstrukcija LC 315010 in 315020 Neverke –Dolnja Košana, št. NG/076-2007, izdelana pri PS Prostor d.o.o., iz
Kopra, januar 2008.
4. člen
(roki za pripravo in posamezne faze)
Posamezne faze z roki za pripravo so:
– pripravljavec pridobi pogoje in usmeritve za načrtovanje
s strani nosilcev urejanja prostora, ki dajejo pogoje in usmeritve, 30 dni,
– načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag ter v
skladu z usmeritvami za načrtovanje prostorske ureditve izdela
osnutek oziroma dopolnjen osnutek OPPN, 30 dni,
– pripravljavec z javnim naznanilom in v svetovnem spletu
na krajevno običajen način obvesti javnost o javni razgrnitvi in
javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN, javna razgrnitev
traja najmanj 30 dni, javno naznanilo je objavljeno najmanj en
teden pred začetkom javne razgrnitve,
– pripravljavec v času javne razgrnitve evidentira vse
pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in
posameznikov, jih v sodelovanju z načrtovalcem prouči ter
zavzame stališče glede njihovega upoštevanja,
– načrtovalec izdela predlog OPPN, ki se ga posreduje v
pridobitev mnenj,
– nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po
prejemu poziva, načrtovalec izdela usklajen predlog OPPN,
– usklajen predlog OPPN se predloži v sprejem, občinski
svet sprejme OPPN z odlokom, ki se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice)
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v skladu s področno zakonodajo predstavljajo nosilce urejanja prostora in ki v konkretnem postopku
priprave OPPN odločajo o zadevah urejanja prostora, so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Sektor
za vodno gospodarstvo, Območna pisarna Koper, Pristaniška
12, Koper
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica,
Delpinova 16, Nova Gorica
– Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova
16, Nova Gorica
– Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija
d.o.o., Jeršice 3, Postojna
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper
– Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka za področje
občinskih cest.
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Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu podati smernice za pripravo
OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da
nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
Na dopolnjen predlog OPPN pa morajo nosilci urejanja
prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
6. člen
(financiranje)
Obveznosti v zvezi s financiranje priprave prostorskega
akta gredo iz proračuna Občine Pivka za leto 2008.
7. člen
(določitev objave)
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu ter se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

– Načrt parcel z zakoličbo
– Zbirna situacija komunalnih napeljav
– Prikaz vplivnega območja z ukrepi za
obrambo in zaščito

(D) Priloge
– Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta L4/4 Krožišče–Latkova vas
– Odločba MOP
– Izvleček iz planskega akta
– Povzetek za javnost
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN
– Strokovne podlage
– Smernice za načrtovanje
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi
OPPN.

Št. 3505-0/2006
Pivka, dne 16. julija 2008

3. člen
(meja območja)
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

OPPN se nanaša na parc. št.: 1354, 1157/2, 1152/21,
1152/20, 1360/1, 1162/2, 1163/1, 1163/3, 1163/5, 1161/2,
1161/1, 1160/2, 1160/3, 1160/4, 1350/319, 1160/1, 1164/1,
1159, 1151/3, vse k.o. Latkova vas.
Skupna površina OPPN je cca 0,8 ha.
Območje urejanja se nahaja v križišču regionalnih cest
R2-447/0288 Latkova vas–Šempeter, R2 -447/0389 Latkova
vas–Šentrupert in R2-427/1351 Latkova vas–Prebold.

PREBOLD
3428.

1 : 500
1 : 1000
1 : 1000

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu L4/4 Krožišče–Latkova vas

Na podlagi 29. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list
RS, št. 81/06) in sedmega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) ter
na podlagi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta L4/4 Krožišče Latkova vas (Uradni list RS,
št. 71/07) je Občinski svet Občine Prebold na 18. redni seji dne
17. 7. 2008 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
L4/4 Krožišče–Latkova vas
1. člen
(splošne določbe)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt L4/4 Krožišče–Latkova vas (OPPN), katerega je izdelal
PROPLAN, Ivanka Kraljič, s.p., Krško, pod številko OPPN09/07.
2. člen
(vsebina)
OPPN vsebujejo odlok, besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
(A) Odlok o OPPN
(B) Besedilo
(C) Kartografski del
– Izsek iz prostorskih sestavin planskih
aktov Občine Prebold
– Načrt parcel z mejo območja urejanja
– Geodetski načrt z mejo območja urejanja
– Zazidalna situacija
– Gradbena situacija
– Situacija prometne ureditve
– Tipski prerez krožišča

1 : 5000
1 : 2880
1 : 500
1 : 1000
1 : 500
1 : 500
1 : 50

4. člen
(skupno vplivno območje)
Skupno vplivno območje obsega parc. št.: 1354, 1157/2,
1152/21, 1152/20, 1360/1, 1162/2, 1163/3, 1163/3, 1163/5,
1161/2, 1161/1, 1160/2, 1160/3, 1160/4, 1350/319, 1160/1,
1164/1, 1159, 1151/3, vse k.o. Latkova vas.
5. člen
(vrste gradenj)
denj:

Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gra– gradnja novega objekta,
– rekonstrukcije objektov,
– redna vzdrževalna dela na objektih,
– investicijska vzdrževalna dela na objektih,
– vzdrževalna dela v javno korist,
– odstranitev objekta.
6 člen
(vrste objektov)

Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov
po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS,
št. 33/03):
– gradbeni inženirski objekti, in sicer objekti transportne
infrastrukture – ceste, prenosni vodovodi in pripadajoči objekti,
prenosna komunikacijska omrežja, prenosni elektroenergetski
vodi, distribucijski plinovodi, distribucijski cevovodi za vodo in
pripadajoči objekti, hidranti, cevovodi za odpadno vodo, distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska
omrežja.
Na območju OPPN je dovoljena gradnja objektov na podlagi Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list
RS, št. 37/08), in sicer:
– nezahtevni objekti, in sicer: pomožni infrastrukturni
objekti (npr. pločnik in kolesarska steza); začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi (npr. kiosk); spominska
obeležja; objekt za oglaševanje;
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– enostavni objekti, in sicer: pomožni infrastrukturni objekti (npr. pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti,
pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak);
začasni objekti (npr. odprti sezonski gostinski vrt); spominska
obeležja; urbana oprema.
7. člen
(funkcionalna in oblikovalna merila in pogoji)
Ureditev okolice objekta:
– višinske razlike v terenu se rešujejo predvsem z brežinami ali v kombinaciji z opornimi zidovi, ki morajo biti kamniti,
betonski, obloženi s kamnom ali v reliefni betonski izvedbi
(možnost kanelur) in prekriti z zelenimi plezalkami,
– brežine nasipov se zatravijo in prilagodijo okoliškem
reliefu, prehodi naj bodo postopni in mehki,
– za zasaditve se uporabijo avtohtone, rastišču prilagojene listopadne vrste grmovnic in drevja,
– osrednji del krožišča se zatravi z možnostjo ureditve
cvetličnjaka, postavitve svetilk javne razsvetljave ali parternih
ureditev do višine največ 0,60 m,
– opuščena stara trasa regionalne ceste R2-427/1351
Latkova vas–Prebold se poruši, del trase ob stanovanjskih
objektih se nameni za dostopno cesto do stanovanjskih hiš na
parc. št. 1032/5 in 1032/17, k.o. Latkova vas,
– prostor med staro in novo traso regionalne ceste R2427/1351 Latkova vas–Prebold se uredi kot parkirišče za osebna vozila in zelenico z možnostjo postavitve spominskih obeležij, informativnih tabel in ostale urbane opreme,
– obstoječe avtobusno postajališče na regionalni cesti
R2-427/1351 Latkova vas–Prebold se prestavi ob novo traso
te iste ceste,
– obstoječe avtobusno postajališče na regionalni cesti
R2-447/0288 Šempeter–Latkova vas se prestavi bolj severovzhodno od obstoječe lokacije.
Velikost in oblika parcele, namenjene za gradnjo: parcelo,
namenjeno za gradnjo sestavljajo površine za motorni in peš
promet z avtobusnim postajališčem, s pripadajočimi cestnimi
objekti, napravami in brežinami. Velikost in oblika parcele,
namenjene za gradnjo, sta določeni v grafični prilogi Načrt
parcel z zakoličbo.

Št.

MOTORNI PROMET
Vse prometne površine za odvijanje motornega prometa
se asfaltirajo.
CESTE
Na območju OPPN so naslednje ceste:
– regionalna cesta R2-447/0288 Šempeter–Latkova vas,
z normalnim profilom širine 13,45 - 16,80 m (vozni pas, kolesarska steza, hodnik za pešce, bankine, robni ter varovalni
pasovi); ob cestišču se uredi avtobusno postajališče;
– regionalna cesta R2-447/0289 Latkova vas–Šentrupert,
z normalnim profilom širine 15,30 m (vozni pas, kolesarska steza, hodnik za pešce, bankine, robni ter varovalni pasovi);
– regionalna cesta R2-427/1351 Latkova vas–Prebold,
z normalnim profilom širine 13,20 - 15,80 m (vozni pas, kolesarska steza, hodnik za pešce, bankine, robni ter varovalni
pasovi); ob cestišču se ohranja avtobusno postajališče;
– predvidena dostopna cesta za industrijsko cono – z
normalnim profilom širine 8,70 m (vozni pas in bankini),
– predvidena dostopna cesto do stanovanjskih objektov
v križišču – z normalnim profilom 7,10 m (vozna pasova in
pločnik za pešce).
KROŽNO KRIŽIŠČE
Na območju OPPN se izgradi srednje veliko, izven urbano, dvopasovno krožno križišče z naslednjimi projektno tehničnimi elementi:
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Osnovne dimenzije so:
– zunanji premer
D1= 50 m
D2= 32 m
– notranji premer
– širina krožnega pasu
u = 9,0 m
u1= 1,0 m.
– širina povoznega sredinskega otoka
Na priključku iz smeri Prebolda:
– širina uvoza
e= 6,05 m
– širina voznega pasu
v= 3.00 m
– uvozni radij
Ru= 15,00 m
– izvozni radij
Ri= 11,00 m
– dolžina ločilnega otoka
T=13,76 m
– širina ločilnega otoka
W=4,30 m.
Na priključku iz smeri Šentrupert:
– širina uvoza
e= 6,05 m
– širina voznega pasu
v= 3,50 m
– uvozni radij
Ru= 11,00 m
– izvozni radij
Ri= 20,00 m
– dolžina ločilnega otoka
T=13,76 m
W=4,30 m.
– širina ločilnega otoka
Na priključku iz smeri centra naselja Šempeter:
– širina uvoza
e= 5,85 m
– širina voznega pasu
v= 3,50 m
Ru= 15,00 m
– uvozni radij
– izvozni radij
Ri= 15,00 m
– dolžina ločilnega otoka
T=14 m
– širina ločilnega otoka
W=4,30 m.
Na priključku dostopne ceste v industrijsko
cono:
– širina uvoza
e= 6,70 m
– širina voznega pasu
v= 3,00 m
– uvozni radij
Ru=15,00 m
Ri=15,00m
– izvozni radij
– dolžina ločilnega otoka
T=14,00 m
– širina ločilnega otoka
W=4,50 m.

8. člen
(prometno omrežje)

76 / 25. 7. 2008 /

pert,

V krožišče se morajo priključevati naslednje ceste:
– regionalna cesta R2-447/0288 Šempeter–Latkova vas,
– regionalna cesta R2-447/0289 Latkova vas–Šentru-

– regionalna cesta R2-427/1351 Latkova vas–Prebold,
– dostopna cesta za industrijsko cono.
V neposredni bližini krožišča se z regionalne ceste omogoči dostop na parcelo št. 1158/2 in 1156, k.o. Latkova vas.
S priključnih cest krožnega križišča se omogoči nemoten
dostop do vseh obstoječih stanovanjskih in poslovnih objektov.
Višinski elementi priključnih cest in vzdolžni nakloni morajo omogočiti navezavo na krožni vozni pas brez zaokrožitve
vertikalnih lomov.
Višina sredinskega otoka mora omogočati vozniku preglednost skozi celotno križišče.
Povozni del središčnega otoka se izvede v širini 1,0 m in
se tlakuje z granitnimi tlakovci.
Na delu priključkov se projektirajo denivelirani ločilni otoki za pešce. Na delu peš prehodov morajo biti uporabljeni
poglobljeni robniki in se ta del otoka izvede v asfaltni izvedbi.
Preostali denivelirani del se tlakuje.
KOLESARSKI PROMET: se odvija po kolesarski stezi, ki
je v asfaltni izvedbi ali tlakovana s tlakovci drobne strukture.
PEŠ PROMET: se odvija po pločnikih za pešce, ki so
asfaltirani ali tlakovani.
Obstoječi priključki posameznih stanovanjskih objektov
se izvedejo s poglobljenim robnikom čez hodnik in kolesarsko
stezo v minimalni širini 3 m.
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9. člen
(komunalno omrežje)

Prečkanje ceste je potrebno urediti s preboji.
Trase komunalnih vodov morajo potekati izven vozišča
regionalnih cest. Odmiki osi tras komunalnih vodov morajo znašati min. 2,00 m od zunanjega roba pločnika oziroma 5,00 m
od roba asfalta regionalnih cest.
VODOVODNO OMREŽJE
V območju OPPN se izvede delna rekonstrukcija obstoječega vodovoda in zaščita le-tega v poteku v cestišču.
Pokrove obstoječih vodovodnih jaškov je potrebno dvigniti na
ureditvene kote.
KANALIZACIJSKO OMREŽJE
Fekalna kanalizacija
Pri nadaljnjem projektiranju se upošteva predvidena fekalna kanalizacija, ki je obdelana v projektih za pridobitev
gradbenega dovoljenja za kanalizacijsko omrežje in njihove
morebitne spremembe, s tem, da se višinske kote pokrovov
revizijskih jaškov prilagodijo kotam predvidenega in rekonstruiranega cestišča krožnega križišča.
Meteorna kanalizacija
Meteorne vode se s cestišča, hodnika za pešce, kolesarske steze in ostalega dela krožnega križišča in priključnih cest
odvajajo preko vtočnih kanalov v meteorno kanalizacijo z iztokom v zadrževalnik meteornih voda, in sicer preko lovilca olj. Iz
zadrževalnika se vode razlivajo po terenu. V sklopu meteorne
kanalizacije se predvidijo revizijski jaški minimalnih dimenzij
ø80 cm, vtočni pa ø50 cm.
10. člen
(elektroenergetsko omrežje)
NIZKONAPETOSTNI RAZVOD
Izvede se kabliranje in delna prestavitev obstoječega
nizkonapetostnega nadzemnega elektro voda, ki poteka v območju OPPN.
JAVNA RAZSVETLJAVA
Obstoječa javna razsvetljava se v območju urejanja v
celoti preuredi.
Ob pločniku se izvede nova javna razsvetljava.
11. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Del obstoječega telekomunikacijskega omrežja, ki poteka
znotraj OPPN se ukine, prostozračni vodi se kablirajo.
Ob robu cestišča se zgradi nova štiricevna TK kabelska kanalizacija z ustreznimi TK pomožnimi jaški dimenzij
1,8x1,1x1,9 m. Pod povoznimi površinami se vodi morajo zaščititi.
12. člen
(plinsko omrežje)
Za potrebe prehoda plinskega omrežja iz smeri Latkova
vas na severno stran ceste se položi zaščitna cev ø250 mm
iz smeri jugovzhodnega dela na severni del ceste Šempeter–Šentrupert.
13. člen
OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA
Varstvo zraka
Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij po Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih
vrednosti snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94, 52/02, 52/02,
41/04) in Uredbi o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Uradni list RS, št. 52/02, 18/03,
41/04).
Hrup
Skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) se območje OPPN
uvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer so mejne vre-
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dnosti kazalcev hrupa v okolju, ki ga povzroča uporaba ceste
65 dBA za dan in 55 dBA za noč.
Ob severozahodni meji krožnega križišča se izvede protihrupna ograja. Protihrupno ograjo je možno izvesti tudi na drugih delih krožnega križišča ob upoštevanju prometno varstvenih
predpisov in kolikor za to bodo obstajali opravičeni razlogi.
Varstvo plodne zemlje
Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in
deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic, nasipov ali sanacijo degradiranih površin v Občini Prebold.
14. člen
REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI NESREČAMI
Protipotresna varnost
Pri načrtovanju cestnih objektov in vseh zaradi njih potrebnih ureditev je treba upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih
za območje seizmične intenzitete VIII. stopnje lestvice Mercalli
- Cancan - Seiberg.
Požarno varstvo
V okviru zaščite pred požarom se predvidijo naslednji
ukrepi:
– požarno varstvo vseh objektov mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi;
– investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju Priloge 1 iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 132/06) pri pripravi
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
obvezna izdelava študije požarne varnosti, so dolžni pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti požarno
soglasje k projektnim rešitvam.
Arhitektonske ovire
– na vseh komunikacijah se izvedejo rampe za invalide ,z
naklonom po veljavnih predpisih in utopljeni robniki.
15. člen
(rušitve)

vas,

Na območju OPPN se porušijo naslednji objekti:
– stanovanjska hiša na parc. št. 1161/1, k.o. Latkova

– gospodarski objekt na parc. št. 1160/1, k.o. Prebold,
– obstoječe avtobusno postajališče na regionalni cesti
R2-447/0288 Šempeter–Latkova vas,
– obstoječe avtobusno postajališče na regionalni cesti
R2-427/1351 Latkova vas–Prebold.
16. člen
TOLERANCE
V nadaljnjih fazah projektiranja so dovoljena odstopanja
od predvidenih tras prometnic in infrastrukturnih vodov ter
kapacitet, dimenzij in lokacij infrastrukturnih in prometnih objektov, naprav in avtobusnih postajališč, v primeru prilagajanja
obstoječi in predvideni pozidavi, lastniškim mejam in v primeru
bolj ustreznih in racionalnih tehničnih rešitev. Odstopanja ne
smejo spreminjati načrtovanega videza območja, poslabšati
bivalnih in delovnih pogojev ter vplivov na okolje in ne smejo
biti v nasprotju z javno koristjo oziroma interesi.
Dovoljena so odstopanja od mikrolokacije in dolžine protihrupne ograje.
Dovoljena je izvedba enopasovnega krožnega križišča,
kolikor se v nadaljnjih fazah projektiranja dokaže njegova opravičenost in se pridobi soglasje upravljavca cest.
17. člen
OBVEZNOSTI INVESTITORJEV PRI IZVAJANJU
OPPN
Ob izkopu se odstrani plodna zemlja in se deponira na primernem mestu, uporablja se za ureditev zelenic ali za sanacijo
degradiranega prostora v Občini Prebold.
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Št.

Vse poškodbe na ostalem cestišču in drugih površinah,
ki so nastale zaradi gradnje krožnega križišča, mora sanirati
investitor.
V času gradnje mora investitor zagotoviti nemoten dostop
do vseh stanovanjskih in poslovnih objektov.
18. člen
(končne določbe)
OPPN je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem
organu za urejanje prostora v Občini Prebold.
19. člen

20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja komunalne
opreme, skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne
opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
Navedene podlage so podrobneje prikazane v programu
komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Ravne na Koroškem, ki je na vpogled na sedežu občine.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni
in obstoječi objekti na območju Občine Ravne na Koroškem,
ki se bodo prvič opremljali bodisi z omrežjem cest, s kanalizacijskim omrežjem, z vodovodnim omrežjem, z omrežjem javne
razsvetljave ali z objekti zbiranja komunalnih odpadkov.

Št. 3505/3/2007-04
Prebold, dne 17. julija 2008

PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

(obračunsko območje)

RAVNE NA KOROŠKEM
3429.

Stran

SPLOŠNI DOLOČBI

(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
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Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za območje Občine Ravne na
Koroškem

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07), v skladu s 17. členom Uredbe o
vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list
RS, št. 80/07) in 7. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter na podlagi
16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS,
št. 39/99, …, 23/07) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 17. redni seji dne 2. 7. 2008 sprejel:

ODLOK
o podlagah za odmero komunalnega prispevka
za območje Občine Ravne na Koroškem

Območja, opremljena s posamezno komunalno opremo,
so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja:
– Obračunsko območje cestnega omrežja je prikazano na
karti 2: Ceste – pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je prikazano na karti 3: Kanalizacija – pregledna karta obračunskih
območij;
– Obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano na karti 4: Vodovod – pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje omrežja javne razsvetljave je
prikazano na karti 5: Javna razsvetljava – pregledna karta
obračunskih območij;
– Obračunsko območje objektov zbiranja komunalnih odpadkov je prikazano na karti 6: Ravnanje z odpadki – pregledna
karta obračunskih območij.
Obračunska območja celotne komunalne opreme so podrobneje prikazana na kartah, v merilu 1 : 5.000.
4. člen
(skupni in obračunski stroški)
Skupni [S] in obračunski [OS] stroški obstoječe komunalne opreme so prikazani v preglednici 1.

Preglednica 1: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov
Komunalna oprema
Ceste
Kanalizacija
Vodovod

Obračunsko območje
C1 – Primarno omrežje

S
[€]

OS
[€]

9.613.812

9.613.812

12.914.017

12.914.017

K1 – Primarno omrežje

3.484.094

3.484.094

K2 – Sekundarno omrežje

7.166.390

7.166.390

V1 – Primarno omrežje

4.436.662

4.436.662

V2 – Sekundarno omrežje

C2 – Sekundarno omrežje

2.327.835

2.327.835

Javna razsvetljava

JR – Omrežje javne razsvetljave

779.000

779.000

Objekti ravnanja z odpadki

KOM – Ravnanje z odpadki

766.076

766.076
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5. člen

(stroški opremljanja m2 parcele [Cpij] in neto tlorisne površine
objekta [Ctij] s posamezno komunalno opremo)
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine
objekta se obračuna z upoštevanjem preglednice 2, pri čemer
se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 3. in 9.
člena tega odloka.
Preglednica 2: Določitev Cpij in Ctij za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju

Komunalna oprema

Cpij
[€/m2]

Obračunsko območje

Ctij
[€/m2]

C1 – Primarno omrežje

3,52

7,01

C2 – Sekundarno omrežje

5,42

10,38

K1 – Primarno omrežje

1,65

3,09

K2 – Sekundarno omrežje

4,98

10,30

V1 – Primarno omrežje

1,95

3,74

V2 – Sekundarno omrežje

1,44

3,11

Javna razsvetljava

JR – Omrežje javne razsvetljave

0,59

1,17

Objekti ravnanja z odpadki

KOM – Ravnanje z odpadki

0,28

0,56

Ceste
Kanalizacija
Vodovod

Pomen Cpij in Ctij je naslednji:
Cpij – stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z
določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;
Ctij – stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne
površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
6. člen
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno
površino objekta)
Razmerje med merilom parcele [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja
enako in znaša Dp = 0,7 ter Dt = 0,3.
7. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za
odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok, in se določi po naslednjih kriterijih:
– faktor dejavnosti za enostanovanjske stavbe (CC-SI:
1110) in dvostanovanjske stavbe (CC-SI: 1121) se določi v
višini 0,7;
– faktor dejavnosti za stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI: 126) in nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI:
1271) se določi v višini 1,0;
– faktor dejavnosti za vse ostale stavbe se določi v višini
1,3.
8. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem
območju [Cpij] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto
tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme
na posameznem obračunskem območju [Ctij] se pri odmeri
komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje
za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:

oziroma

Cpij1 = Cpij · I
Ctij1 = Ctij · I,

kjer je I – faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve programa opremljanja.
IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se lahko
odmeri komunalni prispevek, je opremljen s primarnim cestnim
omrežjem.
Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, je opremljen s sekundarnim cestnim
omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja razvidno, da se zanj lahko izvede priključek na
obstoječe javno cestno omrežje. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega
cestnega omrežja, objekt ni opremljen s sekundarnim cestnim
omrežjem.
Vsak obstoječi objekt je opremljen s sekundarnim cestnim
omrežjem.
Za vsak predvideni objekt, za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, se opremljenost s sekundarnim
cestnim omrežjem ugotovi iz obstoječih občinskih evidenc.
Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje, je opremljen s primarnim in sekundarnim
kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če je iz projektnih
pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja razvidno, da se
zanj lahko izvede priključek na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje. Če mora investitor za pridobitev gradbenega
dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega
ali vodovodnega omrežja, objekt ni opremljen s primarnim ali
sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem. V tem
primeru se opremljenost objekta ugotovi na podlagi projektnih
pogojev upravljavca omrežja.
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Vsak predvideni objekt, za katerega ni potrebno pridobiti
gradbenega dovoljenja, in vsak obstoječi objekt je opremljen
s primarnim in sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim
omrežjem, če upravljavec posameznega voda izda soglasje
za priklop na obstoječe omrežje. Če upravljavec posameznega
voda zahteva, da je za priklop objekta na obstoječe omrežje
potrebno zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali
vodovodnega omrežja, velja, da objekt ni opremljen s primarnim ali sekundarnim kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem.
V tem primeru se opremljenost objekta ugotovi na podlagi
projektnih pogojev upravljavca omrežja.
Če obstoječega ali predvidenega objekta po veljavni zakonodaji ni potrebno priklopiti na kanalizacijsko ali vodovodno
omrežje, velja, da objekt ni opremljen s kanalizacijskim ali
vodovodnim omrežjem. V tem primeru se komunalni prispevek
za tovrstno komunalno opremo ne odmeri.
Vsak objekt je opremljen z javno razsvetljavo, če je objekt
javne razsvetljave oddaljen od roba objekta največ 50 metrov.
Z objekti zbiranja komunalnih odpadkov so opremljeni vsi
objekti na območju občine.
10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme se izračuna na naslednji način:
KPij = (Aparcela · Cpij1 · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Ctij1· Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju;
Aparcela površina parcele objekta;
Cpij1
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
določen v 6. členu tega odloka;
Kdejavnost faktor dejavnosti, določen v 7. členu tega odloka;
Ctij1
indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;
Atlorisna neto tlorisna površina objekta;
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka, določen v 6. členu tega odloka.
KPij

Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, povzame iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način,
določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena,
se le ta določi kot minimalna gradbena parcela iz veljavnih
prostorskih aktov občine.
Če podatka o površini parcele iz prejšnjega odstavka ni
mogoče pridobiti, se parcela objekta določi kot fundus objekta,
ki se pomnoži s faktorjem 1,5.
Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu
SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče
pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-ta pridobi iz
uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
Kadar neto tlorisne površine objekta ni mogoče pridobiti,
se komunalni prispevek odmeri od površine parcele, ki se pomnoži s faktorjem 2,0.
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11. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji
način:
KP = Σ KPij
KPij
KP

Zgornji oznaki pomenita:
komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
opreme na posameznem obračunskem območju;
celotni izračunani komunalni prispevek.
12. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)

(1) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje na obstoječi gradbeni parceli, gradnje nadomestnega
objekta ipd. se za izračun komunalnega prispevka upošteva
le priključna moč objekta. V tem primeru se ne uporabljajo
določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na
parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno
površino objekta, oziroma faktor dejavnosti. Tako se v primeru
gradnje nadomestnega objekta neto tlorisna površina objekta
izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta
in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost
pozitivna, se zanjo obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. V primeru ostalih
vrst sprememb površin obstoječih objektov pa se podatek o
spremembi NTP vzame iz priloženega projekta.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji
formuli:
[KPij = Kdejavnost · (Atlorisna, nova – Atlorisna, obstoječa) · Ctij1 · Dt]
– gradnja nadomestnega objekta
[KPij = Kdejavnost · Atlorisna, sprememba · Ctij1 · Dt] – sprememba
površine obstoječega objekta.
(2) V primeru spremembe vrste objekta za obstoječe
objekte, katerim se neto tlorisna površina ne spreminja, se
komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti,
ki je določen s 7. členom tega odloka, ter neto tlorisne površine,
kateri se spreminja namembnost. Če je vrednost spremembe
faktorja dejavnosti pozitivna, se zanjo obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji
formuli:
[KPij = (Kdejavnost-novi – Kdejavnost-obstoječi) · Atlorisna · Ctij1 · Dt].
(3) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(4) Komunalni prispevek se na območju, ki je predmet
investicije v izgradnjo komunalne opreme, odmeri na podlagi za
to investicijo sprejetega programa opremljanja oziroma po pogodbi o opremljanju, ki prikaže in obračuna predvidene stroške.
Stroški za obstoječo – že zgrajeno komunalno opremo na tem
območju se obračunajo na podlagi tega odloka. Tako velja:
Cpij skupni = Cpij obstoječi + Cpij investicija
oziroma
Ctij skupni = Ctij obstoječi + Ctij investicija, kjer so:
Cpij skupni
Ctij skupni
Cpij obstoječi

Cpij, ki se odmeri na posameznem območju investicije;
Ctij, ki se odmeri na posameznem območju investicije;
Cpij, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov;
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Ctij obstoječi Ctij, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov;
Cpij investicija Cpij, ki je predmet investicije;
Ctij investicija Ctij, ki je predmet investicije.
ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno
opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja
njegovo namembnost.
14. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca;
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja,
katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti.
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Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi
plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki
jo je sam zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del
komunalnega prispevka, kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo investitor priključil komunalno
opremo iz tretje alineje prejšnjega odstavka.
Občina je dolžna prevzeti komunalno opremo, zgrajeno
skladno s pogodbo, ko je zanjo izdano uporabno dovoljenje.
OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
16. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske
javne infrastrukture in gradnjo neprofitnih stanovanj. Občina
lahko uvede olajšave odmere komunalnega prispevka v skladu
z veljavno zakonodajo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno
opremo.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi predvsem rok
za priključitev objekta na komunalno opremo.
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor
sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se
ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
Pogodba iz prejšnjega odstavka vsebuje predvsem:
– opredelitev območja opremljanja s seznamom zemlji
ških parcel, ki jih bo investitor opremljal;
– pregled obstoječe komunalne opreme na tem območju;
– pregled komunalne opreme, ki jo bo zagotovil inve
stitor;
– navedbo komunalne opreme, na katero bo investitor
priključil zgrajeno komunalno opremo iz tretje alineje tega
odstavka;
– del komunalnega prispevka, ki ga mora investitor še
plačati;
– zagotovilo, da se bo območje opremljalo na osnovi projektne dokumentacije po predpisih o graditvi objektov, s katero
soglaša občina;
– zagotovilo, da bo občina izdala investitorju potrdilo o
poravnanih obveznostih iz naslova komunalnega prispevka na
podlagi bančne garancije v višini dela komunalnega prispevka
iz pete alineje tega odstavka in vrednosti popisa del na podlagi
projektne dokumentacije iz šeste alineje tega odstavka;
– rok, v katerem bo investitor zgradil manjkajočo komu
nalno opremo;
– opredelitev nadzornega organa občine, ki bo izvajal
nadzor nad izvedbo ter predajo komunalne opreme;
– pravice in dolžnosti investitorja, povezane z nepravil
nostmi, ugotovljenimi pri občinskem nadzoru;
– bančno garancijo, s katero se zavaruje predvideni rok
in obseg del, in bančno garancijo, s katero se zavaruje dobro
izvedbo del in odpravo napak v garancijskem roku;
– rok, v katerem občina ne bo spreminjala tistega dela
prostorskega akta, ki je podlaga za investicije po tej pogodbi; v
primeru, da občina spremeni prostorski akt v roku iz pogodbe,
odgovarja za povzročeno škodo.

17. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero
komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred
veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih
predpisih.
18. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo,
razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha z izračunom
komunalnega prispevka po dosedanjih predpisih.
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-0-0008/2008
Ravne na Koroškem, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

SEŽANA
3430.

Pogoji za uporabo plakatnih mest

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in prvega odstavka 16. člena
Odloka o oglaševanju v Občini Sežana (Uradni list RS,
št. 114/00) Občina Sežana objavlja v zvezi z plakatiranjem v
času volilne kampanje za volitve poslancev državnega zbora

Uradni list Republike Slovenije
POGOJE
za uporabo plakatnih mest
1.
Plakatna mesta, ki se uporabljajo za redno plakatiranje,
niso namenjena za potrebe volilne kampanje.
2.
Občina bo organizatorjem volilne kampanje zagotovila
brezplačna plakatna mesta, tudi brez plačila komunalne takse,
s postavitvijo panojev.
Panoji se postavijo na naslednjih lokacijah:
1. Sežana
– ob ograji med starim gradom in traktom B Kulturnega
centra Srečka Kosovela
– ob ograji igrišča na križišču Bazoviške ceste in Kosovelove ulice
– na bivši avtobusni postaji (nasproti občine)
– ob Cesti v Ograde.
2. Dutovlje
– na zelenici pred marketom.
3. Lokev
– na parkirišču pred marketom.

Št.

76 / 25. 7. 2008 /

Stran

11041

6.
Organizatorji volilne kampanje morajo sami določiti odgovorno osebo za plakatiranje in odstranitev plakatov ter o tem
pisno obvestiti občinsko upravo (komunalnega nadzornika)
najkasneje do 18. avgusta 2008.
7.
Plakatiranje v nobenem primeru ni dovoljeno na zgradbah volišč, dvorišč volišč in določenem prostoru okrog zgradb
volišč.
8.
Razpored postavitve plakatov na panojih se določi z
žrebom. Vsakemu organizatorju volilne kampanje pripada za
plakatiranje na panojih eno plakatno mesto dimenzije 70 cm
x 100 cm.
V žreb se vključijo organizatorji volilne kampanje, ki so
na občino dostavili pisno zahtevo za plakatiranje v času volilne
kampanje do vključno 18. avgusta 2008 do 15. ure. Javno žrebanje plakatnih mest bo 19. avgusta 2008 ob 9. uri v prostorih
Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana.

3.
V času volilne kampanje se določijo še naslednja mesta,
kjer si organizatorji volilne kampanje lahko sami brezplačno,
tudi brez plačila komunalne takse, postavijo svoje panoje oziroma lahko brezplačno plakatirajo:
1. Sežana
– zelenica med Partizansko cesto in parkiriščem pred
pošto in banko,
– zelenica ob križišču Lipiške in Regentove ulice,
– trg pri železniški postaji.
2. Dutovlje
– na trgu,
– pred Socialno varstvenim zavodom.
V ostalih naseljih, ki niso posebej navedena, se plakatira
na krajevno običajen način v skladu z Odlokom o oglaševanju
v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 114/00).
Pri tem je potrebno upoštevati prepovedi:
– lepljenje malih in velikih plakatov je prepovedano na
zunanjih površinah izložb, oken, vrat, dreves ipd.
– oglaševanje na vozilih in prikolicah z majhnimi ali velikimi plakati in drugimi podobnimi oglaševanji (svetlobni, vrtljivi),
na način, da se pri tem uporablja javna parkirna mesta in druga
mesta ob javnih cestah ter s tem ovira potek prometa prevoznih
sredstev
– trosenje propagandnega materiala ali zatikanje ali lepljenje na avtomobile
– nenamenska uporaba in poškodovanje objektov ali naprav za oglaševanje ter poškodovanje ali zakrivanje vsebine
oglaševanja.
Plakatiranje je dovoljeno z lepili, ki ne bodo trajno poškodovala plakatnih mest.

9.
V primeru, da ostane posamezno plakatno mesto nezasedeno, se nameni za plakatiranje za potrebe organizatorjev
volilne kampanje, ki oddajo zahtevo za plakatiranje po izvedbi
žrebanja. Plakatno mesto se dodeli po vrstnem redu prispele
vloge. Občina zagotavlja plakatiranje na panojih samo do popolnitve vseh plakatnih mest.

4.
Plakatna mesta iz 3. točke so dostopna pod enakimi pogoji vsem organizatorjem volilne kampanje v Občini Sežana.

Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07, UPB3) ter 16. člena Statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05,
23/07 in 36/08) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec
na 18. seji dne 8. 7. 2008 potrdil uradno prečiščeno besedilo
Odloka o določitvi volilnih enot v Mestni občini Slovenj Gradec,
ki obsega:
– Odlok o določitvi volilnih enot v Mestni občini Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 65/98)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi
volilnih enot v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 6/06)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi
volilnih enot v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 54/08).

5.
Plakatiranje zunaj plakatnih mest iz 2. in 3. točke teh
pogojev je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljavca
reklamnih tabel, stavb, drugih objektov ali zemljišč.
Za nameščanje plakatov iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno predpisovati posebnega dovoljenja in zaračunavati komunalne takse.
Za postavitev transparentov, za katere so zaradi njihove
lokacije ali tehničnih zahtev, potrebna dodatna soglasja ali dovoljenja, mora podati soglasje ali dovoljenje tudi zato pristojni
organ.

Št. 041-3/2008
Sežana, dne 15. julija 2008

Po pooblastilu župana Davorina Terčona
št. 020-2/2007-6 z dne 14. 7. 2008
Podžupan
Občine Sežana
mag. Božo Marinac l.r.

SLOVENJ GRADEC
3431.

Odlok o določitvi volilnih enot v Mestni občini
Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo,
UPB-1)
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ODLOK
o določitvi volilnih enot
v Mestni občini Slovenj Gradec
(uradno prečiščeno besedilo, UPB-1)

2. člen
Četrtne in vaške skupnosti so ožji deli mestne občine,
ki na podlagi pooblastil in pristojnosti na podlagi tega odloka
opravljajo naloge iz pristojnosti mestne občine.

1. člen
Ta odlok določa volilne enote za lokalne volitve v Občinski
svet Mestne občine Slovenj Gradec ter število članov sveta, ki
se voli v posamezni volilni enoti.

3. člen
Četrtne in vaške skupnosti nimajo statusa oseb javnega
prava, lahko pa na podlagi predhodnega sklepa sveta mestne
občine posedujejo določeno vrsto premoženja.

2. člen
Volilne enote za Občinski svet Mestne občine Slovenj
Gradec v Mestni občini Slovenj Gradec.
Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec šteje petindvajset članov.
Za volitve se določijo tri volilne enote, in sicer:
1. Volilna enota št. 1 – zajema območje Četrtne skupnosti
Polje, Center, Legen – mesto, Stari trg – mesto in Štibuh, v
kateri se voli dvanajst članov občinskega sveta,
2. Volilna enota št. 2 – zajema območje Vaške skupnosti
Stari trg, Sele - Vrhe, Podgorje, Šmiklavž in Razbor, v kateri se
voli pet članov občinskega sveta,
3. Volilna enota št. 3 – zajema območje Vaške skupnosti
Pameče - Troblje, Gradišče, Šmartno, Turiška vas in Legen, v
kateri se voli osem članov občinskega sveta.

4. člen
Četrtne in vaške skupnosti imajo svoje ime, ki ga določa
ta odlok. S sklepom sveta mestne občine pa se določi tudi
sedež četrtne oziroma vaške skupnosti.

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 006-07-1/2004
Slovenj Gradec, dne 15. julija 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

3432.

5. člen
Četrtne in vaške skupnosti združeno ali posamezno, lahko imajo svoj praznik.
Sveti skupnosti združeno oziroma svet posamezne skupnosti določi krajevni praznik.
Sveti skupnosti lahko podeljujejo priznanja ožje lokalne
skupnosti.
6. člen
Četrtna skupnost oziroma vaška skupnost ima žig, ki je
okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu, v zgodnji polovici
napis: Mestna občina Slovenj Gradec, v notranjem krogu pa
ime skupnosti.
7. člen
Osebe, ki imajo na območju četrtne oziroma vaške skupnosti stalno prebivališče, so člani te skupnosti. Občani na
območjih teh skupnosti odločajo o zadevah iz pristojnostih
četrtnih in vaških skupnosti preko svetov, sestavljenih iz članov. Lahko pa tudi odločajo neposredno na svojih zborih ali z
referendumom.
II. OBMOČJA ČETRTNIH IN VAŠKIH SKUPNOSTI

Odlok o ustanovitvi četrtnih in vaških
skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi 109. člena in v skladu z 19. in 20. členom
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07, UPB3)
ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni
list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05, 23/07 in 36/08) je Svet
Mestne občine Slovenj Gradec na 18. seji dne 8. 7. 2008
potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi
četrtnih in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec,
ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi četrtnih in primestnih –vaških
skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 25/96),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi četrtnih in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 23/06),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi četrtnih in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 54/08).

ODLOK
o ustanovitvi četrtnih in vaških skupnosti
v Mestni občini Slovenj Gradec
(uradno prečiščeno besedilo, UPB-1)

8. člen
Območje četrtne skupnosti zajema del naselja znotraj
mesta Slovenj Gradec. Na območju mesta Slovenj Gradec se
ustanovijo naslednje četrtne skupnosti: Polje, Center, Legen
– mesto, Štibuh, Stari trg – mesto.
9. člen
Četrtna skupnost Polje zajema območje mestnega naselja med Homšnico od Štalekerja do Celjske ceste, Celjsko
cesto od križišča pri Nami do obvoznice in meje z naseljem
Šmartno.
10. člen
Četrtna skupnost Center zajema mestno naselje v trikotniku: obvoznica–Suhadolnica–Celjska cesta.
11. člen
Četrtna skupnost Legen – mesto zajema mestno naselje
Legen, v tistem delu, ki spada k mestu Slovenj Gradec (med
obvoznico, Mislinjo, potokom Barbara, do ceste na Kremžarico
in ob meji bivše KS Šmartno do reke Mislinje.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

12. člen
Četrtna skupnost Stari trg – mesto zajema ulice: Stari trg,
Pod gradom in Ozare, na območju dela mesta med Suhadolnico in cesto R1-227.

1. člen
Ta odlok ustanavlja in določa načela za ureditev četrtnih
in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec.

13. člen
Četrtna skupnost Štibuh zajema mestno naselje med Suhadolnico in Homšnico do Rigelnika na Podgorski cesti.

Uradni list Republike Slovenije
14. člen
Območje vaških skupnosti zajema posamezna naselja,
več naselij oziroma del naselja izven mesta Slovenj Gradec.
15. člen
Na območju Mestne občine Slovenj Gradec, izven mesta
Slovenj Gradec, se ustanovijo naslednje vaške skupnosti: Stari
trg, Pameče - Troblje, Gradišče, Sele - Vrhe, Podgorje, Šmiklavž, Razbor, Šmartno, Turiška vas, Legen.
16. člen
Vaška skupnost Stari trg zajema preostali del naselja Stari
trg izven mestnega območja, Grajsko vas, Žančane, Raduše
in del Gmajne.
17. člen
Vaška skupnost Pameče - Troblje zajema naselji Pameče
in Troblje ter del Gmajne.
18. člen
Vaška skupnost Gradišče zajema naselje Gradišče.
19. člen
Vaška skupnost Sele - Vrhe zajema naselja Sele in Vrhe,
del Starega trga in del Gmajne v mejah prejšnje krajevne
skupnosti.
20. člen
Vaška skupnost Podgorje zajema naselje Podgorje.
21. člen
Vaška skupnost Razbor zajema naselje Spodnji in Zgornji
Razbor.
22. člen
Vaška skupnost Šmiklavž zajema naselja Šmiklavž, Vodriž in Graško goro.
23. člen
Vaška skupnost Šmartno zajema naselja Šmartno in naselje Legen - Krnice, od reke Mislinje do Sv. Jurija.
24. člen
Vaška skupnost Turiška vas zajema naselja Turiška vas,
Tomaška vas, Mislinjska Dobrava, Brda in del naselja Golavabuka.
25. člen
Vaška skupnost Legen zajema naselje Legen izven mesta, razen naselja Krnice in del naselja Golavabuka.
III. NALOGE ČETRTNE IN VAŠKE SKUPNOSTI
26. člen
Četrtne in vaške skupnosti lahko razpravljajo, dajejo predloge in pobude o zadevah, ki se nanašajo:
– na društveno, kulturno in športno rekreacijsko dejavnost,
– na urejanje komunalne infrastrukture v skupnostih,
– na druga vprašanja, pomembna za delo in življenje v
četrtni oziroma vaški skupnosti.
27. člen
Četrtne in vaške skupnosti lahko razpravljajo o predlogih
in zavzamejo stališča o zadevah, ki se nanašajo na njihovo
območje s področja:
– turistične dejavnosti, razvoja kulture in športa,
– gradnje, vzdrževanja in urejanja javnih lokalnih cest in
poti,
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– organiziranja pogrebne službe v kraju,
– ostale infrastrukture in rabe prostora.
28. člen
Četrtne skupnosti imajo pravico, da v roku 20 dni od
poziva sveta mestne občine zavzamejo stališča do strokovnih
predlogov, ki se nanašajo:
– na prostorske posege in prostorsko izvedbene akte z
območja skupnosti,
– na predloge financiranja objektov komunalne infrastrukture na njihovem območju.
29. člen
Četrtne in vaške skupnosti lahko:
– dajejo pobude za sprejem odlokov in drugih splošnih
aktov v občini,
– sklicujejo zbore občanov za obravnavo določenih skupnih vprašanj,
– podajo pobudo za razpis referenduma o samoprispevku
občanov na njihovem območju,
– sodelujejo pri izvajanju posameznih nalog na njihovem
območju iz pristojnosti mestne občine.
IV. ORGANI ČETRTNE IN VAŠKE SKUPNOSTI
30. člen
Organ ožjega dela občine je svet skupnosti.
31. člen
Svet skupnosti razpravlja in sprejema odločitve iz pristojnosti skupnosti.
Svet skupnosti odloča na seji z večino glasov navzočih
članov.
Svet skupnosti lahko veljavno sklepa, če je na seji navzočih najmanj polovica članov.
Seje sveta skupnosti so javne.
32. člen
Svet skupnosti sestavljajo predsednik in člani.
Predsednik predstavlja in zastopa skupnost, skrbi za izvajanje sklepov sveta skupnosti in nadzoruje delo odborov.
33. člen
Svet skupnosti lahko ustanovi enega ali več odborov,
katerim poveri posamezne zadeve iz svojih pristojnosti oziroma
sodelovanje pri izvajanju nalog iz pristojnosti mestne občine.
34. člen
Člane sveta skupnosti se voli na podlagi splošne in enake
volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
Volitve članov sveta skupnosti se izvedejo v skladu z
določili zakona o lokalnih volitvah, ki veljajo za večinske volitve
v občinski svet.
Svet ožjega dela občine ima predsednika, ki ga izmed
sebe izvolijo člani sveta.
35. člen
Svet četrtne oziroma vaške skupnosti šteje od 5 do 9
članov, skupaj s predsednikom. Število članov s sklepom določi
svet mestne občine.
36. člen
Člane sveta skupnosti se voli za štiri leta. Mandatna doba
članov sveta se začne s potekom mandatne dobe prejšnjih
članov sveta skupnosti, traja pa do prve seje novoizvoljenega
sveta skupnosti.
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V. DELOVANJE ORGANOV SKUPNOSTI

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen
Svet skupnosti sklicuje predsednik na lastno pobudo ali če
to zahtevata najmanj dva člana sveta, svet mestne občine ali
župan. Če predsednik sveta skupnosti ne skliče seje v 15 dneh,
potem ko je prejel pisno zahtevo upravičenega predlagatelja, jo
lahko skliče tisti, ki je sklic zahteval.
Dnevni red predlaga predsednik oziroma tisti, ki je upravičen predlagatelj sklica seje.

46. člen
Prve naslednje volitve v svete skupnosti se opravijo istočasno kot redne volitve v občinski svet.

38. člen
O delu na seji se piše skrajšan zapisnik, ki obsega podatke o udeležbi na seji, glavne podatke o delu na seji, zlasti
pa podatke o predlogih, o katerih se je razpravljalo, navedbo
na seji sprejetih odločitev in izid glasovanja o posameznih
zadevah.
39. člen
Strokovne, tehnične in administrativne naloge za potrebe
svetov četrtnih oziroma vaških skupnosti opravlja uprava Mestne občine Slovenj Gradec, v skladu z akti poslovanja.
40. člen
Materialne, prostorske in druge pogoje za delo svetov teh
skupnosti zagotavlja Mestna občina Slovenj Gradec.
VI. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA OBČANOV
41. člen
Neposredni obliki odločanja občanov v četrtni oziroma
vaški skupnosti sta zbor občanov in referendum.
42. člen
Zbor občanov sestavljajo polnoletni občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju skupnosti. Zbor občanov se lahko skliče za celotno območje skupnosti ali za njen del. Zbor občanov
skliče župan na lastno pobudo, na zahtevo sveta skupnosti, na
pobudo občinskega sveta ali na zahtevo najmanj 5% volivcev
v skupnosti.
43. člen
Občani na zboru občanov razpravljajo o problematiki v
četrtni oziroma vaški skupnosti, o delu sveta skupnosti, dajejo
mnenja in predloge glede usmeritve posameznih vprašanj in
oblikujejo svoja stališča do teh vprašanj.
O delu zbora občanov se piše skrajšan zapisnik.
44. člen
Svet ožje lokalne skupnosti lahko na podlagi sprejetega
sklepa poda občinskemu svetu pobudo za razpis referenduma
na svojem območju. Svet skupnosti mora sprejeti sklep za razpis referenduma tudi, če to zahteva najmanj 10% volivcev v ožji
lokalni skupnosti. Pravico glasovati na referendumu imajo vsi
občani ožje lokalne skupnosti, ki imajo pravico voliti člane sveta
ožje lokalne skupnosti. Odločitev na referendumu je sprejeta,
če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.
VII. POVEZOVANJE ČETRTNIH IN VAŠKIH SKUPNOSTI
45. člen
Za izvajanje skupnih nalog, ki se nanašajo na več skupnosti, se lahko skupnosti preko predsednikov svetov med
seboj povezujejo.
Predsedniki svetov skupnosti se povezujejo v mejah prejšnjih krajevnih skupnosti za izvajanje nalog s področja društvenega življenja, šolstva, kulture in športa.
V ta namen določijo stalne oblike medsebojnega sodelovanja.

47. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-4/2006
Slovenj Gradec, dne 15. julija 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

3433.

Sklep o določitvi volilnih enot v četrtnih in
vaških skupnostih v Mestni občini Slovenj
Gradec (uradno prečiščeno besedilo, UPB-1)

Na podlagi 109. člena in v skladu z 19. in 20. členom
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07, UPB3) ter
16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 29/99, 24/03, 106/05, 23/07 in 36/08) je Svet Mestne
občine Slovenj Gradec na 18. seji dne 8. 7. 2008 potrdil uradno
prečiščeno besedilo Sklepa o določitvi volilnih enot v četrtnih in
vaških skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec, ki obsega:
– Sklep o določitvi volilnih enot v četrtnih in primestnih-vaških skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS,
št. 25/96),
– Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi
volilnih enot v četrtnih in vaških skupnostih v Mestni občini
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 23/06),
– Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi
volilnih enot v četrtnih in vaških skupnostih v Mestni občini
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 54/08).

SKLEP
o določitvi volilnih enot v četrtnih in vaških
skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec
(uradno prečiščeno besedilo, UPB-1)
1. člen
Ta sklep določa volilne enote za izvedbo volitev v četrtnih
in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec.
2. člen
Za četrtno skupnost Polje se določi ena volilna enota, ki
zajema območje mestnega naselja med Homšnico od Štalekarja do Celjske ceste, Celjsko cesto od križišča pri Nami do
obvoznice in meje z naseljem Šmartno.
V volilni enoti se voli sedem članov skupnosti.
3. člen
Za četrtno skupnost Center se določi ena volilna enota,
ki zajema mestno naselje v trikotniku: obvoznica–Suhodolnica–Celjska cesta.
V volilni enoti se voli sedem članov skupnosti.
4. člen
Za četrtno skupnost Legen – mesto se določi ena volilna
enota, ki zajema mestno naselje Legen, v tistem delu, ki spada
v mestu Slovenj Gradec (med obvoznico, Mislinjo, potokom
Barbara, do ceste na Kremžarico in ob meji prejšnje KS Šmartno, do reke Mislinje).
V volilni enoti se voli sedem članov skupnosti.
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5. člen
Za četrtno skupnost Stari trg – mesto se določi ena volilna
enota, ki zajema ulice Stari trg, Pod gradom in Ozare, na območju dela mesta med Suhodolnico in cesto R1-227.
V volilni enoti se voli sedem članov skupnosti.
6. člen
Za Četrtno skupnost Štibuh se določi ena volilna enota,
ki zajema mestno naselje med Suhodolnico in Homšnico do
Rigelnika na Podgorski cesti.
V volilni enoti se voli sedem članov skupnosti.
7. člen
Za Vaško skupnost Stari trg se določijo tri volilne enote,
in sicer;
– Volilna enota Stari trg, ki zajema ostali del naselja Stari
trg izven mestnega območja.
V volilni enoti se volijo trije člani skupnosti.
– Volilna enota Raduše, ki zajema naselje Raduše.
V volilni enoti se volita dva člana skupnosti.
– Volilna enota Gmajna 1, ki zajema del naselja Gmajna
(prejšnja KS Stari trg).
V volilni enoti se volita dva člana skupnosti.
8. člen
Za Vaško skupnost Pameče -Troblje se določijo tri volilne
enote, in sicer:
– Volilna enota Pameče, ki zajema naselje Pameče.
V volilni enoti se volijo štirje člani skupnosti.
– Volilna enota Troblje, ki zajema naselje Troblje.
V volilni enoti se volita dva člana skupnosti.
– Volilna enota Gmajna 2, ki zajema del Gmajne (prejšnja
KS Pameče).
V volilni enoti se voli en član skupnosti.
9. člen
Za Vaško skupnost Gradišče se določi ena volilna enota,
ki zajema naselje Gradišče.
V volilni enoti se voli pet članov skupnosti.
10. člen
Za Vaško skupnost Sele - Vrhe se določijo štiri volilne
enote, in sicer:
– Volilna enota Sele, ki zajema naselje Sele.
V volilni enoti se volita dva člana skupnosti.
– Volilna enota Vrhe, ki zajema naselje Vrhe.
V volilni enoti se volijo trije člani skupnosti.
– Volilna enota Stari trg, ki zajema del naselja Stari trg
(prejšnja KS Sele - Vrhe).
V volilni enoti se voli en član skupnosti.
– Volilna enota Gmajna 3, ki zajema del naselja Gmajna
(prejšnja KS Sele - Vrhe).
V volilni enoti se voli en član skupnosti.

Št.

13. člen
Za Vaško skupnost Šmiklavž se določijo tri volilne enote,
in sicer:
– Volilna enota Šmiklavž, ki zajema naselje Šmiklavž.
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V volilni enoti se volita dva člana skupnosti.
– Volilna enota Graška Gora, ki zajema naselje Graška
Gora.
V volilni enoti se voli en član skupnosti.
– Volilna enota Vodriž, ki zajema naselje Vodriž.
V volilni enoti se volita dva člana skupnosti.
14. člen
Za Vaško skupnost Šmartno se določi ena volilna enota,
ki zajema naselje Šmartno in naselje Krnice, od reke Mislinje
do Sv. Jurija.
V volilni enoti se voli sedem članov skupnosti.
15. člen
Za Vaško skupnost Turiška vas se določi pet volilnih enot,
in sicer:
– Volilna enota Mislinjska Dobrava, ki zajema naselje
Mislinjska Dobrava.
V volilni enoti se volijo trije člani skupnosti.
– Volilna enota Turiška vas, ki zajema naselje Turiška
vas.
V volilni enoti se voli en član skupnosti.
– Volilna enota Tomaška vas, ki zajema naselje Tomaška
vas.
V volilni enoti se voli en član skupnosti.
– Volilna enota Brda, ki zajema naselje Brda.
V volilni enoti se voli en član skupnosti.
– Volilna enota Golavabuka, ki zajema naselje Golavabuka.
V volilni enoti se voli en član skupnosti.
16. člen
Za Vaško skupnost Legen se določita dve volilni enoti, ki
zajemata naselje Legen izven mesta, razen naselja Krnice in
del Golavabuke.
– Volilna enota Legen, ki zajema naselje Legen izven
mesta.
V volilni enoti se voli šest članov skupnosti.
– Volilna enota Golavabuka, ki zajema del naselja Golavabuka.
V volilni enoti se voli en član skupnosti.
17. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-4/2006
Slovenj Gradec, dne 15. julija 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

11. člen
Za Vaško skupnost Podgorje se določi ena volilna enota,
ki zajema naselje Podgorje.
V volilni enoti se voli sedem članov skupnosti.
12. člen
Za Vaško skupnost Razbor se določita dve volilni enoti,
in sicer:
– Volilna enota Zgornji Razbor, ki zajema naselje Zgornji
Razbor.
V volilni enoti se volita dva člana skupnosti.
– Volilna enota Spodnji Razbor, ki zajema naselje Spodnji
Razbor.
V volilni enoti se volijo trije člani skupnosti.

76 / 25. 7. 2008 /

3434.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
vzgojno-izobraževalnega zavoda Druga
osnovna šola Slovenj Gradec

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 141.
člena Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB5, 36/08)
ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 43/08 – uradno prečiščeno besedilo UPB-1) je Občinski
svet Mestne občine Slovenj Gradec na 18. seji dne 8. 7. 2008
sprejel
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ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Druga osnovna šola
Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Druga osnovna šola Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 22/97, 55/98, 34/00 in 37/07).
2. člen
Doda se novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe
in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.«
3. člen
Spremeni se 2. člen, kjer se v tretjem odstavku druga
alineja po spremembi glasi:
»– podružnična osnovna šola Pameče - Troblje, Pameče
134, Slovenj Gradec,«.
4. člen
Spremeni se 3. člen, ki se po spremembi glasi:
»Druga osnovna šola Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu: zavod) je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki
so določene z zakonom in s tem odlokom.
Zavod se vpiše v sodni register.
Druga osnovna šola Slovenj in podružnica Pameče - Troblje sta bili v obstoječi obliki prvič ustanovljeni leta 1992 in sta
vpisani v sodni register pod številko 10602500.
Začetek izobraževalnega procesa na območju Slovenj
Gradca se je začel v letu 1228 in na območju današnje podružnične šole Pameče - Troblje leta 1869.«
5. člen
Spremeni se 6. člen, ki se po spremembi glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
– 85.200 – osnovnošolsko izobraževanje
– 85.590 – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– 91.011 – dejavnost knjižnic
– 68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
– 56.290 – druga oskrba z jedmi
– 90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 93.110 – obratovanje športnih objektov
– 49.391 – drug kopenski potniški promet.
Dejavnosti, ki so pridobitne narave, so registrirane zgolj
za nemoteno opravljanje osnovne izobraževalne dejavnosti
zavoda.
Zavod ne sme začeti opravljati druge dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.«

glasi:

6. člen
Spremeni se celo peto poglavje, ki se po spremembi

»V. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE
IN ODGOVORNOST
13. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotovi zavodu osnovna sredstva za opravljanje njegove dejavnosti. Zavod ta osnovna sredstva prejme v
upravljanje.
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Zavod samostojno kot dober gospodar upravlja s sredstvi,
ki so mu dana v upravljanje, pri čemer pa ne sme s pravnimi
posli odtujiti premoženja, s katerim upravlja, ali ga obremeniti
s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja. Za
upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
14. člen
Zavod prejeta sredstva uporablja za opravljanje svoje
osnovne dejavnosti. Ustanovitelj v soglasju z ravnateljem zavoda ter v skladu z veljavno zakonodajo lahko s posebnim
sklepom določi, za katere druge dejavnosti se lahko uporabljajo
osnovna sredstva v upravljanju zavoda. V sklepu lahko določi
tudi pogoje in način uporabe osnovnih sredstev v upravljanju
zavoda.
15. člen
Zavod pridobiva in uporablja sredstva za opravljanje dejavnosti na način in pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja.
Ustanovitelj zagotavlja sredstva za financiranje dejavnosti zavoda v skladu veljavno zakonodajo do višine ustrezne
proračunske postavke v proračunu tekočega leta. Prav tako
zavod pridobiva sredstva za delovanje na podlagi veljavne
zakonodaje s strani državnega proračuna upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za
področje dejavnosti zavoda in se nanašajo na del javne službe,
ki ga financira država.
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki se razporedi v skladu
s predpisi. O razporeditvi odloča ustanovitelj na predlog sveta
vzgojno izobraževalnega zavoda.
Presežek odhodkov nad prihodki, ki bi v zavodu nastal pri
izvajanju dejavnosti, se krije v skladu z zakonodajo in odločitvijo ustanovitelja.
17. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim
razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti osnovnih sredstev v upravljanju zavoda.
Podružnična osnovna šola v pravnem prometu nima pooblastil.
18. člen
Ustanovitelj ima pravico opravljati v zavodu nadzor nad
namensko porabo sredstev, ki jih daje zavodu za opravljanje
dejavnosti.«
7. člen
Dosedanji 18. do 21. člen se preštevilčijo, tako da postanejo 19. do 22. člen.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 02600-2/1997
Slovenj Gradec, dne 15. julija 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.
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Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Podgorje

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 141.
člena Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB5, 36/08)
ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 43/08 – uradno prečiščeno besedilo UPB-1) je Občinski
svet Mestne občine Slovenj Gradec na 18. seji dne 8. 7. 2008
sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Podgorje
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Podgorje (Uradni list
RS, št. 22/97, 55/98 in 37/07).
2. člen
Doda se novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe
in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.«
3. člen
Spremeni se 3. člen, ki se po spremembi glasi:
»Osnovna šola Podgorje (v nadaljnjem besedilu: zavod)
je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z
zakonom in s tem odlokom.
Zavod se vpiše v sodni register.
Osnovna šola Podgorje in podružnici Razbor in Šmiklavž
so bile v obstoječi obliki prvič ustanovljene leta 1992 in so vpisane v sodni register pod številko 10004300.
Začetek izobraževalnega procesa na območju današnje
Osnovne šole Podgorje se je začel v letu 1899, na območju
današnje podružnične šole Razbor leta 1839 in današnje podružnične šole Šmiklavž leta 1899.«
4. člen
Spremeni se 6. člen, ki se po spremembi glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
– 85.200 – osnovnošolsko izobraževanje
– 85.590 – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– 91.011 – dejavnost knjižnic
– 68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
– 56.290 – druga oskrba z jedmi
– 90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 93.110 – obratovanje športnih objektov
– 35.300 – oskrbovanje s paro in vročo vodo
– 49.391 – drug kopenski potniški promet.
Dejavnosti, ki so pridobitne narave, so registrirane zgolj
za nemoteno opravljanje osnovne izobraževalne dejavnosti
zavoda.
Zavod ne sme začeti opravljati druge dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.«

glasi:

5. člen
Spremeni se celo peto poglavje, ki se po spremembi

Št.
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»V. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE
IN ODGOVORNOST
13. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotovi zavodu osnovna sredstva za opravljanje njegove dejavnosti. Zavod ta osnovna sredstva prejme v
upravljanje.
Zavod samostojno kot dober gospodar upravlja s sredstvi,
ki so mu dana v upravljanje, pri čemer pa ne sme s pravnimi
posli odtujiti premoženja, s katerim upravlja, ali ga obremeniti
s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja. Za
upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
14. člen
Zavod prejeta sredstva uporablja za opravljanje svoje
osnovne dejavnosti. Ustanovitelj v soglasju z ravnateljem zavoda ter v skladu z veljavno zakonodajo lahko s posebnim
sklepom določi, za katere druge dejavnosti se lahko uporabljajo
osnovna sredstva v upravljanju zavoda. V sklepu lahko določi
tudi pogoje in način uporabe osnovnih sredstev v upravljanju
zavoda.
15. člen
Zavod pridobiva in uporablja sredstva za opravljanje dejavnosti na način in pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja.
Ustanovitelj zagotavlja sredstva za financiranje dejavnosti zavoda v skladu veljavno zakonodajo do višine ustrezne
proračunske postavke v proračunu tekočega leta. Prav tako
zavod pridobiva sredstva za delovanje na podlagi veljavne
zakonodaje s strani državnega proračuna upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za
področje dejavnosti zavoda in se nanašajo na del javne službe,
ki ga financira država.
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki se razporedi v skladu
s predpisi. O razporeditvi odloča ustanovitelj na predlog sveta
vzgojno izobraževalnega zavoda.
Presežek odhodkov nad prihodki, ki bi v zavodu nastal pri
izvajanju dejavnosti, se krije v skladu z zakonodajo in odločitvijo ustanovitelja.
17. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim
razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti osnovnih sredstev v upravljanju zavoda.
Podružnična osnovna šola v pravnem prometu nima pooblastil.
18. člen
Ustanovitelj ima pravico opravljati v zavodu nadzor nad
namensko porabo sredstev, ki jih daje zavodu za opravljanje
dejavnosti.«
6. člen
Dosedanji 18. do 21. člen se preštevilčijo, tako da postanejo 19. do 22. člen.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 02600-4/1997
Slovenj Gradec, dne 15. julija 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.
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Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
vzgojno-izobraževalnega zavoda Prva osnovna
šola Slovenj Gradec

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 141.
člena Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB5, 36/08)
ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 43/08 – uradno prečiščeno besedilo UPB-1) je Občinski
svet Mestne občine Slovenj Gradec na 18. seji dne 8. 7. 2008
sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Prva osnovna šola
Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Prva osnovna šola Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 22/97, 55/98 in 37/07).
2. člen
Doda se novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe
in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.«
3. člen
Spremeni se 2. člen kjer se v tretjem odstavku druga
alineja po spremembi glasi:
»– podružnična osnovna šola Sele-Vrhe, Sele 1, Slovenj
Gradec,«.
4. člen
Spremeni se 3. člen, ki se po spremembi glasi:
»Prva osnovna šola Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu: zavod) je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so
določene z zakonom in s tem odlokom.
Zavod se vpiše v sodni register.
Prva osnovna šola Slovenj in podružnica Sele-Vrhe sta
bili v obstoječi obliki prvič ustanovljeni leta 1992 in sta vpisani
v sodni register pod številko 10602400.
Začetek izobraževalnega procesa na območju Slovenj
Gradca se je začel v letu 1228 in na območju današnje podružnične šole Sele-Vrhe leta 1898.«
5. člen
Spremeni se 6. člen, ki se po spremembi glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
– 85.200 – osnovnošolsko izobraževanje
– 85.590 – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– 91.011 – dejavnost knjižnic
– 68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
– 56.290 – druga oskrba z jedmi
– 90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 93.110 – obratovanje športnih objektov
– 49.391 – drug kopenski potniški promet.
Dejavnosti, ki so pridobitne narave, so registrirane zgolj
za nemoteno opravljanje osnovne izobraževalne dejavnosti
zavoda.
Zavod ne sme začeti opravljati druge dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.«

Uradni list Republike Slovenije

glasi:

6. člen
Spremeni se celo peto poglavje, ki se po spremembi

»V. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE
IN ODGOVORNOST
13. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotovi zavodu osnovna sredstva za opravljanje njegove dejavnosti. Zavod ta osnovna sredstva prejme v
upravljanje.
Zavod samostojno kot dober gospodar upravlja s sredstvi,
ki so mu dana v upravljanje, pri čemer pa ne sme s pravnimi
posli odtujiti premoženja, s katerim upravlja, ali ga obremeniti
s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja. Za
upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
14. člen
Zavod prejeta sredstva uporablja za opravljanje svoje
osnovne dejavnosti. Ustanovitelj v soglasju z ravnateljem zavoda ter v skladu z veljavno zakonodajo lahko s posebnim
sklepom določi, za katere druge dejavnosti se lahko uporabljajo
osnovna sredstva v upravljanju zavoda. V sklepu lahko določi
tudi pogoje in način uporabe osnovnih sredstev v upravljanju
zavoda.
15. člen
Zavod pridobiva in uporablja sredstva za opravljanje dejavnosti na način in pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja.
Ustanovitelj zagotavlja sredstva za financiranje dejavnosti zavoda v skladu veljavno zakonodajo do višine ustrezne
proračunske postavke v proračunu tekočega leta. Prav tako
zavod pridobiva sredstva za delovanje na podlagi veljavne
zakonodaje s strani državnega proračuna upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za
področje dejavnosti zavoda in se nanašajo na del javne službe,
ki ga financira država.
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki se razporedi v skladu
s predpisi. O razporeditvi odloča ustanovitelj na predlog sveta
vzgojno izobraževalnega zavoda.
Presežek odhodkov nad prihodki, ki bi v zavodu nastal pri
izvajanju dejavnosti, se krije v skladu z zakonodajo in odločitvijo ustanovitelja.
17. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim
razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti osnovnih sredstev v upravljanju zavoda.
Podružnična osnovna šola v pravnem prometu nima pooblastil.
18. člen
Ustanovitelj ima pravico opravljati v zavodu nadzor nad
namensko porabo sredstev, ki jih daje zavodu za opravljanje
dejavnosti.«
7. člen
Dosedanji 18. do 21. člen se preštevilčijo, tako da postanejo 19. do 22. člen.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 02600-1/1997
Slovenj Gradec, dne 15. julija 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.
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Dejavnosti, ki so pridobitne narave, so registrirane zgolj
za nemoteno opravljanje osnovne izobraževalne dejavnosti
zavoda.
Zavod ne sme začeti opravljati druge dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanovitelja.«

glasi:

5. člen
Spremeni se celo peto poglavje, ki se po spremembi
»V. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE
IN ODGOVORNOST

3437.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Šmartno pri Slovenj Gradcu

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12I/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:
U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40., 41. in 141.
člena Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB5, 36/08)
ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 43/08 – uradno prečiščeno besedilo UPB-1) je Občinski
svet Mestne občine Slovenj Gradec na 18. seji dne 8. 7. 2008
sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno
pri Slovenj Gradcu
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno pri Slovenj
Gradcu (Uradni list RS, št. 22/97, 56/98 in 37/07).
2. člen
Doda se novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe
in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.«
3. člen
Spremeni se 3. člen, ki se po spremembi glasi:
»Osnovna šola Šmartno (v nadaljnjem besedilu: zavod)
je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z
zakonom in s tem odlokom.
Zavod se vpiše v sodni register.
Osnovna šola Šmartno je bila v obstoječi obliki prvič ustanovljena leta 1992 in je vpisana v sodni register pod številko
10006600.
Začetek izobraževalnega procesa na območju današnje
Osnovne šole Šmartno se je začel v letu 1811.«
4. člen
Spremeni se 6. člen, ki se po spremembi glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
– 85.200 – osnovnošolsko izobraževanje
– 85.590 – drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– 91.011 – dejavnost knjižnic
– 68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
– 56.290 – druga oskrba z jedmi
– 90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 93.110 – obratovanje športnih objektov
– 49.391 – drug kopenski potniški promet.

13. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotovi zavodu osnovna sredstva za opravljanje njegove dejavnosti. Zavod ta osnovna sredstva prejme v
upravljanje.
Zavod samostojno kot dober gospodar upravlja s sredstvi,
ki so mu dana v upravljanje, pri čemer pa ne sme s pravnimi
posli odtujiti premoženja, s katerim upravlja, ali ga obremeniti
s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja. Za
upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
14. člen
Zavod prejeta sredstva uporablja za opravljanje svoje
osnovne dejavnosti. Ustanovitelj v soglasju z ravnateljem zavoda ter v skladu z veljavno zakonodajo lahko s posebnim
sklepom določi, za katere druge dejavnosti se lahko uporabljajo
osnovna sredstva v upravljanju zavoda. V sklepu lahko določi
tudi pogoje in način uporabe osnovnih sredstev v upravljanju
zavoda.
15. člen
Zavod pridobiva in uporablja sredstva za opravljanje dejavnosti na način in pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja.
Ustanovitelj zagotavlja sredstva za financiranje dejavnosti zavoda v skladu veljavno zakonodajo do višine ustrezne
proračunske postavke v proračunu tekočega leta. Prav tako
zavod pridobiva sredstva za delovanje na podlagi veljavne
zakonodaje s strani državnega proračuna upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za
področje dejavnosti zavoda in se nanašajo na del javne službe,
ki ga financira država.
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki se razporedi v skladu
s predpisi. O razporeditvi odloča ustanovitelj na predlog sveta
vzgojno izobraževalnega zavoda.
Presežek odhodkov nad prihodki, ki bi v zavodu nastal pri
izvajanju dejavnosti, se krije v skladu z zakonodajo in odločitvijo ustanovitelja.
17. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim
razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti osnovnih sredstev v upravljanju zavoda.
18. člen
Ustanovitelj ima pravico opravljati v zavodu nadzor nad
namensko porabo sredstev, ki jih daje zavodu za opravljanje
dejavnosti.«
6. člen
Dosedanji 18. do 21. člen se preštevilčijo, tako da postanejo 19. do 22. člen.
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7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 02600-5/1997
Slovenj Gradec, dne 15. julija 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
3438.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij
ob Ščavnici za leto 2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – UPB1 in 60/07), 29. in 40. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02, 127/06 in 14/07) in 15. člena Statuta Občine Sv.
Jurij ob Ščavnici (Uradni list št. 29/00) je Občinski svet Občine
Sv. Jurij ob Ščavnici na 15. redni seji dne 16. 7. 2008 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij
ob Ščavnici za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto
2008 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobički in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišče
in neopred. dolg. sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanč. institucij
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI

Proračun leta
2008 v EUR
2,975,840
1,954,038
1,711,895
1,593.000
57,438
61,457
0
242.143
68,315
1.966
1.652
0
170.210
251,640
162,620
0
89.020
0
0
770,162
770,162
3,741.964
591,100

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalca za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanov.
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi fizičnim in prav.
osebam, ki niso pr. up.
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz
naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE(500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
55 ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.)
XII. STANJE SRED. NA RAČUNU OB
KONCU PRET. LETA

131,619
27,699
414,943
0
16.839
817,031
23,125
431,072
103,939
258,895
0
2,166.854
2,166.854
166,979
120,568
46,411
–766.124

512
512
512
0
0
0
0
0
0
0
512

0
0
0
0
0
0
–765,612
0
766,124

765,612
«
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Št.

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

Plaketa Občine Šalovci

Št. 410-00004/2008
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 16. julija 2008
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

ŠALOVCI
3439.

Odlok o priznanjih Občine Šalovci

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list
RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 1. izredni seji
dne 15. julija 2008 sprejel

ODLOK
o priznanjih Občine Šalovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Šalovci ter ureja
podeljevanje priznanj, pogoje, postopek in način podeljevanja
priznanj ter vodenje evidence podeljenih priznanj.
2. člen
Občina podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim
posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam,
združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije,
zaščite in reševanja, na humanitarnem področju in na drugih
področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu,
kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in ki imajo
pomen za razvoj in ugled Občine Šalovci.
Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.
3. člen
Priznanja Občine Šalovci so posebne pisne listine in drugi predmeti, ki so opremljeni z občinskim simbolom – grbom
Občine Šalovci.
Dizajn priznanj izbere Občinski svet Občine Šalovci.
Priznanja vsebujejo splošne podatke o podelitvi in prejemniku, simbol – grb ter podpis župana Občine Šalovci.
4. člen
Priznanja Občine Šalovci so:
– naziv častni občan Občine Šalovci,
– plaketa Občine Šalovci,
– priznanje Občine Šalovci,
– priznanje župana Občine Šalovci.
Naziv častni občan Občine Šalovci
5. člen
Naziv častni občan Občine Šalovci se podeli občanom
Občine Šalovci, drugim državljanom Republike Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge na
področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in športa
ter za druge izjemne dosežke, ki so pomembni za razvoj, ugled
in uveljavljanje Občine Šalovci v državi ali na mednarodnem
področju.
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6. člen
Plaketa Občine Šalovci (kovinska plošča z reliefno podobo grba Občine Šalovci) se podeli zaslužnim posameznikom,
podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom, ki dosežejo
izredne uspehe na področjih, na katerih delujejo, in s tem
bistveno pripomorejo k ugledu občine. Ob plaketi Občine Šalovci se prejemniku podeli tudi posebna listina. Plaketo Občine
Šalovci lahko Občinski svet Občine Šalovci (župan) podeli tudi
uglednim gostom in delegacijam, ki uradno obiščejo Občino
Šalovci.
Priznanje Občine Šalovci
7. člen
Priznanje ima pomen osebnega priznanja in pohvale in
se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, skupnostim,
društvom in drugim pravnim osebam za izkazano prizadevnost
na različnih področjih delovanja.
Priznanje župana Občine Šalovci
8. člen
Župan Občine Šalovci lahko podeli zaslužnim fizičnim in
pravnim osebam za dosežene uspehe priznanje župana. Priznanje se lahko podeli tudi dijakom in študentom, srednjih šol
in fakultet ter učencem srednje šole v občini za posebne učne
uspehe in aktivnosti v izven šolskih dejavnostih.
II. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ
9. člen
Priznanja Občine Šalovci po tem odloku se lahko prejemniku podelijo le enkrat in se praviloma podeljujejo na svečani
seji Občinskega sveta Občine Šalovci ob praznovanju občinskega praznika.
Občinski svet na predlog komisije določi število priznanj,
ki se vsako leto podelijo na podlagi objavljenega javnega razpisa ali na podlagi sklepa občinskega sveta.
Priznanja se lahko podelijo tudi ob drugih posebnih slovesnostih, ob svečanem sprejemu, ob dogodkih ali datumih,
pomembnih za občino ali dobitnike priznanj.
Priznanja podeli – izroči prejemniku župan ali od njega
pooblaščena oseba.
10. člen
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj
in nagrad Občine Šalovci so lahko občani, politične stranke,
podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti v Občini
Šalovci.
Priznanja se podelijo praviloma na podlagi javnega razpisa, objavljenega na krajevno običajni način ali na podlagi
sklepa občinskega sveta.
Razpis za podelitev priznanj in nagrad izvede in objavi
Komisija za nagrade in priznanja Občine Šalovci (v nadaljevanju: komisija) enkrat letno, praviloma dva meseca pred občinskim praznikom za tekoče leto.
Z razpisom se objavijo podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma predlog, ter rok, do katerega morajo biti poslane
pobude oziroma predlogi.
11. člen
Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati:
– naziv in ime pobudnika,
– ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in
osnovne osebne podatke,
– obrazložitev pobude,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
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12. člen
Predloge za podelitev priznanj Občine Šalovci obravnava
komisija, ki izdela končni predlog za podelitev priznanja častni
občan, podelitev plakete občine in priznanje Občine Šalovci ter ga posreduje za odločanje Občinskemu svetu Občine
Šalovci. Občinski svet na seji odloči o predlogih za podelitev
občinskih priznanj. O podelitvi priznanja župana odloči župan
s sklepom.
13. člen
Če se podelitev priznanja predlaga za izkazano izredno
požrtvovalnost, hrabrost ali človekoljubnost, se priznanje podeli
brez javnega razpisa takoj, ko je to mogoče. Brez razpisa se
lahko priznanje podeli tudi posamezniku, družbam, zavodom,
skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam ob določeni
svečani priložnosti, jubileju ali prazniku.
14. člen
Sredstva za priznanja Občine Šalovci se zagotovijo v
občinskem proračunu.
15. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem
priznanj Občine Šalovci in evidenco o podeljenih priznanjih
vodi občinska uprava. Evidenca vsebuje: priimek in ime ali
naziv ter osnovne podatke o prejemniku, vrsto podeljenega
priznanja, številko in datum sklepa o podelitvi priznanja, kraj
in datum izročitve priznanja. Pri uporabi osebnih podatkov o
prejemnikih priznanj je potrebno upoštevati določila Zakona o
varstvu osebnih podatkov.
III. KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2008
Šalovci, dne 15. julija 2008
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja toplote na območju
Občine Šempeter - Vrtojba
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) Ta odlok določa način izvajanja izbirne gospodarske
javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote.
(2) Gospodarska javna služba iz prejšnjega odstavka se
izvaja kot koncesionirana gospodarska javna služba.
(3) Ta odlok je tudi koncesijski akt za izvajanje javne službe iz prvega odstavka tega člena.
(4) V delu, v katerem je ta odlok koncesijski akt po prejšnjem odstavku tega člena, se odlok sprejema na podlagi
vloge, podane skladno s 34. členom Zakona o gospodarskih
javnih službah.
2. člen
(pojmi in izrazi v odloku)
V tem odloku uporabljeni pojmi in izrazi pomenijo:
– distribucija: transport toplote po distribucijskem omrežju;
– distribucijsko omrežje: je energetsko omrežje od prenosnega omrežja do končnega odjemalca;
– sistemske storitve: so storitve, ki omogočajo nemoteno,
zanesljivo in kvalitetno delovanje energetskih sistemov;
– distributer toplote je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega toplovodnega omrežja;
– uporabnik omrežja: je pravna ali fizična oseba, ki iz
omrežja odjema ali v omrežje oddaja energijo;
– Agencija za energijo: Javna agencija Republike Slovenije za energijo;
– koncesionar: je sistemski operater distribucijskega
omrežja toplote na območju Občine Šempeter - Vrtojba;
– koncedent je Občina Šempeter - Vrtojba.
II. VSEBINA IN OBSEG IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
3. člen
(opredelitev javne službe)

ŠEMPETER - VRTOJBA
3440.

Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja toplote na območju
Občine Šempeter - Vrtojba

Na podlagi 3., 7., 33., 34. in tretjega odstavka 36. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93, 30/98 in 127/06), v zvezi z Zakonom o javno-zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 21. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in št. 21/06 – odločba US), 36. člena Zakona
o javno-zasebnem partnerstvu, 33. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo,
EZ-UPB2), 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Uradni
list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZP-1E, Uradni
list RS, 17/08 – spremembe), 2., 5. in 13. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradne
objave, št. 22/00) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) je Občinski
svet Občine Šempeter - Vrtojba na 18. seji dne 3. julija 2008
sprejel

Gospodarska javna služba dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote obsega:
– distribucijo toplote po toplovodnem omrežju ter upravljanje, vzdrževanje, obratovanje in razvoj distribucijskega
omrežja,
– zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo toplote,
– izgradnjo distribucijskega toplovodnega omrežja na
območju Občine Šempeter - Vrtojba v skladu z lokacijskim
načrtom in drugimi ustreznimi akti in dokumentacijo,
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja,
– pridobitev projektov, pridobitev gradbenih in drugih
upravnih dovoljenj za izgradnjo distribucijskih omrežij ter upravnih in drugih dovoljenj za njihovo obratovanje,
– periodično pregledovanje oziroma nadzor internih omrežij in naprav ter porabniških objektov pri uporabnikih, vezanih
na oskrbo s toploto iz distribucijskega omrežja,
– ekonomsko zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti
omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja,
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim
operaterjem, z omrežji katerih je omrežje, ki ga upravlja, povezano,
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– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom za učinkovit dostop do omrežja,
– vodenje katastra toplovodnega omrežja, objektov in
naprav,
– načrtovanje porabe toplote z uporabo ustreznih metod
in upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih.
4. člen
(območje izvajanja koncesionirane gospodarske
javne službe)
Območje izvajanja koncesionirane gospodarske javne
službe iz 1. člena tega odloka obsega območje, določeno s
prostorskimi akti občine.
5. člen
(ločeno računovodstvo)
(1) Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za
katere je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati
na opravljanje javne službe.
(2) Koncesionar mora za javno službo voditi ločeno računovodstvo po določilih zakona, veljavnega za gospodarske
družbe. Smiselno enako tudi v primeru, ko koncesionar opravlja posamezno gospodarsko javno službo na območju drugih
lokalnih skupnosti.
(3) Koncesionar javne službe, ki je predmet tega odloka,
v drugi občini ne sme opravljati pod pogoji, ki so za uporabnika
ugodnejši, kot v Občini Šempeter - Vrtojba.
III. INFRASTRUKTURA IN KATASTER
6. člen
(distribucijsko omrežje)
(1) Distribucijsko omrežje je omrežje toplovodov, ki so
funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju,
določenim s strani lokalne skupnosti kot območje izvajanja
gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja toplote, po katerem se izvaja distribucija toplote do končnih uporabnikov.
(2) Distribucijsko omrežje poteka od prevzemnih mest
do predajnih mest uporabnikom, kot to določajo sistemska
obratovalna navodila.
7. člen
(lastništvo distribucijskih omrežij in naprav)
Distribucijsko toplovodno omrežje oziroma druge naprave, ki so del infrastrukture javne službe iz 1. člena tega odloka,
so last Občine Šempeter - Vrtojba.
8. člen
(kataster distribucijskih omrežij in naprav)
(1) Koncesionar mora za toplovodno omrežje voditi kataster distribucijskega omrežja in naprav, ki jih upravlja, vključno
z zbirko podatkov o uporabnikih in odjemalcih. Obseg in način
vodenja katastra in zbirk podatkov predpiše pristojni državni
organ.
(2) Katastra se vodita atributivno in grafično v obliki računalniškega zapisa.
(3) V katastrih in zbirkah podatkov so le tisti osebni podatki, ki so predmet pogodbe o priključitvi na omrežje. S temi podatki koncesionar ravna v skladu s predpisi o varstvu osebnih
podatkov in jih je dolžan dajati na vpogled samo pristojnemu
organu oziroma od njega pooblaščenim organom v okviru
nadzora in uporabniku na njegovo zahtevo v delu, v katerem
se nanašajo nanj, ter organom, za katere tako določa zakon.
Določba tega odstavka se ne uporablja za podatke, za katere
je treba postopati po določbah Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 117/06 – ZDavP-2).
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IV. SPLOŠNI AKTI KONCESIONARJA
9. člen
(splošni pogoji za dobavo in odjem)
(1) Koncesionar izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja po predhodnem soglasju
pristojnega organa Občine Šempeter - Vrtojba in v skladu z
metodologijo Agencije za energijo. Pred objavo splošnih pogojev je potrebno pridobiti soglasje Agencije za energijo, kolikor
je tako predpisano z zakonom.
(2) Koncesionar mora splošne pogoje objaviti v Uradnem
listu Republike Slovenije in na način, kot to določajo občinski
predpisi.
(3) Splošni pogoji morajo vsebovati zlasti ukrepe varstva
potrošnikov, ki se nanašajo na vsebino pogodbe med dobaviteljem in odjemalcem, zagotavljanje ustreznega vnaprejšnjega
opozorila o spremembi pogodbe in podatkov o tarifi in cenah,
pravico odjemalca do zamenjave dobavitelja brez plačila stroškov, različne možnosti plačila energije ter postopke odločanja
o njihovih pritožbah.
(4) V splošnih pogojih za dobavo in odjem morajo biti določeni ukrepi, ki jih mora izvesti sistemski operater pred ustavitvijo dobave gospodinjskemu odjemalcu iz razloga navedenega
v šesti alinei prvega odstavka 18. člena tega odloka.
10. člen
(sistemska obratovalna navodila)
(1) Koncesionar izda sistemska obratovalna navodila
za distribucijsko omrežje toplote (v nadaljevanju: sistemska
obratovalna navodila), ki urejajo obratovanje in način vodenja
distribucijskega omrežja toplote.
(2) Sistemska obratovalna navodila predvsem obsegajo:
– tehnične in druge pogoje za obratovanje omrežja z
namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe,
– način zagotavljanja sistemskih storitev,
– postopke za obratovanja distribucijskega omrežja v kriznih stanjih,
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko
omrežje,
– tehnične pogoje za medsebojne priključitve in delovanja
omrežij različnih sistemskih operaterjev.
(3) Pred objavo sistemskih obratovalnih navodil mora
koncesionar pridobiti soglasje Agencije za energijo, kolikor je
tako predpisano z zakonom.
(4) Koncesionar mora sistemska obratovalna navodila
objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije in na način, kot to
določajo občinski predpisi.
V. OBVEZNOSTI IN JAVNA POOBLASTILA
KONCESIONARJA V OKVIRU IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
11. člen
(obveznosti koncesionarja)
Koncesionar mora pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet
koncesije, upoštevati naslednje:
– dejavnost je dolžan izvajati v skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo in potrjenimi plani in programi s strani koncedenta;
– dela mora izvajati v skladu s pravili stroke, veljavnimi
standardi in normativi;
– s svojim ravnanjem ne sme povzročati škode koncedentu, zmanjšati vrednosti javnih površin ali ogrožati varnosti
uporabnikov;
– zagotavljati mora ustrezno strokovno službo za vsa
dela, ki so predmet koncesije;
– pristojnim organom koncedenta mora omogočiti strokovno tehnični nadzor, finančni nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela pri izvajanju gospodarske javne službe;
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– pripraviti je dolžan plan izvajanja dejavnosti in ga kot
predlog predložiti koncedentu v potrditev do 15. novembra za
vsako prihodnje leto;
– za vse podizvajalce si mora pridobiti soglasje koncedenta;
– koncesionar mora nuditi koncedentu jamstvo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijski dobi v obliki bančne garancije;
– koncesionar mora obstoječo in zgrajeno infrastrukturo
tekoče in investicijsko vzdrževati in ustrezno škodno zavarovati;
– koncesionar mora skleniti zavarovanje splošne odgovornosti;
– koncesionar mora najmanj enkrat letno informirati na
svoji spletni strani odjemalce o gibanjih in značilnostih porabe
toplote na distribucijskem omrežju, kjer opravlja javno službo;
– izdelati mora napoved in načrt porabe tople vode iz
distribucijskega omrežja z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih;
– koncesionar mora voditi evidenco in kataster v zvezi z
javno službo, usklajeno z občinskimi evidencami;
– ažurno in strokovno mora voditi poslovne knjige;
– koncesionar mora poročati koncedentu o izvajanju koncesije;
– koncesionar ima tudi druge obveznosti, ki so določene
z zakonom, tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
12. člen
(javna pooblastila koncesionarju)
Koncesionar ima pri izvajanju koncesionirane gospodarske javne službe poleg javnih pooblastil na podlagi zakona tudi
naslednja javna pooblastila:
– izdaja sistemska obratovalna navodila za distribucijsko
omrežje za oskrbo s toploto,
– izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz
distribucijskega omrežja,
– v zvezi z izvajanjem dejavnosti daje smernice in mnenja
na prostorske akte skladno s predpisi o urejanju prostora,
– določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, kolikor ni z zakonom
predpisano drugače,
– dajejo soglasja k projektnim rešitvam skladno s predpisi
o graditvi objektov za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na
omrežje s katerim upravljajo, kolikor ni z zakonom predpisano
drugače,
– odloča za vsako posamezno priključitev odjemalca na
distribucijsko omrežje,
– vodi kataster distribucijskega toplovodnega omrežja in
naprav v skladu z veljavnimi predpisi, ob uporabi veljavnih
standardov ter druge evidence,
– s soglasjem in pod pogoji Občinskega sveta Občine
Šempeter - Vrtojba izdaja tarifni sistem z višino tarifnih postavk
za toploto iz distribucijskega omrežja,
– ima druga javna pooblastila, ki jih določa oziroma v
času trajanja koncesije določi zakon ali podzakonski akti in
drugi predpisi.
VI. PRIKLJUČITEV UPORABNIKOV NA OMREŽJA
13. člen
(priključitev na distribucijsko omrežje)
(1) Koncesionar mora na primeren način, skladno s predpisi o graditvi objektov, obvestiti potencialne uporabnike o
možnosti priključitve na distribucijsko omrežje.
(2) Priključitev na distribucijsko omrežje se opravi na način in pod pogoji določenimi z Energetskim zakonom, s tem
odlokom, splošnimi pogoji za dobavo in odjem ter sistemskimi
obratovalnimi navodili.
(3) Priključitev uporabnika na omrežje lahko izvede le
koncesionar.
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14. člen
(vloga za priključitev)
(1) Koncesionar mora na podlagi popolne pisne vloge
izdati odločbo o soglasju za priključitev uporabnika na distribucijsko toplovodno omrežje v roku, določenem s prepisi, ki
urejajo splošni upravni postopek. Pogoji za izdajo soglasja
ter za zavrnitev izdaje soglasja za priključitev so določeni v
splošnih pogojih.
(2) O pritožbi zoper izdajo odločbe odloča Agencija za
energijo.
15. člen
(pogodba o priključitvi)
(1) Po dokončnosti odločbe o soglasju je dolžan koncesionar priključiti uporabnika omrežja na distribucijsko omrežje,
če priključek izpolnjuje tehnične in druge pogoje, določene s
sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji.
(2) Pred priključitvijo skleneta koncesionar in uporabnik
omrežja pogodbo o priključitvi, s katero uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi s plačilom priključka, njegovo izvedbo,
premoženjskimi vprašanji v zvezi s priključkom, vzdrževanjem
priključka in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek
in priključitev.
(3) Nesorazmerne stroške priključitve nosi uporabnik.
16. člen
(pogodba o dostopu)
(1) Koncesionar in uporabnik lahko skleneta pogodbo o
dostopu do distribucijskega omrežja, skladno z Energetskim
zakonom, sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji, v kateri se dogovorita o uporabi distribucijskega omrežja
za odjem ali oddajo dogovorjene količine toplote ob dogovorjenem času.
(2) S pogodbo o dostopu pridobi upravičenec do dostopa
za določen čas zagotovljen dostop do distribucijskega omrežja
za določeno zmogljivost in smer prenosa.
(3) Uporaba dostopa do distribucijskega omrežja je odvisna od obstoječih zmogljivosti dostopa do distribucijskega
omrežja, predvsem glede rekonstrukcij ali dograditev obstoječega priključka ali odjemnega mesta.
17. člen
(začasna prekinitev distribucije)
(1) Koncesionar sme začasno prekiniti dobavo toplote zaradi rednega ali izrednega vzdrževanja, pregledov ali remontov,
preizkusov ali kontrolnih meritev ali razširitve omrežja.
(2) Za predvideno prekinitev mora koncesionar izbrati
čas, ko čim manj prizadene uporabnika.
(3) Koncesionar mora o predvideni prekinitvi pravočasno
obvestiti odjemalce v pisni obliki, v primeru, da gre za širši krog
odjemalcev, pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur
pred prekinitvijo.
18. člen
(ustavitev distribucije po predhodnem obvestilu)
(1) Koncesionar ustavi odjemalcu dobavo toplote po predhodnem obvestilu, če ta v roku, določenem v obvestilu, ne
izpolni svoje obveznosti, v naslednjih primerih:
– moti dobavo energije drugim uporabnikom,
– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo koncesionarja, dostop do vseh delov priključka, do zaščitnih in
merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali napeljav,
kadar obstaja sum, da te naprave povzročajo motnje,
– brez soglasja koncesionarja priključi na omrežje svoje
energetske naprave ali napeljave, ali če omogoči prek svojih
energetskih naprav priključitev energetskih naprav drugih uporabnikov,
– na opomin dobavitelja ne zniža odjema oziroma oddaje
moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost v zahtevanem
roku,
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– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin,
ali če uporablja energijo brez zahtevanih oziroma dogovorjenih
merilnih naprav ali mimo njih,
– ne plača odstopanj ali cene za uporabo omrežij v roku,
določenem v skladu s splošnimi pogoji za dobavo in odjem
energije,
– v roku, ki ga določi koncesionar oziroma pristojni inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali
napeljave ali odjemalci.
(2) Koncesionar ne sme ustaviti dobave energije pod
količino, ki je glede na okoliščine (letni čas, bivalne razmere,
kraj prebivanja, premoženjsko stanje …) nujno potrebna, da ne
pride do ogrožanja življenja in zdravja odjemalca in oseb, ki z
njim prebivajo. Vsi stroški, ki zaradi tega nastanejo pri dobavitelju, se pokrijejo iz cene za uporabo omrežij.
19. člen
(prekinitev dobave brez obvestila)
Koncesionar ustavi odjemalcu dobavo toplote brez predhodnega obvestila če:
– odjemalec z obratovanjem svojih energetskih objektov,
naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža
premoženje,
– uporabnik ob pomanjkanju energije ne upošteva posebnih ukrepov o omejevanju odjema energije iz omrežja.
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24. člen
(koncesijska dajatev)
Koncesionar plačuje koncedentu koncesijsko dajatev iz
plačane cene za dobavljeno toploto v skladu s tarifnimi postavkami. Višino koncesijske dajatve določa koncesijska pogodba.
VIII. PODELITEV KONCESIJE
25. člen
(način podelitve koncesije)
(1) Koncesija po tem odloku se podeli na vlogo neposredno javnemu podjetju Komunalna energetika Nova Gorica
d.o.o. (v nadaljevanju: koncesionar) v upravnem postopku,
skladno s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije
gospodarske javne službe. O vlogi koncesionarja za podelitev koncesije odloči z odločbo v upravnem postopku pristojni
upravni organ občine.
(2) Na podlagi odločitve iz prejšnjega odstavka občina po
pridobitvi poslovnega deleža v javnem podjetju s koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo.
(3) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v
roku 28 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.

20. člen

IX. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

(ponovna priključitev)

26. člen

(1) Koncesionar je dolžan odjemalca, ki mu je bila ustavljena distribucija toplote, na njegove stroške ponovno priključiti
na omrežje, ko ugotovi, da je odjemalec odpravil razloge za
ustavitev distribucije.
(2) Koncesionar, ki je odjemalcu neutemeljeno ustavil ali
prekinil distribucijo toplote, mora v 24 urah na svoje stroške
znova priključiti objekte naprave ali napeljave odjemalca na
svoje omrežje, računajoč od takrat, ko se ugotovi neutemeljena
ustavitev ali prekinitev distribucije.

(pogoji)

(1) Koncesionar ima pravico do povračila škode, ki je
nastala zaradi ravnanj odjemalca, zaradi katerih mu je ustavil
distribucijo po predhodnem obvestilu oziroma brez predhodnega obvestila.
(2) Odjemalec, ki mu je koncesionar neutemeljeno ustavil
ali prekinil distribucijo, ima pravico do povračila škode, ki mu je
bila s tem povzročena.

(1) Koncesionar mora imeti v času trajanja koncesijskega
razmerja veljavno licenco za dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja toplote.
(2) Koncesionar mora izpolnjevati pogoje, ki jih za izvajanje dejavnosti določa zakon.
(3) Koncesionar mora biti lastnik infrastrukture za opravljanje gospodarske javne službe, oziroma mora imeti z lastnikom sklenjeno pogodbo o njegovi uporabi za čas trajanja
koncesije.
(4) Koncesionar, ki ni lastnik omrežja ali njegovega dela
oziroma druge infrastrukture, mora z lastnikom skleniti pogodbo, s katero uredi vsa vprašanja uporabe tega omrežja za
opravljanje nalog, ki so z zakonom in tem odlokom določene
za koncesionarja. V tej pogodbi je zlasti treba urediti obseg in
namen uporabe omrežja, višino najemnine oziroma drugega
plačila koncesionarja, pogoje in način tekočega in investicijskega vzdrževanja omrežja in druga vprašanja, ki koncesionarju
omogočajo, da učinkovito opravlja svoje naloge.

VII. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB

(dokazovanje izpolnjevanja pogojev)

21. člen
(povračilo škode)

27. člen
22. člen
(tarifa)
(1) Naloge in dejavnosti, ki predstavljajo javno službo distribucije toplote, se financirajo v skladu s tarifnimi postavkami
za dobavo toplotne energije.
(2) Tarifni sistem z višino tarifnih postavk za toploto na
distribucijskem omrežju ob upoštevanju Energetskega zakona
in drugih predpisov izdela in javno objavi koncesionar potem,
ko da nanj soglasje Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba.
23. člen
(drugi prihodki koncesionarja)
Koncesionar pridobiva prihodke tudi od priključitev in ostalih prihodkov, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja toplote.

(1) V vlogi za pridobitev koncesije mora javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. dokazati da izpolnjuje
pogoje (sposobnost), določene z veljavnim zakonom, ki ureja
postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke,
prispevke in druge predpisane dajatve, vključno s koncesijskimi
dajatvami, proti njemu ne sme biti začet postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja, niti likvidacijski
postopek …), ob tem pa mora prijavitelj dokazati oziroma mora
predložiti listine:
– da lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom na javni službi zaposli osebo z najmanj VII.
stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom
iz upravnega postopka,
– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju
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gospodarske javne službe na celotnem območju občine za
njeno izvajanje,
– da razpolaga z zadostnim obsegom opreme oziroma
potrebnih sredstev za delo in da razpolaga s poslovnim prostorom na območju občine, oziroma na drugačen način nesporno
dokaže, da lahko tudi sicer nemoteno opravlja dejavnost,
– da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarske javne službe,
– da je sposoben zagotavljati izvajanje storitve na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov in standardov,
– da je finančno in poslovno usposobljen,
– da je usposobljen za vodenje katastra ter da razpolaga
z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje,
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo,
ki jo z opravljanjem dejavnosti lahko povzroči državi, občini ali
tretji osebi (predloži ustrezno predpogodbo),
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika
kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti
vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega
vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje pogojev iz 6.–10. alinee
in
– da je lastnik infrastrukture oziroma je z lastnikom sklenil
ali bo pod pogojem pridobitve koncesije zagotovo lahko sklenil
najemno pogodbo oziroma pogodbo o uporabi omrežja,
– da izpolnjuje druge pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek
oddaje javnih naročil.
(2) Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge
pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi.
28. člen
(Koncesionarjev pravni monopol)
(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na
območju občine:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati javno službo iz 1. člena tega odloka,
– izključno oziroma posebno pravico dobave, postavitve
in vzdrževanja infrastrukture (objektov in opreme), ki služijo za
izvajanje javne službe,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje gospodarske javne službe, v skladu
s predpisi in v javnem interesu.
(2) Koncesionar, ki ima izključno pravico opravljanja dejavnosti iz 1. člena, mora dejavnost opravljati v svojem imenu
in za svoj račun. Koncesionar je po pooblastilu koncedenta
edini in izključni izvajalec javne službe na celotnem območju
občine.
(3) Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne javne službe izdajati dovoljenja in druge akte, ki so predpisani z
zakonom ali drugimi predpisi.
29. člen
(razmerje do podizvajalcev)
Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja javne
službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v
svojem imenu in za svoj račun.
X. KONTROLNA KNJIGA
30. člen
(kontrolna knjiga)
(1) Izvedena dela vodi koncesionar v kontrolni knjigi, ki
vsebuje podatke, ki jih določa državni predpis ter podatke o
vseh izvedenih in neizvedenih storitvah po programu izvajanja
javne službe, najmanj pa naslednje:
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– naprava, ki je bila na novo dobavljena in/ali postavljena,
– objekt, ki je bil na novo odprt in/ali postavljen,
– naprava, s katero je bilo delo opravljeno,
– objekt, v katerem je bilo delo opravljeno,
– opis dela,
– porabljen čas za opravljeno delo in skupna cena za
opravljeno delo,
– podatke o opravljenih rednih pregledih delovanja omrežij, objektov in naprav skupaj z ugotovitvami in predlaganimi
ukrepi.
(2) Kontrolno knjigo koncesionar posreduje v potrditev
koncedentu do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.
XI. NADZOR
31. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)
(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja pristojni
organ, v okviru svojega delovnega področja in zakonskih
pooblastil. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe, zlasti pa zakonitostjo in strokovnostjo
izvajanja.
(2) V Občini Šempeter - Vrtojba tako nadzorstvo opravljajo občinski inšpektorji, komunalni nadzornik in občinski
redarji. Občina Šempeter - Vrtojba lahko za posamezna
strokovna in druga opravila pooblasti zavod oziroma drugo
institucijo.
(3) Službe, navedene v prvem odstavku tega člena, lahko
pri opravljanju nadzora ob ugotovitvi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, izdajajo
odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti
izvrševanje določb tega koncesijskega akta ali koncesijske
pogodbe.
32. člen
(organ nadzora)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi
občinska inšpekcija, ki je tudi pristojna za vodenje postopkov o
ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno
pristojnost po samem zakonu.
33. člen
(finančni nadzor)
(1) Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja pristojni občinski organ. Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita koncedent
in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni
nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in
naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne
računovodske izkaze …), v kataster javne službe oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane
podatke in pojasnila.
(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno
in navesti nujnost nenapovedanega nadzora.
(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo
napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor
mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti
koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času
koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec.
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XII. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV
IN KONCEDENTA
34. člen
(pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta
in uporabnikov)
Razmerja koncesionarja do uporabnikov in koncedenta
tvorijo pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov.
35. člen
(izvajanje javne službe)
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo, ki je predmet
koncesije, na način, kot je določen v Energetskem zakonu,
drugih zakonih, tem odloku, sistemskih obratovalnih navodilih,
splošnih pogojih za dobavo in odjem, in drugih predpisih ter
splošnih aktih, izdanih po javnem pooblastilu.
36. člen
(obveščanje o statusnih spremembah)
Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapitalske
strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če
je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske
pogodbe, lahko koncedent pod pogoji iz tega odloka, razdre
koncesijsko pogodbo.
37. člen
(prenos deleža na osebe zasebnega prava)
V primeru, če se delež v koncesionarju prenese na osebe zasebnega prava ali osebe javnega prava, v katerih imajo
delež osebe zasebnega prava, koncedent razdre koncesijsko
pogodbo.
38. člen
(obveščanje koncedenta in Agencije za energijo)
Poleg podatkov in dokumentov, ki jih mora koncesionar
po zakonih in drugih predpisih pošiljati državnim organom Republike Slovenije in Agenciji za energijo, mora pisno poročati
koncedentu o vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi
lahko bistveno vplivale na izvajanje te javne službe, kot so
primeroma:
– odločitve Agencije za energijo o sporih v zvezi z dostopom do distribucijskega omrežja;
– postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori
koncesionarja v zvezi s koncesijo;
– stavke in drugi dogodki, zaradi katerih pride do motenj v
izvajanju javne službe, tudi če ne predstavljajo višje sile;
– poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje koncesionirane dejavnosti, tudi če ne predstavljajo višje sile.
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stnim opravljanjem javne službe, za škodo, ki jo pri opravljanju
ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem
zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim osebam). Pogodba o
zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno
v korist Občine Šempeter - Vrtojba.
40. člen
(dolžnosti in pravice koncedenta)
(1) Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja izvajanje vseh storitev predpisanih z zakonom, predpisi o načinu izvajanja javne službe in s tem odlokom
ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;
– da sankcionira uporabnike zaradi onemogočanja izvajanja storitev javne službe;
– da sankcionira morebitne druge nepooblaščene izvajalce, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali storitve javne
službe na področju občine;
– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih
oziroma pritožbah uporabnikov.
(2) Pravice koncedenta so:
– potrjevati plane in programe izgradnje in vzdrževanja
distribucijskega omrežja in naprav;
– nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe in
finančni nadzor;
– druge pravice, določene s predpisi, s tem odlokom in
koncesijsko pogodbo.
41. člen
(pristojnosti župana in občinske uprave)
(1) Če ni drugače določeno (npr. glede inšpekcije …), je
»pristojni organ« po tem odloku organ občinske uprave, pristojen za gospodarsko javno službo, ki je predmet tega odloka.
(2) O pritožbah zoper ravnanja pristojnega organa v razmerjih do koncesionarja in uporabnikov odloča župan.
42. člen
(pravice uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev koncesionarja,
– do priklopa na distribucijsko omrežje pod pogoji in način, določen v Energetskem zakonu in tem odloku,
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi
z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
(2) Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z
izvajanjem javne službe pritoži koncesionarju in koncedentu,
če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju
s tem odlokom.
43. člen

39. člen

(dolžnosti uporabnikov)

(odgovornost koncesionarja)

(1) Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano opravljanje storitev javne službe,
– omogočiti neoviran dostop do vseh objektov in naprav,
ki so del infrastrukture javnih služb, oziroma so nanjo priključene,
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne službe oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo,
– spoštovati pogoje za priklop na distribucijska omrežja.
(2) Če uporabnik storitev koncesionarju, ki ima namen
opraviti dela v okviru storitev javne službe, ne dovoli ali ne
omogoči vstopa v svoje prostore ali mu ne omogoči neoviranega dostopa do naprav, ali mu drugače ne omogoči izvajanja
javne službe, je koncesionar o tem dolžan obvestiti pristojno
inšpekcijo oziroma drug nadzorni organ.

(1) Za izvajanje javne službe je, ne glede na določbe
prejšnjih členov, odgovoren koncesionar kot izvajalec javne
službe.
(2) Koncesionar kot izvajalec javne službe je v skladu z
zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v
zvezi z upravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni
ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci Občini Šempeter - Vrtojba,
uporabnikom ali tretjim osebam.
(3) Koncesionar je pred veljavnostjo koncesijske pogodbe, dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z
razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti
zavarovalno pogodbo za škodo za najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s koncesijsko pogodbo - zavarovanje
dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali neve-
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(3) Inšpektor iz prejšnjega odstavka lahko na pobudo
koncesionarja odredi uporabniku storitev, da zagotovi vse, kar
je potrebno za izvedbo storitev javne službe.
XIII. KONCESIJSKA POGODBA
44. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Koncesionar pridobi pravice dolžnosti iz koncesijskega
razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Najkasneje 14 dni po dokončnosti odločbe o izboru
pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 14 dni od
prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa
obeh pogodbenih strank.
(3) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan.
(4) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
45. člen
(koncesijska pogodba)
V koncesijski pogodbi se uredi izvajanje dejavnosti koncesionarja, njegove naloge, odgovornosti in pravice ter obveznosti
do koncedenta in odjemalcev. V tej pogodbi je zlasti potrebno
urediti vsa vprašanja glede uporabe omrežja in infrastrukture za učinkovito opravljanje nalog sistemskega operaterja po
Energetskem zakonu in podzakonskih aktih.
46. člen
(razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo)
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s koncesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljavna. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja
koncesijski akt.
47. člen
(trajanje in podaljšanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, največ 35 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije).
(2) Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo
takoj po sklenitvi koncesijske pogodbe.
(3) Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali
razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati
bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.
(4) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj
iz razlogov, določenih z zakonom.
XIV. PRENOS KONCESIJE
48. člen
(oblika)
(1) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je
bila koncesija podeljena, razen če se koncesija prenese osebi
zasebnega prava ali osebi javnega prava, v kateri ima oseba
zasebnega prava lastniške deleže. Novi koncesionar sklene s
koncedentom novo koncesijsko pogodbo.
(2) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop
prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z
uporabniki.

XV. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
49. člen
(načini prenehanja koncesijskega razmerja)
ha:

Razmerje med koncedentom in koncesionarjem prene– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije.
50. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo.
51. člen
(potek roka koncesije)

Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
52. člen
(razdrtje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha:
– postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih
aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja
koncesije,
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno,
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so
vplivali na podelitev koncesije,
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim
osebam,
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem
delu ne bo izpolnil svoje obveznosti,
– če so podani drugi razlogi, podani v tem odloku (npr.
37. člen).
(2) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve
alinee prvega odstavka lahko začne koncedent s postopkom
za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. Postopek za
razdrtje koncesijske pogodbe koncedent ustavi (umik tožbe),
če je predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti ali
drugega postopka prisilnega prenehanja ali likvidacijskega postopka zavrnjen, če je prisilna poravnava sklenjena ali potrjena,
v primeru prodaje ponudnika kot pravne osebe (v stečaju) ali
vsake druge, z vidika izvajanja koncesijskega razmerja sorodne posledice. Pogoji iz druge oziroma tretje alinee prejšnjega
odstavka, na podlagi katerih lahko začne koncedent postopek
za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe, so izpolnjeni v
trenutku, ko postane sodna ali upravna odločba, s katero je
bila koncesionarju izrečena kazenska ali upravna sankcija,
pravnomočna (dokončna). Obstoj razlogov iz četrte in pete
alinee prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski
pogodbi.
(3) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
(4) Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni
poti.

Uradni list Republike Slovenije
(5) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja
utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in
nepremagljivih okoliščin.
(6) Ob razdoru koncesijske pogodbe je koncedent dolžan koncesionarju v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih
revaloriziranih neamortiziranih vlaganj, ki jih ni mogoče ali ni
upravičeno brez posledic vrniti koncesionarju v naravi.
53. člen
(odstop od koncesijske pogodbe)
be:

(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogod-

– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji
in na način, kot je v njej določeno.
(2) Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu
ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej
nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v koncesionarjeve pravice.
(3) Odstop od koncesijske pogodbe se izvede po sodni
poti.
54. člen
(sporazumna razveza)
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma nadaljnje
opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali
nemogoče.
55. člen
(prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja
koncesionarja.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z
zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen
prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali
v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne
pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz
koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko
pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.
56. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu
s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe v za to, s koncesijsko pogodbo, določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirane javna služba.
(2) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski
pogodbi. Odvzem koncesije je mogoč le, če kršitev resno ogrozi izvrševanje javne službe. Koncedent mora koncesionarju
o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje
preneha z dnem pravnomočnosti (dokončnosti) odločbe o odvzemu koncesije.
(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do
okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi
višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) V primeru odvzema iz druge alinee prvega odstavka
je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino po
splošnih pravilih odškodninskega prava.
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57. člen
(odkup koncesije)
(1) Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno
službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko
uveljavi takojšnji odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora
sprejeti občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski
akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja javne službe.
Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe in uveljavi v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več kot tri mesece.
(2) Poleg obveze po izplačilu dokazanih neamortiziranih vlaganj koncesionarja, prevzema koncedent tudi obvezo
za ustrezno prezaposlitev pri koncesionarju redno zaposlenih
delavcev, namenjenih opravljanju javne službe ter obvezo po
povrnitvi nastale dejanske škode in izgubljenega dobička za
obdobje do rednega prenehanja koncesijske pogodbe.
XVI. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE
58. člen
(višja sila)
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne,
nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank
(v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo
zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke,
vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način,
ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno s programom izvajanja javne službe. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se
morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti
o izvajanju javne službe v takih pogojih.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali
zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v nepredvidljivih
okoliščinah.
(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivi okoliščin
lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab za
civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave
za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem
ukrepov.
59. člen
(spremenjene okoliščine)
(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi
koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti
pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar
pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso
razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe
v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar
dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.
XVII. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV
60. člen
(uporaba prava)
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem
ter koncesionarjem in uporabniki storitev gospodarske javne
službe se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda
Republike Slovenije.
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61. člen
(arbitražna klavzula in prepoved prorogacije tujega
sodišča ali arbitraže)
(1) S koncesijsko pogodbe se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna
arbitraža, kolikor to ni v nasprotju s pravnim redom.
(2) V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev
javne službe ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij
odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega
sodišča ali arbitraže).
XVIII. KAZENSKE DOLOČBE
62. člen
(globe za prekrške)
(1) Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek koncesionar, če:
– v predvidenem roku ne izda splošnih aktov iz 9. in 10.
člena tega odloka,
– s svojim ravnanjem ali opustitvijo onemogoča nadzor
pristojnim organom občine,
– ne pripravi plana izvajanja dejavnosti ali napovedi in
načrta porabe tople vode,
– ne zagotovi ustrezne strokovne službe za izvajanje
svojih dejavnosti,
– ne izdela kontrolne knjige,
– kljub dokončni odločbi o soglasju za priključitev na distribucijsko omrežje ne priklopi uporabnika.
(2) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka.
(3) Določbe tega člena ne posegajo v kazenske določbe,
predpisane z Energetskim zakonom.

če:

63. člen
(globe za prekrške)
(1) Z globo 1400 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik,

– stori katero od ravnanj, ki so razlogi za ustavitev distribucije po predhodnem obvestilu iz 18. člena tega odloka,
razen za primere tretje, šeste in osme alinee prvega odstavka
tega člena,
– stori katero od ravnanj, ki so razlogi za ustavitev distribucije brez predhodnega obvestila iz 19. člena tega odloka.
(2) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka.
(3) Določbe tega člena ne posegajo v kazenske določbe,
predpisane z Energetskim zakonom.
XIX. PREHODNE DOLOČBE
64. člen
(sprejem splošnih aktov)
Akte iz 9. in 10. člena tega pripravi in sprejme oziroma
uskladi koncesionar v 6 mesecih po objavi tega odloka.
XX. KONČNE DOLOČBE
65. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01101-5/2008-22
Šempeter pri Gorici, dne 4. julija 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.
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TREBNJE
3441.

Obvezna razlaga druge alineje 46. člena
Odloka o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta Cviblje

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 16. redni seji
dne 2. 7. 2008 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
druge alineje 46. člena Odloka o spremembah
in dopolnitvah zazidalnega načrta Cviblje
(Uradni list RS, št. 109/05)
1.
Na parcelah označenih v grafični prilogi: Zazidalna situacija – sprememba s št. 48, 49, 55, 56, 57, 58 in 59, se za
dopustno odstopanje od gradbene linije šteje vzporedni odmik
od parcelne meje ceste minimalno 5,00 metrov.
2.
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 014-19/2008
Trebnje, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

3442.

Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine
»Šmaver pri Dobrniču – Cerkev sv. Mavricija«
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08) in 19. člena Statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 50/95, 80/98 in 119/05) je Občinski svet
Občine Trebnje na 16. seji dne 2. 7. 2008 sprejel

ODLOK
o razglasitvi enote kulturne dediščine
»Šmaver pri Dobrniču – Cerkev sv. Mavricija«
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota kulturne dediščine:
– Šmaver pri Dobrniču – Cerkev sv. Mavricija (EŠD:
1768), parc. št. 889/3, k.o. Korita.
Enota kulturne dediščine ima zaradi kulturnih, umetnostnih, etnoloških, zgodovinskih in drugih lastnosti poseben
pomen za območje Občine Trebnje, zato se jo razglaša za
kulturni spomenik lokalnega pomena.
2. člen
Opis enote kulturne dediščine, lastnosti, ki utemeljujejo
razglasitev enote kulturne dediščine za kulturni spomenik lokalnega pomena, varovano območje oziroma obseg spomenika,
varstveni režim in način varovanja, varstveni režim v vplivnem
območju, je utemeljen v strokovnih podlagah za razglasitev,
ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območna enota Novo mesto.
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Št.

Vplivno območje spomenika obsega:
– parceli št. 889/1 in 889/2, k.o. Korita
kot je označeno v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskega dela dolgoročnega in družbenega plana Občine
Trebnje za obdobje 1986–90–2000, dopolnitev 1993 (Uradni
list RS, št. 35/93).
Strokovne podlage so sestavni del tega odloka, hranijo pa
se pri Občini Trebnje in Zavodu za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, Območna enota Novo mesto.
Načrt parcele z vrisanim vplivnim območjem je sestavni del
tega odloka, hrani pa se pri Občini Trebnje in Zavodu za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto.
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6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 622-3/2007
Trebnje, dne 18. julija 2008
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

3443.

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v
Občini Trebnje

3. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali
njegovih delov in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na
njihovi podlagi izdano kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Novo mesto.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 33/06, ZJC-UPB1) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet
Občine Trebnje na 16. redni seji dne 2. 7. 2008 sprejel

4. člen
Na podlagi tega odloka pristojni organ občinske uprave
predlaga zaznambo nepremičnega kulturnega spomenika v
zemljiško knjigo.

ODLOK
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Trebnje

5. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja ustrezni inšpektorat RS za področje kulturne dediščine.

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste (LC) v mestu Trebnje, med naselji v Občini
Trebnje ter med naselji v Občini Trebnje in naselji v sosednjih
občinah so:
Zap.
št.
1.
2.
3.

Cesta

Odsek

289150
425000
425010

289151
425001
425011

Začetek
odseka
C 289120
C R1 215
C H1

Sr.Lipovec-Podlipa-Vrbov.
Trebnje-Blato-Križ-Dol.v.
Trebnje-Grmada-Dobrnič

Konec
odseka
O 425012
C R3 652
C R3 650

Dolžina
[m]
2.156
9.151
4.611

4.
5.
6.

425010
425020
425030

425012
425021
425031

C R3 650
O 425011
C H1

Dobrnič-Artm.v.-Jordankal
Grmada-Vrhtrebnje-Repče
Trebn.-Repče-G.Vrh-Rd.K.

C 425630
O 425031
O 425012

5.856
3.644
6.939

7.
8.

425200
425200

425201
425202

C R1 215
O 425211

Gomila-Brezovica
Brezovica-Velika Loka

O 425202
C R3 652

807
6.748

9.
10.
11.

425210
425220
425230

425211
425221
425231

O 425201
C R2 417
C R1 215

Brezovica-Križ
Migolica-Cirnik-G.Ravne
Zabrdje-Praprotn.-Rodi.

O 425001
C R3 652
O 425601

4.379
3.720
6.214

12.

425240

425241

O 425251

Mirna-Debenec-Trebelno

O 425614

6.706

13.

425250

425251

C R1 215

Mirna-Mokronog

O 425614

3.522

14.
15.

425330
425600

425331
425601

C R1 215
O 425611

Trstenik-G.Zabukovje
Dol.Nemška vas-Gomila

Z HŠ 63
C R1 215

642
4.366

16.
17.

425610
425620

425611
425621

C R3 651
O 425611

Dol.Nemška vas-Poljane
Češnje.-Lipnik-Blat.Klanec

C 291010
O 425241

4.037
4.975

18.
19.

425630
425800

425631
425801

C R3 651
C R3 650

D.Ponikve-Dečja vas-J.kal
Železno-Volčja Jama

O 425012
O 426131

2.572
4.686

20.

425900

425901

C R3 650

Mala v.-Selca-Babna G.

O 426131

3.768

21.

426100

426101

O 426131

Vel.Dole-Zagradec

C R1 216

5.454

Potek

Krajevna skupnost
Dobrnič
Trebnje, Račje selo, Čatež
Trebnje, Štefan pri Trebnjem,
Dobrnič
Dobrnič, Svetinja
Trebnje
Trebnje, Dolenja Nemška
vas, Svetinja
Mirna na Dolenjskem
Mirna / Dolenjskem, Račje
selo,Velika Loka
Mirna na Dolenjskem, Čatež
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem,
Dolenja Nem. v.
Mirna na Dolenjskem,
Dolenja Nem. v.
Mirna na Dolenjskem

Preostala dolžina v
sosednji občini [m]
3.780 m Žužemberk

631 m Mirna Peč

1.537 m Litija
3.237 m Mokronog-Trebelno
3.572 m Mokronog-Trebelno
4.938 m Šentrupert

Mirna na Dolenjskem
Dolenja Nemška vas, Mirna
na Dolenjskem
Dolenja Nemška vas
514 m Mirna Peč
Dolenja Nemška vas, Mirna
na Dolenjskem
Dolenja Nemška vas
408 m Mirna Peč
Dobrnič, Knežja vas, Sela pri
Šumbreku
Knežja vas, Sela pri Šumbreku, Veliki Gaber
Veliki Gaber, Sela pri
4.350 m Ivančna Gorica
Šumbreku

Stran
Zap.
št.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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Cesta

Odsek

426110
426110
426110
426120
426120
426120
426130

426111
426112
426113
426121
426122
426123
426131

Začetek
odseka
C H1
C R3 646
O 426211
C R3 646
C R3 646
O 426211
C A2

29.

426210

426211

30.
31.

426400
426500

426401
426501
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Bič-Veliki Gaber
Veliki Gaber-Stranje
Stranje-M.Kostrevnica
Medvedjek-M.Dole.-Gomb.
Medv.-Martinj.v-Šentlovre.
Šentlovrenc-Mačji Dol
Zagorica-Vol.Jama-Žužem.

Konec
odseka
C R3 646
O 426211
C R2 417
O 426131
O 426211
O 426113
C R3 650

Dolžina
[m]
1.792
828
3.163
3.718
2.910
3.093
8.221

C R3 652

Krtina-Vel.Gaber-Pluska

C R3 646

5.318

C R3 652
C R3 652

Trnje-Dolenja v./Čatežu
Velika Loka-Korenitka

O 425001
C R3 646

4.490
2.214

Potek

Krajevna skupnost
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber, Šentlovrenc
Veliki Gaber
Veliki Gaber, Šentlovrenc
Šentlovrenc
Veliki Gaber, Sela pri
Šumbreku
Velika Loka, Šentlovrenc,
Veliki Gaber
Velika Loka, Čatež
Velika Loka

Preostala dolžina v
sosednji občini [m]
13.860 m Šmartno pri Litiji

3.330 m Žužemberk
2.660 m Ivančna Gorica

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Trebnje znaša 130.700 m (130,700 km).
4. člen
Javne poti (JP) v mestu Trebnje, v naseljih in med naselji
Občine Trebnje ter med naselji Občine Trebnje in naselji v
sosednjih občinah so:
Zap.
Cesta
št.
1. 789000
2. 925000

789001
925001

Začetek
odseka
C 291010
C R3 650

Odsek

Poljane-Studenci
Občine-Luža-Mala vas

Konec
odseka
Z HŠ 17
C R3 650

Dolžina
[m]
610
1.282

Potek

Krajevna skupnost

3.
4.

925000
925000

925002
925003

C R3 650
O 925006

Mala vas
Breza-Pluska

C R3 650
O 925001

181
477

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

925000
925000
925000
925010
925010
925020
925030
925030
925030
925040
925060
925060
925060
925060
925060
925070
925070
925070
925100
925100
925110
925120
925130
925140
925150
925160
925180
925190

925004
925005
925006
925011
925012
925021
925031
925032
925033
925041
925061
925062
925063
925064
925065
925071
925072
925073
925101
925102
925111
925121
925131
925141
925151
925161
925181
925191

O 925001
O 925004
C R3 650
O 425901
O 925011
O 425901
O 425901
O 425901
O 425901
O 425901
O 425901
O 925061
O 925061
O 925063
O 925063
O 425901
O 425901
O 925072
O 425202
O 425202
O 425001
O 425001
O 425001
O 425001
O 425001
O 425001
O 425001
O 425001

Luža
Luža
Luža
Babna Gora
Babna Gora
Babna Gora-G.Selce
G.Selce 6-10
G.Selce 8
G.Selce 7
D.Selce-Roženpelj
Mala v.-D.Kame.-Železno
G.Kamenje-Železno
G.Kamenje-grad Kozjek
G.Kamenje
G.Kamenje
G.Selce-Krušni V.-Steh.vas
G.Selce-Roženpelj
Roženpelj-G.Kamenje
Hudeje
Hudeje 23
Račje selo
Račje selo
Blato
Blato
Blato
Velika Ševnica 2
Mala Ševnica
M.Šev.-Škrjanče-Ševnica

Z HŠ 20
Z HŠ 21
O 925003
Z HŠ 8
O 425901
Z HŠ 18
Z HŠ 6
Z HŠ 8
Z HŠ 7
O 925072
O 425801
O 425801
Z grad
O 925061
O 925061
O 925972
Z HŠ 5
O 925063
Z HŠ 20
Z HŠ 23
Z HŠ 22
Z cerkev
Z ribnik
Z HŠ 24
Z HŠ 18
Z HŠ 2
Z HŠ 2
O 425211

185
462
377
357
219
367
178
98
181
482
2.794
911
1.160
253
120
2.574
559
610
775
291
117
205
391
100
930
274
98
2.671

33.

925190

925192

O 425211

Križ-M.Ševnica

O 925191

749

34.

925210

925211

O 425241

Stan-Debenec-Ostrožnik

O 425251

2.562

Dolenja Nemška vas
Štefan pri Trebnjem, Knežja
vas
Knežja vas
Štefan pri Trebnjem, Knežja
vas
Knežja vas
Knežja vas
Štefan pri Trebnjem
Sela pri Šumbreku
Sela pri Šumbreku
Sela pri Šumbreku
Knežja vas
Knežja vas
Knežja vas
Knežja vas
Knežja vas
Knežja vas
Knežja vas
Knežja vas
Knežja vas
Knežja vas, Veliki Gaber
Knežja vas
Knežja vas
Račje selo
Račje selo
Račje selo
Račje selo
Račje selo
Račje selo
Račje selo
Račje selo
Račje selo
Račje selo, Mirna na
Dolenjskem
Čatež, Račje selo, Mirna na
Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

925300
925310
925320
925330
925340
925350
925350
925350
925360
925370
925380
925380
925390
925400
925410
925420

925301
925311
925321
925331
925341
925351
925352
925353
925361
925371
925381
925382
925391
925401
925411
925421

O 425001
O 425001
O 425001
O 425001
O 425001
O 425001
O 925351
O 925351
O 425001
O 425001
O 426401
O 925381
C R3 652
O 426401
C R3 652
C R3 652

Križ-Kriška Reber
Kriška Reber
Goljek
Goljek 1- Goljek 14
Goljek
Goljek
Goljek
Goljek
Gorenja vas pri Čatežu
Gorenja vas-Dolenja vas
Roje
Roje-Zagorica
Dolenja v./Čatežu-Obolnar
Roje-Trebanjski Vrh
Čatež-Zaplaz-Čatež
Čatež-Kržišče-Okrog

Z HŠ 5
O 425001
Z HŠ 31
Z HŠ 14
Z HŠ 16
Z HŠ 13
Z HŠ 11
Z HŠ 5
O 425001
O 425001
O 426401
Z HŠ 12
Z HŠ 17a
Z HŠ 25a
C R3 652
Z HŠ 23

445
148
273
110
446
839
158
208
390
464
1.307
255
658
1.805
1.514
421

Čatež
Čatež
Čatež
Čatež
Čatež
Čatež
Čatež
Čatež
Čatež
Čatež
Čatež
Čatež, Velika Loka
Čatež
Čatež
Čatež
Čatež

Preostala dolžina v sosednji občini [m]
965 m Mirna Peč

2.388 m Mokronog-Trebelno
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Zap.
št.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

925431
925433
925434
925441
925442
925443
925444
925451
925461
925462
925471
925472
925501
925511
925512
925521
925541
925551
925561
925571
925581
925591
925601
925621
925622
925623
925631
925701
925702
925711
925712
925713
925714
925721
925731
925741
925751
925752
925761

Začetek
odseka
O 925441
O 426123
O 925431
C R3 652
O 925441
O 925442
O 709181
C R3 652
C R3 652
O 925461
O 426401
O 426401
O 426101
O 426101
O 925511
O 925511
O 426101
O 426131
O 426101
O 426101
O 426101
O 426131
O 425801
O 426131
O 925621
O 925621
O 426131
O 425031
O 425031
O 425012
O 925711
O 925711
O 425012
O 925711
O 425012
O 425031
O 425031
O 925751
O 926881

925762
925771
925781
925782
925792
925793
925801
925811
925821
925831
925832
925841
925851
925852
925853
925854
925855
925856
925861
925862
925871
925872
925881
925882
925891
925901
925902
925911
925921
925922
925931
925932
925941
925942
925951
925961
925971
925972
925981

O 926881
O 925731
O 425012
O 425012
O 425012
O 925792
O 426131
O 426131
O 426131
O 426131
C R2 416
O 426131
O 426131
O 925851
O 925852
O 925852
O 925831
O 925841
O 426113
O 426113
O 426112
O 925871
O 426112
O 426112
O 426112
C R3 646
O 925901
O 925901
C R3 646
O 925921
C R3 646
C R3 646
C R3 646
C R3 646
C R3 646
C R3 646
O 426121
C R3 646
O 426121

Cesta

Odsek

925430
925430
925430
925440
925440
925440
925440
925450
925460
925460
925470
925470
925500
925510
925510
925520
925540
925550
925560
925570
925580
925590
925600
925620
925620
925620
925630
925700
925700
925710
925710
925710
925710
925720
925730
925740
925750
925750
925760
925760
925770
925780
925780
925790
925790
925800
925810
925820
925830
925830
925840
925850
925850
925850
925850
925850
925850
925860
925860
925870
925870
925880
925880
925890
925900
925900
925910
925920
925920
925930
925930
925940
925940
925950
925960
925970
925970
925980

Št.

Razbore-V.Videm
Šentlovrenc-Vel.Videm
Razbore – Razbore 16-17
Čatež-Razbore-Vrh
Razbore 11 -zadnji obj.
Razbore
Razbore-Vrh
Zagorica-Roje
Čatež-Krvica
Čatež-Krvica-Dolenja vas
Roje
Roje
Zavrh
Sela Šumberk-Vrh
Sela 11
Sela Šumberk-Srebotnica
Orlaka
Arčelca-Podbuk.-Orlaka
Orlaka
Sela Šumb.-cerkev sv.Kat.
Sela Šumb.-kapelica Se.Š.
Replje -Vrtače
Volčja Jama
Log-D., G.Podš.-Sela Š.
Dol. Podšumberk
Gor. Podšumberk
Log
D. Vrh 5-6
D.Vrh-Štupar
Šmaver Kolenc-Šmaver 2
Šmaver-ob.Pintar-Jarc
Rdeči Kal 25
Šmaver
Šmaver 2 – Šmaver 8
Šmaver 30 -cerk.Sv.Ane
Svetin.-Sv.Mavr.-Sv.Ana
Svetinje 5
Svetinje-cesta škarpa
Šmaver

Konec
odseka
Z gozdna
Z HŠ 25
Z HŠ 24
O 709181
Z HŠ 10
Z HŠ 32
Z HŠ 45
O 925381
O 925451
Z HŠ 47
Z N.H.
O 925381
Z HŠ 2
Z HŠ 25
Z HŠ 37
Z HŠ 23
Z HŠ 14
O 426101
Z HŠ 17
Z HŠ 30
O 426101
Z HŠ 5
O 426131
O 426101
Z HŠ 5
Z HŠ 2
Z HŠ 2
Z HŠ 6
Z HŠ 18
O 925741
Z HŠ 84
Z HŠ 25
O 925712
O 926881
O 926881
O 926881
O 926881
Z HŠ 76
O 925731

Dolžina
[m]
564
827
286
2.425
485
200
366
1.205
949
407
267
581
630
1.289
376
1.022
303
2.312
432
242
175
1.009
281
1.882
151
249
201
303
238
799
247
187
320
216
1.053
1.044
826
298
576

Šmaver 16
Šmaver-Sv.Ana-Šmav. 112
Rdeči Kal 17-18
Rdeči Kal 28
Korenov hrib
Korenov hrib
Zagorica-Zag.42,43
Velike Dole
Zagorica
Zagor. -Dob.-Pristavica
Pristavica
Zagorica
Zagorica
Zagorica
Zagorica
Zagorica
Zagorica(odcep desno)
Zagorica
Žubina (meja Iv.Gorica)
Stranje
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Mali Gaber
Mali Gaber
Mali Gaber-Stranje
Cesta
Cesta
Veliki Gaber-Gline
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Medvedjek
Veliki Gaber-Medvedjek
Veliki Gaber
Male Dole
Medvedjek-M.Dole
Male Dole-Gombišče

O 925761
Z HŠ 112
O 925782
Z HŠ 28
Z HŠ 17
Z HŠ 18
Z HŠ 42
Z HŠ 3
Z HŠ 41
C R2 416
Z HŠ 18
Z HŠ 1
O 426131
Z HŠ 68
Z HŠ 69
Z HŠ 72
Z HŠ 22a
Z HŠ 6
Z HŠ 27
Z HŠ 14
Z pokop.
Z HŠ 42
Z HŠ 75
Z HŠ 105
Z HŠ 89
Z HŠ 8
Z cerkev
O 426112
C R3 646
O 426211
Z HŠ 108
Z HŠ 32
Z vod.re
O 426122
O 426122
Z HŠ 11
Z HŠ 17
O 426121
O 426121

503
114
352
474
279
80
454
533
75
1.057
436
409
512
245
82
102
247
95
459
139
161
101
198
171
198
770
204
651
1.041
249
386
317
419
996
739
233
102
2.725
1.458

Potek

76 / 25. 7. 2008 /

Krajevna skupnost
Čatež
Šentlovrenc
Čatež
Čatež
Čatež
Čatež
Čatež
Čatež
Čatež
Čatež
Čatež
Čatež
Sela pri Šumbreku
Sela pri Šumbreku
Sela pri Šumbreku
Sela pri Šumbreku
Sela pri Šumbreku
Sela pri Šumbreku
Sela pri Šumbreku
Sela pri Šumbreku
Sela pri Šumbreku
Sela pri Šumbreku
Sela pri Šumbreku
Sela pri Šumbreku
Sela pri Šumbreku
Sela pri Šumbreku
Sela pri Šumbreku
Svetinja
Svetinja
Svetinja
Svetinja
Svetinja
Svetinja
Svetinja
Svetinja
Svetinja
Svetinja
Svetinja
Dolenja Nemška vas,
Svetinja
Svetinja
Svetinja
Svetinja
Svetinja
Svetinja
Svetinja
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber

Stran

11063

Preostala dolžina v sosednji občini [m]

454 m Žužemberk

Stran
Zap.
št.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
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925982
925983
925991
925992
926201
926211
926221
926231
926241
926242
926243
926251
926252
926253
926254
926255
926256
926257
926261
926262
926271
926281
926282
926283
926291
926292
926301
926311
926321
926322
926331
926332
926333
926334
926335
926336
926341
926342
926351

Začetek
odseka
O 426121
O 426121
O 426131
O 925991
O 425221
O 425221
O 425211
O 425211
C R1 215
C R1 215
O 926241
C R2 417
C R2 417
O 926251
O 926251
O 926251
C R2 417
C R2 417
C R2 417
O 926261
C R2 417
C R2 417
O 926281
C R2 417
C R2 417
O 926291
C R2 417
O 425601
O 425231
O 425231
O 425231
O 926331
O 926331
O 926331
O 926331
C R1 215
O 425231
O 425231
O 425601

Male Dole
Gombišče
Velike Dole
Velike Dole
Selska Gora 1
Selska Gora
Zagorica
Križ-Trnič
Trbinc-Mirna
Pot na Laze
Trbinška gora
Selo-Zabukovje
Žmavec-Selo
Zabukovje -Selo 28
Selo
Selo
Selo
Selo 17,4,9
Selo
Selo
Sajenice 1
Sajenice-Migolska Gora
Migolska Gora
Migolska Gora
Migolica
Migolica
Migolica
Gomila 10
Stara Gora-Rovišče
Praprotnica
Zabrdje-Pod Radovnico
Zabrdje-Pod Radovnico
Zabrdje
Zabrdje
Zabrdje
Zabrdje
Zabr.-Stara G.12-Rodine
Goli Vrh
Lanšprež

Konec
odseka
O 426121
Z HŠ 15
Z HŠ 11
Z HŠ 14
Z HŠ 14
Z HŠ 6
Z HŠ 11
Z HŠ 19
C R1 215
Z HŠ 19
Z HŠ 22a
Z HŠ 26
O 926251
Z HŠ 28
Z HŠ 26
O 926251
Z HŠ 15
Z HŠ 4
Z HŠ 35
Z HŠ 23
C R2 417
Z HŠ 16
O 926281
O 926281
Z HŠ 8
Z HŠ 26
Z HŠ 9
Z HŠ 22
O 926841
Z HŠ 34
O 425251
O 926331
Z HŠ 13
O 426241
O 425231
O 425251
Z HŠ 12
Z HŠ 2
Z kapela

168. 926360

926361

O 425231

Stara Gora

Z HŠ 11

169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.

926362
926391
926392
926401
926402
926403
926411
926412
926421
926431
926432
926433
926434
926435
926436
926437
926438
926439
926441
926442
926443
926444
926445
926451
926461
926462
926463
926471
926472
926473
926474
926475
926476
926477
926478
926479
926481

O 425231
O 425241
O 425241
O 425241
O 425241
O 425251
O 425241
O 425241
C R1 215
O 926439
O 926439
O 926434
C R2 417
O 926436
C R1 215
Z HŠ 17
O 926436
C R2 417
O 926451
O 926433
O 425251
O 425241
O 926439
C R2 417
O 425202
C R1 215
O 425201
O 425211
O 425211
O 926479
O 926473
O 926473
C R2 417
C R2 417
C R2 417
C R2 417
O 425331

Stara Gora
Stan 6
Stan
Stan-Volčje Njive
Stan do cerkve,Deb.Knež
Glinek 4
Mali Debenec
Debenec
Mirna – Podlog
Mirna – Sokolska zg.
Mirna – Sokolska sp.
Mirna – Lunačkova
Mirna – Jamska
Mirna – Spomeniška ul.
Mirna – Pod Gozdom
Mirna – Gubčeva ulica
Mirna – Rožna ulica
Mirna Roje
Mirna-Roje
Mirna Roje
Mirna
Mirna
Mirna Roje
Mirna – Tom
Brezovica 31
Gomila žel.p.-Brezovica 12
Brezovica 14 -21
Gorenja vas 25
Zagorica 27-Ševn.21-Gor.v.
Gorenja v.-Gorenja v. 54
Gorenja vas 19
Gorenja vas 34
Pot na Fužine-grad
Migolica (Kirm in Rus)
Migolica 18
Fužina-Ševnica
Sotla

Z HŠ 43
Z HŠ 27
Z HŠ 16
O 425251
Z HŠ 7
Z HŠ 7a
O 425241
O 925211
O 926479
Z HŠ 22
O 926432
O 926439
O 926436
O 926436
O 926435
Z HŠ 9
Z HŠ 8
Z HŠ 35
O 926441
O 926439
O 425241
Z HŠ 4
Z HŠ 32
C R1 215
Z HŠ 31
O 425201
Z HŠ 21
Z HŠ 25
O 926473
Z HŠ 54
O 926473
Z HŠ 34
Z grad
Z HŠ 16
Z HŠ 18
O 425211
Z HŠ 14

Cesta

Odsek

925980
925980
925990
925990
926200
926210
926220
926230
926240
926240
926240
926250
926250
926250
926250
926250
926250
926250
926260
926260
926270
926280
926280
926280
926290
926290
926300
926310
926320
926320
926330
926330
926330
926330
926330
926330
926340
926340
926350

926360
926390
926390
926400
926400
926400
926410
926410
926420
926430
926430
926430
926430
926430
926430
926430
926430
926430
926440
926440
926440
926440
926440
926450
926460
926460
926460
926470
926470
926470
926470
926470
926470
926470
926470
926470
926480

Potek

Dolžina
[m]
246
649
120
78
118
1.296
302
316
2.240
247
268
1.207
1.165
541
114
212
107
187
367
278
540
935
583
449
214
109
311
440
1.276
103
1.562
675
311
862
330
109
1.137
269
316
627
141
126
260
1.586
1.255
177
596
805
906
79
396
217
432
348
495
252
165
502
300
149
111
162
91
347
78
320
206
286
1.035
1.636
265
380
446
202
125
2.812
234

Krajevna skupnost
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Veliki Gaber
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Čatež, Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Dolenja Nemška vas, Mirna
na Dolenjskem
Dolenja Nemška vas, Mirna
na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem

Preostala dolžina v sosednji občini [m]

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.

926491
926492
926501
926502
926503
926511
926512
926513
926521
926531
926532
926533
926534
926535
926541
926551
926601
926602
926603
926604
926605
926606
926607
926608
926611
926612
926613
926614
926615
926616
926617
926621
926622
926623
926631
926632
926633
926634
926635
926641
926651
926661
926671
926681
926682
926683
926684
926685
926686
926687
926691
926692
926701
926711
926721
926731
926741
926742
926743
926751
926752
926761
926771
926772
926781
926791
926801

Začetek
odseka
C R1 215
O 926491
C R3 650
O 926501
O 926502
C R3 650
C R3 650
C R3 652
C R3 650
C R3 650
C R3 652
O 926532
O 926532
C R3 646
O 926532
C R3 652
O 425011
O 926603
O 425011
C R3 650
C R3 650
O 926601
O 926601
C R3 650
O 425012
O 425011
O 926611
O 425012
O 926611
O 926611
O 425011
O 289151
O 289151
O 926621
O 425012
O 926631
O 926631
O 926631
O 926631
C R3 650
C R3 650
C R3 650
O 425012
C R3 650
O 926681
O 425801
O 926681
O 926681
O 926682
C R3 650
C R3 646
O 926691
C R3 652
C R3 652
C R3 652
O 926741
O 425202
O 926741
O 926742
O 926742
O 926751
O 426501
O 426501
O 426501
O 426501
O 426501
O 425611

926802
926803
926804
926805
926806
926811
926821
926822
926823
926831
926841

O 926801
O 926802
O 926801
O 926801
O 926801
O 425611
O 425611
O 926821
O 926821
O 425611
O 425231

Cesta

Odsek

926490
926490
926500
926500
926500
926510
926510
926510
926520
926530
926530
926530
926530
926530
926540
926550
926600
926600
926600
926600
926600
926600
926600
926600
926610
926610
926610
926610
926610
926610
926610
926620
926620
926620
926630
926630
926630
926630
926630
926640
926650
926660
926670
926680
926680
926680
926680
926680
926680
926680
926690
926690
926700
926710
926720
926730
926740
926740
926740
926750
926750
926760
926770
926770
926780
926790
926800
926800
926800
926800
926800
926800
926810
926820
926820
926820
926830
926840

Št.

Mirna – čistilna naprav
Mirna
Zidani Most-Grič
Zidani Most-Belšinja vas
Belšinja vas-Benečija
Štefan
Štefan
Gor. Nemška vas
Štefan
Breza-Breza
Kamni Potok – Breza
Breza
Breza
Pluska
Kamni Potok
Kamni Potok
Gorenja vas-Vavpča vas
Stranje
Stranje 5 -Stranje 7
Podlisec
Železno – vas
Vavpča vas
Vavpča vas
Železno
Dobrnič-Šahovec-Svetinje
Gorenja vas- Dobrnič
Lokve
Dobrnič 18 – 28
Šahovec 12 – 6
Šahovec 6 – Šahovec 18
Gorenja vas
Vrbovec 17 – Vrbovec 26
Vrbovec 12 – Vrbovec 30
Vrbovec
Artmanja v.-Korita-Dobrava
Korita 11 – 32
Korita 11 – 28 -31
Dobrava 11 – Dobrava 12
Dobrava 5 – cerkev
Zagorica 9 – Zagorica 7
Preska – Podlisec
Preska 1 – Dobrnič 21
Artmanja vas – Reva
Dobrava – Sv. Križ
Lisec
Lisec
Lisec
Lisec
Lisec
Lisec
Korenitka
Korenitka – Šturm
Mala Loka – Mačkovec
Mala Loka
Mala Loka – grad
Iglenik – Šemerga
Mrzla Luža-Igle.-V.Ševnica
Iglenik – Škovec
G.Podboršt-G.Podboršt 7
Škovec -Mrzla Luža
Mrzla Luža-Mrzla Luža 8
Velika Loka 61
Velika Loka
Velika Loka
Velika Loka
Velika Loka – Kukenberk
D.Dobrava-Rihp.-Radna v.

Konec
odseka
Z ČN
Z HŠ 58
Z HŠ 7
Z HŠ 7
O 927027
Z HŠ 7
Z HŠ 33
Z HŠ 11
Z HŠ 28
C R3 650
O 926531
Z HŠ 14
Z HŠ 9
Z HŠ 12
Z HŠ 23
Z HŠ 10
Z HŠ 16
Z HŠ 1
Z HŠ 5
Z HŠ 7
C R3 650
Z HŠ 1
Z razpot
Z HŠ 4
O 425031
O 926611
Z HŠ 6
O 926611
Z HŠ 6
Z HŠ 18
Z HŠ 6
O 289151
O 425012
O 289151
C R3 650
Z HŠ 32
Z HŠ 29
Z HŠ 13
Z cerkev
Z HŠ 5
Z HŠ 9
O 425012
Z HŠ 4
Z cerkev
O 425801
O 926685
O 926683
O 926683
O 926683
O 425801
Z HŠ 27
Z HŠ 12
C R3 652
Z HŠ 1
C R3 652
Z HŠ 16
O 425001
O426401
Z HŠ 6
O 926741
Z HŠ 8
Z HŠ 49
O 426501
Z HŠ 47
Z HŠ 77
O 927801
O 425615

Dolžina
[m]
351
222
1.536
874
1.181
80
120
441
108
1.080
1.375
206
128
235
234
120
1.167
544
684
266
271
621
323
67
3.280
317
92
176
60
148
139
294
449
279
3.280
692
156
190
121
454
363
951
819
2.145
2.216
1.698
2.195
766
213
1.617
1.168
476
1.675
258
1.250
152
3.385
1.838
79
1.269
227
378
134
292
142
1.255
2.508

Rihpovec-Zvale-Lukovek
Rihpovec(30)-Radna vas
Dolenja Dobrava
Rihpovec s.h. 23
Rihpovec (26,27) po nasel.
Jezero
Jezero-Vrhpeč
Jezero
Jezero-D.Dobrava
D.Dobrava
Rodine-Aremberk

O 926874
O 926801
Z HŠ 6
Z HŠ 23
O 926801
Z HŠ 25
C R3 651
Z HŠ 10
O 926831
Z HŠ 10
O 425621

1.324
498
173
1.268
1.308
113
2.669
179
687
430
3.376

Potek

76 / 25. 7. 2008 /

Krajevna skupnost
Mirna na Dolenjskem
Mirna na Dolenjskem
Štefan pri Trebnjem
Štefan pri Trebnjem
Štefan pri Trebnjem
Štefan pri Trebnjem
Štefan pri Trebnjem
Štefan pri Trebnjem
Štefan pri Trebnjem
Štefan pri Trebnjem
Štefan pri Trebnjem
Štefan pri Trebnjem
Štefan pri Trebnjem
Štefan pri Trebnjem
Štefan pri Trebnjem
Štefan pri Trebnjem
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič, Svetinja
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Knežja vas, Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Dobrnič
Velika Loka
Velika Loka
Velika Loka
Velika Loka
Velika Loka
Velika Loka, Račje selo
Velika Loka, Račje selo
Velika Loka
Velika Loka
Velika Loka
Velika Loka
Velika Loka
Velika Loka
Velika Loka
Velika Loka
Velika Loka, Šentlovrenc
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas

Stran

11065

Preostala dolžina v sosednji občini [m]

869 m Žužemberk

1.361 m Mokronog-Trebelno
294 m Mokronog-Trebelno

Stran
Zap.
št.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.

11066 /

Št.

76 / 25. 7. 2008

Cesta

Odsek

926840
926840
926840
926840
926840
926840
926840
926850
926860
926870
926870
926870
926870
926870
926880

926842
926843
926844
926845
926846
926847
926848
926851
926861
926871
926872
926873
926874
926875
926881

Začetek
odseka
O 425621
O 425621
O 926841
O 926841
O 926841
O 926873
O 425621
O 425621
O 425621
O 425611
O 926871
O 425621
O 926871
O 926874
O 425631

926880
926890
926890
926890
926890
926890
926890
926890
926890
926890
926900
927000
927000
927000
927000
927000
927010
927020
927020
927020
927020
927020
927020
927020
927020
927020
927030
927030
927030
927040
927050
927050
927050
927050
927060
927060
927060
927070
927070
927070
927070
927070
927070
927070
927070
927070
927080
927080
927080
927080
927080
927080
927080
927080
927080
927090
927090
927090
927090
927090
927090
927090
927090

926882
926891
926892
926893
926894
926895
926896
926897
926898
926899
926906
927001
927002
927003
927004
927005
927011
927021
927022
927023
927024
927025
927026
927027
927028
927029
927031
927032
927033
927041
927051
927052
927053
927054
927061
927062
927063
927071
927072
927073
927074
927075
927076
927077
927078
927079
927081
927082
927083
927084
927085
927086
927087
927088
927089
927091
927092
927093
927094
927095
927096
927097
927098

O 926881
O 425601
O 425601
O 926892
O 926895
O 425621
O 425621
O 926898
O 425621
O 926898
O 425601
O 425001
O 927004
O 425001
O 425001
O 927098
O 425011
C R3 650
C R3 650
O 927028
C R3 650
O 927024
O 927024
O 425011
C R3 630
O 927024
O 425021
O 425021
O 425021
O 425021
O 425031
O 425031
O 425031
O 425031
C R3 651
O 927061
O 927062
O 927098
O 927077
O 927074
C R1 215
O 927074
C R1 215
O 927092
O 927071
O 927077
O 927088
O 927088
O 927088
O 927088
O 927088
O 927088
O 927088
C R1 215
O 927085
O 927096
O 927096
O 927096
O 927096
O 927096
C R1 215
C R1 215
C R1 215

Uradni list Republike Slovenije

Aremberk-Lipnik
Lipnik-Aremberk
Gradišče 4 – kapelica
Gradišče 1
Gradišče 4 – Gradišče 6
Mlada Gora
Mlada Gora-Ječkovec
Češnjevek
Češnjevek
Lukovek-Lipnik
Lipnik
Lipnik-Stari Lipnik
Lukovek-Ječkovec
Lukovek
Dečja vas-Gorenji Vrh

Konec
odseka
O 926841
O 926842
Z kapela
Z HŠ 1
O 926841
O 926874
O 926874
Z HŠ 52
Z HŠ 14
O 425621
Z HŠ 59
O 425621
Z HŠ 66
Z HŠ 35
O 425031

Dolžina
[m]
694
494
537
215
477
326
314
550
511
1.606
773
312
2.552
379
2.770

Dečja vas-Pungrt
Rodine-Meglenik
Dobrava-Meglenik
Češnjevek-Meglenik
Meglenik-Češnjevek 21
Meglenik-Češnjevek
Lipnik-Zavrh
Lipnik-Ažental
Lipnik – Češnjevek 26
Lipnik-Ažental
Rodine
Pekel
Paradiž
Trebnje – Klemenčičeva ul.
Trebnje- Paradiž
Trebnje
Trebnje- Pod gradom
Pristava-Rimska cesta
Pristava-Rimska cesta
Rožni Vrh
Rož. V.-Studenec-Rim.c.
Studenec
Studenec
Treb.-Beneč.-R.v.-Pristava
Rožni Vrh
Studenec
Vrhtrebnje 8-Vrhtre. 1
Vrhtrebnje 18-gas.d.-17
Vrhtrebnje – lovski dom
Repče – gasilski dom
Repče 9 -24
Podrepče
Repče-Podrepče
Repče – Podrepče
Trebnje-Vina Gorica 5
Trebnje-Vina Gorica-TAP
Trebnje-Vina Gorica 24-25
Trebnje Jurčičeva.-strelišče
Trebnje- Praproče-Hrib-str
Trebnje..-Pekarna
Tre.-Stari t.-Jurčičeva
Trebnje-Jurčičeva ul.
Trebnje-Temeniška pot
T.-Jurčič.ul.-D.Medv.s.
Prapreče
Dol. Medvedje Selo
Tre.-Valvazorjeva ulica
T.-Trdinova u.-Levstik.
Tre.-Kresna ulica
Tre.-Prešernova ulica
Tre.-Obrtniška ulica
Tre.-Levstikova ulica
Tre.-Majcnova ulica
T.-Stari trg 55-Pot/Hrib
Tre.-Obrtniška ulica 31
Tre.-Glavarjeva ulica
Tre.-Pehanijeva ulica
Tre.-Vegova ulica
Tre.- Ulica OF
Tre.- Kresetova ulica
Tre.-Stari trg-Reber 4
T.-Cankarjeva-Slakova
T.-Gost.Pavlin-Slakova

Z HŠ 32
O 425621
O 926891
O 926891
Z HŠ 21
Z HŠ 54
Z HŠ 44
O 926899
O 425621
Z HŠ 16a
Z HŠ 26
O 927004
O 425001
O 927098
Z HŠ 5
Z HŠ 41
Z HŠ 4
Z HŠ 29
O 927028
Z HŠ 17
O 927028
Z HŠ 7
Z HŠ 19
C R3 650
C R3 630
Z HŠ 20
Z HŠ 1
O 425021
Z HŠ 21
O 425031
Z HŠ 24
Z HŠ 25
Z HŠ 2
Z HŠ 1a
Z cerkev
C R3 651
Z HŠ 23
O 927074
O 927071
O 927091
O 927077
Z HŠ 11
Z HŠ 4
C R1 215
Z HŠ 17
Z HŠ 9
Z HŠ 10
Z HŠ 9
O 927088
Z HŠ 32
C R1 215
O 927096
O 927096
Z HŠ 2
Z HŠ 31
O 927074
O 927077
Z HŠ 6
Z HŠ 17
O 927095
O 927077
O 927098
O 425001

324
1.288
1.550
932
144
530
450
556
776
608
207
452
229
388
765
53
163
345
131
358
975
168
338
1.347
1.212
212
100
224
254
249
90
153
255
288
539
1.187
279
681
795
304
441
74
313
1.125
184
199
85
110
311
327
640
311
312
406
160
202
128
67
190
368
457
440
629

Potek

Krajevna skupnost
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas,
Svetinja
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Štefan pri Trebnjem
Trebnje, Štefan pri Trebnjem
Trebnje
Štefan pri Trebnjem, Trebnje
Trebnje, Štefan pri Trebnjem
Štefan pri Trebnjem, Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Dolenja Nemška vas
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje

Preostala dolžina v sosednji občini [m]
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Zap.
št.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.

Cesta

Odsek

927090
927100
927100
927100
927100
927100
927100
927100
927100
927100
927110
927110
927110
927110
927110
927110
927110
927110
927110
927120
927120
927120
927120
927120
927130
927130
927130
927130
927130
927140
927140
927140
927140
927140
927140
927150
927150
927160
927160
927170
927170
927170
927170
927170
927170
927170
927170
927180
927180
927180
927190
927190
927190
927800
927800
927810
927820
927820
927830
927840
927840
927840
927840
927840
927850
927860
927870
927870
927880
927890
927900
927910
927920
927930
927950
927950

927099
927101
927102
927103
927104
927105
927106
927107
927108
927109
927111
927112
927113
927114
927115
927116
927117
927118
927119
927121
927122
927123
927124
927125
927131
927132
927133
927134
927135
927141
927142
927143
927144
927145
927146
927151
927152
927161
927162
927171
927172
927173
927174
927175
927176
927177
927179
927181
927182
927183
927191
927192
927193
927801
927802
927811
927821
927822
927831
927841
927842
927843
927844
927845
927851
927861
927871
927872
927881
927891
927901
927911
927921
927931
927951
927952

Začetek
odseka
O 927097
O 927097
O 927097
O 927097
O 927097
O 927097
O 927097
O 927097
O 927097
O 927097
O 927098
O 927098
C R1 215
O 927098
O 927098
O 927115
O 425001
C R1 215
O 927098
O 927123
O 927123
O 927077
O 927077
O 927077
C R3 650
O 927135
C R3 650
C R3 650
C R3 650
O 425031
C R3 651
O 927142
O 927142
C R3 651
C R1 215
C R1 215
O 927151
O 927162
C R1 215
C R3 651
O 927171
O 927171
C R3 651
C R3 651
O 927175
C R3 651
O 927175
C R3 651
C R3 651
O 927182
C R3 651
O 927191
O 927191
O 426211
O 927801
O 426211
O 426123
O 426123
O 426123
O 426123
O 426211
O 426211
O 426211
O 927843
O 426123
O 426123
O 426123
O 426123
O 426122
O 426122
O 426122
O 426122
C R3 646
O 425202
O 426111
O 426111

Št.
Potek
Tre.-Cankarjeva ulica 21
T.-Cankarjeva-Dolenjska
Tre.- Maistrova ulica
Tre.- Ul. herojev 6-14
Tre.-Ulica herojev
T.- Ul.herojev-bloki 35
T.-Cankarjeva-bloki 23
Tre.-Cankarjeva ulica
Tre.-Cankarjeva ulica
Tre.-Cankarjeva ulica
Trebnje – sodišče
Trebnje – Ob gozdu
Trebnje-Občina-Zdrav.d.
Trebnje- VVO (vrtec)
Tre.-Simončičeva ulica
Tre.-Simončiče- igrišče
Trebnje – Rožna ulica
T.-Špringer-Kolodvorska
Tre.-Povhe-Slakova 36
Trebnje-G.Medv.s.-pesk.
Trebnje-Dol.Medvedje s.
Tr.-Praproče-G.Medve.s.
Dol.Medv.Selo-Brezje
Dol.Medv.Selo-Eržakov
T.-Goliev.g-Trubarjeva
T.-Ul. talcev-Tomšičeva
T.-Rimska 19-Tomšičeva
Tre.-Rimska c.-bloki
Trebn.-pokopališče-šola
Trebnje-Odrga
Trebnje-Dol.Podboršt
Trebnje-Dol.Podboršt
D.Podboršt
Trebnje – Labod
Tr.-Stari t.Kukenb.-D.P
Dol
Dol-Dol 14
Primštal
R 215 -Primštal
Dol. Ponikve – vas
Dol.Ponikve – vas
Dol.Ponikve
D.Ponikve-Rakar-Grmovšk
G.Ponikve-Smrekar-Sitar
Gor.Ponikve-Čeh
Dol.Ponikve-Krevs
Dol.Ponikve – Taferner
D.Nemška vas-Brnek
D.Nemška vas – vas
D.Nemška vas – vas
Grm
Grm
Grm – Zupančič
Krtina-Kuken.-Šentlovrenc
Kukenberk-Muhabran
Krtina-Žabjek
Mačji Dol
Mačji Dol
Mačji Dol
Šentlovrenc
Mali Videm
Prapreče-Vrhovo
Prapreče
Vrhovo pri Šentlovrencu
Šentlovrenc-Vel. Videm
Šentlovrenc-Dolga Njiva
Potok-Žubina
Potok
Medvedjek-Martinja vas
Martinja vas
Marinja vas
Martinja vas
Velika Loka
Mrzla Luža
Bič
Podgrič

Konec
odseka
Z HŠ 21
Z HŠ 16
Z HŠ 13
Z HŠ 14
Z HŠ 22
Z HŠ 39
Z HŠ 27
Z HŠ 9
Z HŠ 13
Z HŠ 17
O 927097
Z HŠ 7
Z Zdr.d.
Z VVZ
O 425001
Z igrišč
Z HŠ 23
Z ŽP
Z HŠ 36
Z kamno.
O 927077
C R1 215
O 927124
O 927077
O 927135
O 927133
Z HŠ 19
Z HŠ 5
Z HŠ 11
Z HŠ 11
Z HŠ 10
Z HŠ 1
Z HŠ 13
Z HŠ 48
Z HŠ 13
C R1 215
Z HŠ 14
Z HŠ 8
Z HŠ 4a
Z HŠ 41
Z HŠ 38
Z HŠ 10
Z HŠ 31
C R3 651
Z HŠ 13
Z HŠ 21a
Z N.H.
Z HŠ 60
Z HŠ 41
Z HŠ 54
Z HŠ 19
Z HŠ 16
Z HŠ 5a
O 426122
Z HŠ 4
Z HŠ 6
Z HŠ 26
Z makada
Z HŠ 4
Z HŠ 46
Z HŠ 12
O 426211
Z HŠ 12
O 426211
Z HŠ 19
Z HŠ 19
Z HŠ 18
Z HŠ 22
Z HŠ 28
Z HŠ 24
Z HŠ 16
Z koča
Z HŠ 75
Z HŠ 1
Z trasa AC
Z HŠ 9

Dolžina
[m]
35
256
242
62
186
124
72
76
61
46
267
116
100
87
231
73
178
139
41
370
179
1.610
260
578
231
89
232
185
310
78
548
64
183
112
772
948
215
227
574
162
59
59
107
370
131
170
139
262
831
227
1.228
216
193
1.427
507
595
421
276
114
162
763
587
180
579
372
1.192
1.095
155
704
471
234
180
148
188
197
63
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Krajevna skupnost
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Dolenja Nemška vas
Velika Loka, Šentlovrenc
Šentlovrenc
Šentlovrenc
Šentlovrenc
Šentlovrenc
Šentlovrenc
Šentlovrenc
Šentlovrenc
Šentlovrenc
Šentlovrenc
Šentlovrenc
Šentlovrenc
Šentlovrenc
Šentlovrenc
Šentlovrenc
Šentlovrenc
Šentlovrenc
Šentlovrenc
Šentlovrenc
Velika Loka
Velika Loka
Veliki Gaber
Veliki Gaber

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Trebnje znaša 243.833 m (243,833 km).
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Preostala dolžina v sosednji občini [m]
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5. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom,
je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno
pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št.
37162-3/2008, z dne 5. 5. 2008.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Trebnje (Uradni list RS,
št. 95/99).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 430-00030/2006
Trebnje, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

Uradni list Republike Slovenije
– načrt parcelacije;
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in
zahteve za izvajanje OPPN.
Kartografski del OPPN vsebuje naslednje grafične načrte:
1–
2–

3–
4–
5–
6–
7–
8–
9–
10 –

3444.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Poslovno-industrijsko območje Mirna

Na podlagi 61. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 18. člena Statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 16. redni seji dne 2. 7. 2008 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Poslovno-industrijsko območje Mirna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Podlaga za OPPN
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Trebnje in urbanistične zasnove naselja Mirna sprejme občinski podrobni
prostorski načrt poslovno-industrijsko območje Mirna (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki ga je izdelalo podjetje GPI gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o., pod številko projekta
LN-36/2005, v letu 2008.
2. člen
Vsebina OPPN
OPPN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge.
Besedilo OPPN vsebuje:
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN;
– ureditveno območje OPPN;
– umestitev načrtovanih ureditev v prostor;
– zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro;
– rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanje narave;
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;

11 –
12 –
13 –
14 –
15 –
16 –
17 –
18 –
19 –

Pregledna situacija,
Načrt namenske rabe prostora
– izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Trebnje,
– izsek iz prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Mirna,
DOF s prikazom območja urejanja,
Pregledna situacija s prikazom območja
urejanja,
Načrt parcele
Katastrski načrt s prikazom območja
urejanja,
Geodetski načrt,
Geodetski načrt s prikazom območja
urejanja,
Načrt ureditvenega območja,
Načrt ureditvenega območja – ureditvene enote,
Načrt parcelacije,
Načrt prometne infrastrukture,
Načrt komunalno – energetske infrastrukture,
Rešitve in ukrepi za varstvo okolja,
Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Karakteristični prečni prerezi območja,
Karakteristični prečni prerezi cest,
Karakteristični prečni prerezi vodnih
kanalov,
Prikaz vplivov na sosednja območja.

M 1:50000

(grafično
merilo)
M 1:5000
M 1:5000
M 1:5000
M 1:2000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1:1000
M 1: 1000
M 1:1000
M 1:50
M 1:100
M 1:1000.

Priloge OPPN so naslednje:
– izvleček iz prostorskega akta;
– strokovne podlage;
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
– obrazložitev in utemeljitev OPPN;
– povzetek za javnost;
– seznam aktov in predpisov;
– ocena stroškov za izvedbo OPPN.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
Obravnavano območje OPPN se nahaja v južnem delu
naselja Mirna in je namenjeno prostorski ureditvi območja
ob železniški progi s poslovno-industrijskimi objekti, ureditvijo
manipulativnih, parkirnih, vodnih in zelenih površin ter pogojev
urejanja obstoječih objektov.
Izhodišče za pripravo OPPN je Idejna zasnova za obrtno industrijsko območje Mirna (GPI d.o.o., Novo mesto, april
2005).
Pri načrtovanju poslovno industrijske cone je potrebno
zagotoviti smiselno umeščanje objektov in ureditev v prostor.
Pri tem se določijo tudi pogoji za gradnjo prometne in komunalne infrastrukture.
Zasnova predvidenih objektov obsega gradnjo enostavno
oblikovanih poslovno-industrijskih stavb s prostori, ki bodo
omogočali izvajanje različnih proizvodnih in skladiščnih dejavnosti, kakor tudi različnih trgovskih, gostinskih in storitvenih
dejavnosti.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

76 / 25. 7. 2008 /

Stran

11069

V sklopu urejanja območja je potrebno urediti dostop s
prehodom preko železniške proge in uvozom v poslovno industrijsko območje na vzhodni strani območja OPPN.

– Ureditvena enota D – obsega vodne in zelene površine;
– Ureditvena enota E – obsega lokacije transformatorskih
postaj in plinske postaje.

III. UREDITVENO OBMOČJE OPPN

IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR

4. člen

A. Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev
s sosednjimi območji

Območje urejanja
Velikost celotnega obravnavanega območja je približno
7 ha in obsega:
– poslovno-industrijsko območje ter območje z obstoječo
stanovanjsko pozidavo: parc. št.: 111, 114/13, 114/14, 114/15,
2296/9, 2298/3, 2298/4, 2298/10, 2298/11, 2298/12, 2298/14,
2298/24, 2298/25, 2298/26, 2298/27, 2298/28, 2298/29,
2298/31, 2298/32;
– območje železniškega prehoda: parc. št.: 2464/2,
2464/3;
– območje rekonstruiranega cestnega omrežja lokalnih
cest: parc. št.: 99/2, 99/5, 99/6, 100/3, 100/4, 102/3, 102/4,
2214/1, 2214/2, 2223/2, 2224/3, 2224/4, 2226/3, 2226/4,
2229/5, 2229/6, 2229/7, 2230/3, 2230/4, 2230/5, 2230/6,
2231/5, 2231/6, 2231/8, 2232/4, 2236/4, 2236/5, 2236/6,
2236/7, 2296/25, 2298/16, 2298/17, 2298/19, 2298/22, 2298/23,
2298/30, 2298/33, 2345/3, 2345/15, 2345/16, 2345/17, 2354/1,
2354/2, 2354/3, 2355/2, 2355/4, 2355/5, 2355/6, 2355/7, vse
k.o. Mirna.
5. člen
Meja območja
Ureditveno območje OPPN se nanaša na območje znotraj
urbanistične zasnove naselja Mirna, ki je že načeto s poslovno
industrijsko dejavnostjo.
Meja na severni strani poteka v smeri vzhod–zahod od
obstoječega železniškega prehoda, in sicer vzporedno z železniško progo Trebnje–Sevnica. Na severovzhodni strani prečka
železniško progo in zajame območje obstoječega križišča lokalnih cest LC 425241 Mirna–Debenec–Trebelno in LC 425251
Mirna–Mokronog. V nadaljevanju şe zalomi nazaj tako, da zajame območje lokalne ceste za smer Debenec na odseku med
omenjenim križiščem in začetkom zaselka Zapuže. Od tu se
odcepi krak meje tako, da zajame obstoječi kolovoz, ki poteka
v smeri proti vzhodu in predstavlja bodočo (prestavljeno) traso
omenjene lokalne ceste proti Mokronogu. Meja na vzhodni
strani nato prečka lokalno cesto za smer Debenec, poteka po
robu parcele obstoječe stanovanjske stavbe vse do odcepa za
kmetijo, ki se nahaja na jugovzhodnem robu območja OPPN.
Tu poteka po zahodnem robu dovozne ceste do te kmetije, zajame krak vodnega kanala neimenovanega potoka iz Zapuž, se
nato v vznožju pobočja Radovica zalomi v smeri proti zahodu,
ter v nadaljevanju poteka po južnem in jugozahodnem robu
območja z obstoječo proizvodno dejavnostjo. Od tu poteka po
robu obstoječe dovozne ceste in se na skrajnem zahodnem
delu naveže nazaj na izhodiščno točko pri obstoječem prehodu
preko železniške proge.
Potek meje preko zemljiških parcel je razviden iz grafičnega načrta 6 – Katastrski načrt s prikazom območja urejanja.
6. člen
Ureditvene enote
Območje OPPN sestavlja več ureditvenih enot, in sicer:
– Ureditvena enota A – obsega površine za gradnjo novih
poslovno-industrijskih objektov (A1) in površine za širitev poslovno-industrijskih dejavnosti (A2);
– Ureditvena enota B – obsega obstoječ kompleks s proizvodno dejavnostjo (B1) in območje z obstoječo stanovanjsko
pozidavo na začetku zaselka Zapuže (B2);
– Ureditvena enota C – obsega obstoječe (C1) in predvidene (C2) prometne površine, ter pas obstoječe železniške
proge (C3);

7. člen
Območje se v severnem delu nahaja v varovalnem pasu
regionalne železniške proge Trebnje–Sevnica, kjer bo potrebno
upoštevati predpisan odmik objektov od osi skrajnega tira.
Južno od kompleksa z obstoječo proizvodno dejavnostjo
se nahaja Mkg23 zajetje z vrtino G-1, kjer je potrebno upoštevati Odlok o varstvu pitne vode v Občini Trebnje in ukrepih za
zavarovanje kakovosti in količini vode (Uradni list RS, št. 75/96,
28/00, 49/02).
Pri urejanju območja je potrebno upoštevati odmike od
obstoječe oziroma predvidene infrastrukture.
Z novimi ureditvami prometne, energetske in komunalne
infrastrukture oziroma objektov gospodarske javne infrastrukture, ki tvorijo omrežje, ki je v javno korist, bodo na določenih
odsekih potrebni posegi izven območja OPPN, in sicer:
– priključitev na obstoječe telekomunikacijsko omrežje
severozahodno ob železniški progi: parc. št. 2464/2;
– priključitev na obstoječe vodovodno omrežje severno ob
železniški progi: parc. št. 2464/2;
– priključitev na rekonstruirano vodovodno omrežje v križišču lokalnih cest za Mokronog in Debenec: parc. št. 2354/2,
2229/5;
– rekonstrukcija vodovodnega omrežja zaradi rekonstrukcije lokalnega cestnega omrežja cest za Mokronog in Debenec: parc. št. 2231/8, 2230/5, 2230/6, 2464/2, 2464/3, 2230/3,
2229/5, 2232/3, 2226/3, 2236/6;
– urejanje vodnih kanalov ob železniški progi (odvodni
jarek – 1: parc. št. 2464/2), vse k.o. Mirna.
Kolikor se izkaže, da obstoječi prepust pod železniško
progo ne bo zagotavljal normalnega odvodnjavanja, bo potrebno predvideti rekonstrukcijo objekta prepusta v km 23+420 železniške proge. Obseg celotne dolžine rekonstrukcije prepusta
se določi naknadno v projektni dokumentaciji.
Urejanje na območju OPPN (oblikovanje semaforiziranega prehoda preko železniške proge) bo vplivalo na širši prostor.
Povečala se bo prometna obremenitev regionalne ceste R1-215
na vstopu v naselje Mirna. Na podlagi tega je bila izdelana Idejna zasnova Priključitev predvidene poslovno industrijske cone
na regionalno cesto R1-215/1162 Trebnje–Mirna–Boštanj (št.
proj.: P-56/2007, GPI d.o.o., Novo mesto, november 2007), ki
naj bi reševala širšo prometno problematiko. Idejna zasnova je
izdelana variantno in upošteva tudi traso poteka nove obvozne
ceste naselja Mirna, in sicer po študiji IŠ-R6/2006, Acer Novo
mesto d.o.o., november 2006.
Poleg navedenega je potrebno upoštevati tudi obstoječi
stanovanjski območji na zahodni in vzhodni strani lokacije, katerima se zaradi novih gradenj in ureditev ne smejo poslabšati
bivalni in drugi pogoji. Hkrati se stanovanjskemu objektu na
parc. št. 2296/24 omogoči nov hišni priključek preko utopljenega robnika z osrednje ceste.
Omenjeni vplivi so razvidni iz grafičnega načrta 19 – Prikaz vplivov na sosednja območja.
B. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
8. člen
Vrste gradenj in vrste objektov
V območju OPPN je na podlagi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov
državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popr.) po
CC-SI klasifikaciji dopustna gradnja naslednjih objektov:
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1. nestanovanjske stavbe – več kot polovica uporabne
površine se uporablja za opravljanje dejavnosti:
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe
12301 Trgovske stavbe
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti
12420 Garažne stavbe
12510 Industrijske stavbe
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča;
2. stanovanjske stavbe – vsaj polovica uporabne površine se uporablja za prebivanje (le znotraj ureditvene podenote
B2):
11100 Enostanovanjske stavbe;
3. gradbeno inženirski objekti:
21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste
in gozdne ceste
21210 Glavne in regionalne železnice
21410 Mostovi in viadukti
21420 Predori in podhodi
21520 Pregrade in jezovi
21530 Dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni
sistemi
22110 Naftovodi in prenosni plinovodi
22210 Distribucijski plinovodi
22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko
vodo
22223 Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti
22231 Cevovodi za odpadno vodo
22240 Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja.
Dovoljene so še:
– gradnja manj zahtevnih oziroma višjih opornih zidov,
manj zahtevnih oziroma višjih varovalnih ograj, urejanje vodnih
kanalov ter zemeljska dela z nasipavanjem do ustrezne kote
terena;
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so določeni v 16. členu odloka;
– dozidava in nadzidava objekta, rekonstrukcija objekta,
odstranitev objekta, vzdrževanje objekta (redna vzdrževalna
dela, investicijska vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno
korist);
– spremembe namembnosti.
9. člen
Vrste dejavnosti
Obravnavano območje je poslovno-industrijsko, z obstoječim kompleksom s proizvodno dejavnostjo v jugozahodnem
delu in enim obstoječim stanovanjskim objektom v severovzhodnem delu. Znotraj poslovno-industrijskih objektov je dopustna ureditev različnih dejavnosti (proizvodnja, skladiščenje,
trgovina, gostinstvo, storitve), ki ne povzročajo prekomernih
obremenitev okolja. Na območju OPPN je v skladu z veljavnimi
predpisi dopustno tudi urejanje objektov in površin za namen
urejenega parkiranja tovornih vozil.
Prav tako je dopustna ureditev dejavnosti v sklopu obstoječega stanovanjskega objekta oziroma znotraj ureditvene
podenote B2, vendar le te mirnega, nehrupnega značaja, pri
čemer dejavnost ne sme zasedati več kot polovico uporabne
površine objekta. V primeru, da se obstoječa stanovanjska raba
ne ohranja, je možno preoblikovanja te ureditvene podenote
v skladu s pogoji urejanja za ureditveno podenoto A1, kar se
nanaša tudi na dopustne dejavnosti.
Dejavnosti obstoječega proizvodnega kompleksa se ohranjajo. Možna je sprememba oziroma dopolnitev z dejavnostmi,
ki so predpisane za ureditveno podenoto A1.
V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) so v objektih dopustne dejavnosti, ki so klasificirane kot:
a) novi poslovno-industrijski objekti v ureditveni podenoti
A1 in spremembe namembnosti / dejavnosti v ureditvenih
podenotah A1 in B2
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– C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
10 Proizvodnja živil
11 Proizvodnja pijač
12 Proizvodnja tobačnih izdelkov
13 Proizvodnja tekstilij
14 Proizvodnja oblačil
15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov
16 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz
lesa, plute, slame in protja, razen pohištva
17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja
18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov
21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov
22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas
23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov (razen
23.5 Proizvodnja cementa, apna, mavca)
24 Proizvodnja kovin (le 24.2 Proizvodnja jeklenih cevi,
votlih profilov in fitingov in 24.3 Druga primarna predelava
železa in jekla)
25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov
27 Proizvodnja električnih naprav
28 Proizvodnja drugih strojev in naprav
29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic (le
29.3 Proizvodnja delov in opreme za motorna vozila)
30 Proizvodnja drugih vozil in plovil (le 30.9 Proizvodnja
drugih vozil)
31 Proizvodnja pohištva
32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti (razen
32.11 Kovanje kovancev)
33 Popravila in montaža strojev in naprav (razen 33.15
Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov in 33.16 Popravila in
vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil);
– F GRADBENIŠTVO
41 Gradnja stavb
42 Gradnja inženirskih objektov
43 Specializirana gradbena dela;
– G TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL
45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi
vozili
47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili;
– H PROMET IN SKLADIŠČENJE
49 Kopenski promet; cevovodni transport
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti
53 Poštna in kurirska dejavnost (le 53.2 Druga poštna in
kurirska dejavnost);
– I GOSTINSTVO
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač (razen 56.105 Turistične
kmetije brez sob);
– J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s
tem povezane dejavnosti
63 Druge informacijske dejavnosti;
– K FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in
dejavnosti pokojninskih skladov
65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih
skladov, razen obvezne socialne varnosti
66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške
storitve;
– L POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
68 Poslovanje z nepremičninami;
– M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
69 Pravne in računovodske dejavnosti
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70 Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje
73 Oglaševanje in raziskovanje trga
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti;
– N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
77 Dajanje v najem in zakup
78 Zaposlovalne dejavnosti
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj
in s potovanji povezane dejavnosti
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti;
– S DRUGE DEJAVNOSTI
95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo
96 Druge storitvene dejavnosti.
b) stanovanjska stavba v ureditveni podenoti B2
– C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
(le 18.13 Priprava za tisk in objavo, 18.14 Knjigoveštvo in
sorodne dejavnosti in 18.2 Razmnoževanje posnetih nosilcev
zapisa)
32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti (razen
32.11 Kovanje kovancev, 32.3 Proizvodnja športne opreme
in 32.5 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov);
– F GRADBENIŠTVO
43 Specializirana gradbena dela (razen 43.1 Pripravljalna
dela na gradbišču);
– G TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL
45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil
(razen 45.19 Trgovina z drugimi motornimi vozili)
46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi
vozili (le 46.1 Posredništvo)
47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili (razen
47.8 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah in 47.9 Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic);
– H PROMET IN SKLADIŠČENJE
49 Kopenski promet; cevovodni transport (le 49.32 Obratovanje taksijev in 49.42 Selitvena dejavnost)
53 Poštna in kurirska dejavnost (le 53.2 Druga poštna in
kurirska dejavnost);
– I GOSTINSTVO
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač (le 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati, 56.103 Slaščičarne in kavarne, 56.2
Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi
in 56.3 Strežba pijač);
– J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
58 Založništvo (dovoljeno le 58.14 Izdajanje revij in druge
periodike in 58.19 Drugo založništvo)
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s
tem povezane dejavnosti
63 Druge informacijske dejavnosti;
– K FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in
dejavnosti pokojninskih skladov (razen 64.11 Centralno bančništvo ter 64.2 Dejavnost holdingov)
65 Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih
skladov, razen obvezne socialne varnosti
66 Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške
storitve;
– L POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
68 Poslovanje z nepremičninami;
– M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI
69 Pravne in računovodske dejavnosti
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70 Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje
73 Oglaševanje in raziskovanje trga
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti
75 Veterinarstvo;
– N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI
77 Dajanje v najem in zakup
78 Zaposlovalne dejavnosti
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj
in s potovanji povezane dejavnosti
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti;
– Q ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
86 Zdravstvo (razen 86.1 Bolnišnična zdravstvena dejavnost);
– S DRUGE DEJAVNOSTI
95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo
96 Druge storitvene dejavnosti;
– T DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM
HIŠNIM OSEBJEM; PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO
97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem
98 Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno
rabo.
c) območje za širitev poslovno-industrijskih dejavnosti v
ureditveni podenoti A2
– H) PROMET IN SKLADIŠČENJE, dovoljene so:
49 Kopenski promet; cevovodni transport (razen 49.1 Železniški potniški promet, 49.2 Železniški tovorni promet, 49.392
Obratovanje žičnic in 49.5 Cevovodni transport),
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti (razen 52.22 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu in 52.23 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem
prometu) in
53 Poštna in kurirska dejavnost.
Na parcelah predvidenih in obstoječih objektov je potrebno zagotavljati ustrezno število parkirnih mest za določeno
dejavnost.
C. Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje
in gradnjo
UREDITVENE ENOTE
10. člen
Ureditvena enota A
Zasnova cone prikazuje predlog pozidave zazidalnih otokov poslovno-industrijskih objektov na več parcelah ter območje
za širitev poslovno-industrijske dejavnosti. Parcele in objekte je
možno po potrebi tudi povečevati oziroma združevati, in sicer
v primeru širitev dejavnosti ali ob pojavu nove, ki potrebuje več
površin. Zazidalni otoki so med sabo ločeni z infrastrukturnimi
koridorji v katerih je poleg prometnega omrežja prostor rezerviran tudi za lociranje glavnih komunalnih vodov. V ureditveni
podenoti A1 je poleg gradnje poslovno-industrijskih objektov
dovoljena tudi ureditev parkirišč za tovornjake.
A1 – poslovno-industrijski objekti
– nosilna konstrukcija:
– klasično zidana, montažna ali v kombinaciji obeh;
– temeljenje skladno z geomehanskimi lastnostmi temeljnih tal.
– horizontalni gabariti:
– pravokotne oblike;
– možna je gradnja enega ali več posameznih objektov
oziroma več med seboj povezanih objektov;
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– predviden osnovni objekt je velikosti 15 m × 25 m,
katerega razpon je mogoče glede na potrebe specifične dejavnosti spreminjati, pri čemer ne smejo biti presežene stopnje
izkoriščenosti zemljišč, ki so navedene v 18. členu odloka.
– vertikalni gabariti:
– P (pritličje) + 1 (nadstropje) + višina strešne konstrukcije;
– največ dve proizvodni / poslovni etaži + višina strešne
konstrukcije, pri čemer maks. višina kote slemena oziroma
najvišje točke objekta ne sme presegati 15 m oziroma višine
slemena objekta z obstoječo proizvodno dejavnostjo;
– kletne etaže niso predvidene;
– objekti v skrajnem jugovzhodnem mejnem pasu območja OPPN, ki je najbližji zaselku Zapuže, obstoječi kmetiji in
kmetijskim zemljiščem, naj se postopoma znižujejo, pri čemer
se etažnost lahko ohranja;
– kota pritličja posameznega objekta lahko odstopa od
utrjene kote terena za ±50 cm.
– streha:
– ravna streha – dopusten le minimalen naklon zaradi
odvodnjavanja, ki je skrit v vencu objekta, ali simetrična dvokapnica v naklonu do največ 15°;
– kritine v rdečih, rjavih in sivih barvnih tonih.
– fasada:
– v osnovi členjena z okenskimi in vratnimi oziroma
vhodnimi odprtinami, ki naj bodo pokončne in simetrično razporejene;
– odmik iz osnovne gradbene linije objekta na glavni
fasadi je možen v toleranci ±10%;
– svetlejši barvni toni, dovoljene so (med seboj usklajene) barvne kombinacije za popestritev fasadnih ploskev in
razgibanje barvne raznovrstnosti območja;
– strukturno naj se loči poslovni del objekta oziroma
posameznega kompleksa od ostalega, industrijskega dela;
– vhodne oziroma obcestne fasade objektov morajo
biti dodatno arhitektonsko oblikovane (poudarjeni arhitekturni
elementi in členi z barvami, materiali ...);
– dopustna je gradnja nadstreškov nad vhodi v objekte, pri čemer je nadstrešek dovoljen v celotni dolžini stranice
fasade;
– večje zasteklitve so dovoljene smiselno v skladu s
tipologijo objekta, predvsem pa so dopustne pri oblikovanju
fasade poslovnega (dela) objekta oziroma glavnega vhoda v
poslovni del.
A2 – območje za širitev poslovno – industrijske dejavnosti
Območje se nahaja v vodovarstvenem območju v skladu
z Odlokom o varstvu pitne vode v Občini Trebnje in ukrepih za
zavarovanje kakovosti in količini vode (Uradni list RS, št. 75/96,
28/00, 49/02), in sicer v ožjem varstvenem pasu (cona 2) s strogim režimom varovanja, kjer je glede na namen predvidenega
območja prepovedano:
a) graditi:
– proizvodne in obrtne objekte,
– energetske objekte, ki bi škodljivo vplivali na vodni vir,
– poslovne objekte,
– skladišča nafte, naftnih derivatov ter drugih nevarnih in
škodljivih snovi,
– ponikovalnice za odpadne vode,
– komunalne čistilne naprave,
– objekte, ki zmanjšujejo količino vodnega vira,
– odlagališča komunalnih in posebnih odpadkov ter začasna skladišča odpadkov;
b) locirati odlagališča komunalnih in posebnih odpadkov
ter začasna skladišča odpadkov;
c) izvajati:
– cestni tranzitni promet nevarnih in škodljivih snovi, ki so
navedene v predpisih o prevozu nevarnih snovi po nezaščitenih
cestah,
– spremembo namembnosti in dejavnosti objektov, če se
s tem povečuje nevarnost za vodni vir,
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– proizvodno in drugo dejavnost, katere emisije bi škodljivo vplivale na vodni vir;
d) odlagati odpadke.
V ožjem varstvenem pasu je obvezno:
– graditi neprepustno javno in interno kanalizacijsko
omrežje in priključiti nanj vse objekte; neprepustnost mora
izvajalec dokazati z atestom,
– izpuščati v javno kanalizacijsko omrežje fekalne in tehnološke odpadne vode,
– opremiti ceste z ustrezno signalizacijo in opozorilnimi
tablami.
V ožjem varstvenem pasu je dovoljeno pod določenimi
pogoji graditi skladišča za kurilno olje s prostornino do 5 m3
(s I. stopnjo zaščite), ki morajo biti tehnično pregledana vsaka
tri leta.
OPPN predvideva ureditev parkirnih in manipulativnih
površin na tem območju ter zunanjih skladišč.
11. člen
Ureditvena enota B
V ureditveni enoti se nahajajo obstoječi objekti, in sicer
kompleks podjetja z obstoječo proizvodno dejavnostjo v jugozahodnem delu obravnavanega območja in stanovanjski
objekt z objektom za lastne potrebe v severovzhodnem delu
območja. V obeh ureditvenih podenotah so dopustne spremembe namembnosti v skladu s pogoji urejanja za ureditveno
podenoto A1.
B1 – obstoječ kompleks s proizvodno dejavnostjo
– nosilna konstrukcija:
– ohranja se obstoječa konstrukcijska zasnova oziroma
se ureja po pogojih za ureditveno podenoto A1.
– horizontalni gabariti:
– ohranjajo se obstoječi gabariti, v primeru novih gradenj so dovoljene dozidave k obstoječemu objektu oziroma se
upoštevajo enaki pogoji kot v ureditveni podenoti A1.
– vertikalni gabariti:
– ohranjajo se obstoječi gabariti, v primeru novih gradenj pa se upoštevajo enaki pogoji kot v ureditveni podenoti
A1, pri čemer se ohranja obstoječa kota pritličja z odstopanji
za ±50 cm.
– streha:
– ohranjajo se obstoječe strehe, kritine in nakloni ter
čopi in frčade, v primeru novih gradenj pa se upoštevajo enaki
pogoji kot v ureditveni podenoti A1.
– fasada:
– ohranjajo se obstoječe fasade, v primeru novih gradenj in ureditev pa se upoštevajo enaki pogoji kot v ureditveni
podenoti A1.
B2 – območje z obstoječo stanovanjsko pozidavo
a) stanovanjska stavba
– nosilna konstrukcija:
– klasično zidana ali montažna;
– pri obstoječi stanovanjski stavbi se ohranja obstoječa
konstrukcijska zasnova.
– horizontalni gabariti:
– ohranjajo se obstoječi gabariti stanovanjske stavbe.
Možno je povečanje objekta kot je to predvideno za gradnjo
nove stanovanjske stavbe z dozidavo.
V primeru gradnje novega stanovanjskega objekta s
poslovno dejavnostjo se le ta prilagaja obstoječi lokalni tipologiji. Objekt je lahko širine največ 8-10 m, ter dolžine 10–12 m,
s toleranco ±10% na min. in maks. širino. Možna je dozidava k
osnovnemu objektu v velikosti 5 m × 5 m.
– vertikalni gabariti:
– pri obstoječi stanovanjski stavbi se ohranja obstoječ
gabarit;
– v primeru gradnje novega stanovanjskega objekta s
poslovno dejavnostjo je dovoljena etažnost K (delno vkopana
klet) + P (pritličje) + M (mansarda). Kota slemena dozidanega
objekta mora biti nižja od kote slemena osnovnega objekta.
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– streha:
– pri obstoječi stanovanjski stavbi se ohranja obstoječa
streha, kritina in naklon ter čopi;
– v primeru novih gradenj veljajo naslednji pogoji:
– streha je lahko simetrična dvokapnica v naklonu
med 35–45°;
– kritina v rdečih in rjavih barvnih tonih;
– možna je izvedba čopov in dvokapnih frčad, in sicer
v enakem naklonu kot pri osnovni strehi objekta.
– fasada:
– pri obstoječi stanovanjski stavbi se ohranja obstoječa
fasada, zunanje stopnišče in hodnik;
– v primeru nove fasade veljajo naslednji pogoji:
– členjena z okenskimi in vratnimi oziroma vhodnimi
odprtinami, ki naj bodo pokončne in simetrično razporejene;
– svetle barve (bela ali v pastelnih barvnih tonih),
poudarjen cokl;
– dopustna je gradnja balkonov oziroma zunanjega
stopnišča in hodnika po celotni dolžini vzdolžne fasade.
b) objekt za lastne potrebe
Obstoječ objekt za lastne potrebe na parceli stanovanjske
stavbe se odstrani oziroma prestavi. V primeru gradnje novega
objekta se za streho uporabi kritina v rdečih in rjavih barvnih
tonih oziroma mora biti usklajena s kritino stanovanjskega
objekta.
Ostali pogoji za gradnjo in oblikovni pogoji za tovrstne
objekte so razvidni iz Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08) oziroma iz 16. člena odloka.
V primeru, da se stanovanjska namembnost z možnostjo
opravljanja mirnih dejavnosti ne ohranja, se območje lahko
preoblikuje v skladu s pogoji, ki urejajo ureditveno podenoto A1.
V tem primeru se del ali celotno območje ureditvene podenote
B2 smatra kot del ureditvene podenote A1.
12. člen
Ureditvena enota C
Območje zajema predvidene in obstoječe prometne površine, ter pas železniške proge. Pogoji urejanja so podani v
20.–22. členu odloka.
13. člen
Ureditvena enota D
Ureditvena enota obsega vodne in zelene površine znotraj območja OPPN.
Urejanje vodnih površin je podano v 28. členu odloka.
Zelene površine se urejajo tako, da se zasadijo kvalitetna
drevesa in grmovnice. Za premostitev višinskih razlik je možno
oblikovanje brežin in teras.
14. člen
Ureditvena enota E
Ureditvena enota obsega lokacije transformatorskih postaj TP Mirna Zapuže, nove TP za oskrbo predvidenih poslovno-industrijskih objektov ter lokacijo plinske postaje.
15. člen
Usmeritve za organiziranje programa po etažah
Ureditvena enota A
A1 – Znotraj predvidenih poslovno-industrijskih objektov
je možno organizirati različne dejavnosti kot so opredeljene pod
a) v 9. členu odloka, in sicer v vseh etažah.
Predvidena je umestitev nestanovanjskih stavb – objektov
za poslovno-industrijske dejavnosti. Ti objekti niso namenjeni
bivanju. Poslovni del z glavnim vhodom se umešča z orientacijo
proti internemu cestnemu omrežju, medtem ko se proizvodni
del umešča zadaj za poslovnim delom.
V objektih, ki se nahajajo na vzhodnem in jugovzhodnem robu ureditvene podenote A1, v bližini zaselka Zapuže
in kmetijskih površin, se umeščajo bolj mirne in manj moteče
dejavnosti glede hrupa in emisij.
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A2 – Na tem območju, ki je varovano zaradi vodnega
vira, so možne dejavnosti, kot so za to ureditveno podenoto
opredeljene pod c) v 9. členu odloka.
Ureditvena enota B
B1 – V obstoječem kompleksu se ohranjajo obstoječe
dejavnosti še naprej. Poleg njih so na tem območju v primeru
sprememb v kompleksu dopustne tudi dejavnosti, ki so dovoljene v ureditveni podenoti A1.
B2 – Dejavnosti so opredeljene pod b) v 9. členu odloka.
Organizirajo se lahko le v sklopu pritličnih in kletnih prostorov
objekta, medtem ko je mansardni del namenjen izključno bivanju.
V primeru preoblikovanja območja iz podenote B2 v podenoto A1 so zaradi poslovno-industrijske gradnje dopustne
dejavnosti pod a), kot so navedene v 9. členu tega odloka.
Če je obstoječ objekt podkleten, se kletni prostori ohranjajo in
lahko namenijo za dejavnost.
16. člen
Nezahtevni in enostavni objekti
V območju OPPN je poleg poslovno-industrijskih objektov
dopustna tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov na
osnovi Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni
list RS, št. 37/08):
Ureditvena enota A
A1
– nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (garaža,
enoetažna pritlična lopa, utrjene dovozne poti); ograje; škarpe in podporni zidovi; pomožni infrastrukturni objekti (pločnik,
postajališče, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, pomožni objekti vodne infrastrukture, mala komunalna čistilna
naprava); začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam (kiosk oziroma tipski zabojnik); spominska
obeležja, razen spominskih plošč; objekt za oglaševanje;
– enostavni objekti: objekti za lastne potrebe (nadstrešek,
rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, mala komunalna čistilna naprava, zbiralnik za kapnico, enoetažni pritlični
objekt, utrjena dvorišča); pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni železniški objekti, pomožni žičniški
objekti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene
in oddajniki, pomožni komunalni objekti, pomožni objekti za
spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak); začasni objekti
(odprti sezonski gostinski vrt, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, oder z nadstreškom, pokrit
prireditveni prostor, začasna tribuna za gledalce na prostem,
objekti – namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi); spominska obeležja; urbana oprema (nadkrita čakalnica,
javna kolesarnica z nadstreškom, javna telefonska govorilnica, transparent, skulptura in druga prostorska inštalacija,
večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, montažna sanitarna
enota, vodnjak oziroma okrasni bazen, obešanka na drogu
javne razsvetljave).
A2
– nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (garaža,
enoetažna pritlična lopa, utrjene dovozne poti); ograje; škarpe in podporni zidovi; pomožni infrastrukturni objekti (pločnik,
pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, pomožni objekti
vodne infrastrukture); začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam (kiosk oziroma tipski zabojnik);
spominska obeležja, razen spominskih plošč; objekt za oglaševanje;
– enostavni objekti: objekti za lastne potrebe (nadstrešek, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, zbiralnik za
kapnico, enoetažni pritlični objekt, utrjena dvorišča); pomožni
infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni
komunalni objekti, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja,
vrtina ali vodnjak); začasni objekti (odprti sezonski gostinski vrt,
pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru,
oder z nadstreškom, pokrit prireditveni prostor, začasna tribuna za gledalce na prostem, objekti – namenjeni začasnemu
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skladiščenju nenevarnih snovi); spominska obeležja; urbana
oprema (transparent, skulptura in druga prostorska inštalacija,
večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, montažna sanitarna
enota, vodnjak oziroma okrasni bazen, obešanka na drogu
javne razsvetljave).
Pri postavitvi nezahtevnih in enostavnih objektov v tej
ureditveni enoti je potrebno upoštevati določila glede varovanja
vodnega vira v skladu z Odlokom o varstvu pitne vode v Občini
Trebnje in ukrepih za zavarovanje kakovosti in količini vode
(Uradni list RS, št. 75/96, 28/00, 49/02).
Ureditvena enota B
B1
– Enako kot v ureditveni podenoti A1.
B2
– nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (drvarnica,
garaža, steklenjak, uta oziroma senčnica, bazen, enoetažna
pritlična lopa, utrjene dovozne poti); ograje; škarpe in podporni
zidovi; pomožni infrastrukturni objekti (pločnik in kolesarska
steza, postajališče); začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam (kiosk oziroma tipski zabojnik);
spominska obeležja, razen spominskih plošč; objekt za oglaševanje;
– enostavni objekti: objekti za lastne potrebe (nadstrešek, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, zbiralnik za
kapnico, enoetažni pritlični objekt, utrjena dvorišča); pomožni
infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni železniški objekti, pomožni žičniški objekti, pomožni energetski objekti,
pomožni komunalni objekti); začasni objekti (odprti sezonski
gostinski vrt, oder z nadstreškom, objekti – namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi); spominska obeležja;
urbana oprema (nadkrita čakalnica, javna kolesarnica z nadstreškom, javna telefonska govorilnica, transparent, skulptura
in druga prostorska inštalacija, večnamenski kiosk oziroma
tipski zabojnik, montažna sanitarna enota, vodnjak oziroma
okrasni bazen, obešanka na drogu javne razsvetljave).
Ureditvena enota C
– nezahtevni objekti: objekt za lastne potrebe (utrjene
dovozne poti); ograje; škarpe in podporni zidovi; pomožni infrastrukturni objekti (pločnik in kolesarska steza, postajališče,
pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, objekti vodne
infrastrukture); spominska obeležja, razen spominskih plošč;
objekt za oglaševanje;
– enostavni objekti: objekti za lastne potrebe (nadstrešek, utjena dvorišča); pomožni infrastrukturni objekti (pomožni
cestni objekti, pomožni železniški objekti, pomožni žičniški
objekti, pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti,
pomožni objekti za spremljanje stanja okolja); začasni objekti
(objekti – namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi); vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem
(kolesarska steza, sprehajalna pot); spominska obeležja; urbana oprema (nadkrita čakalnica, javna kolesarnica z nadstreškom, javna telefonska govorilnica, transparent, skulptura in
druga prostorska inštalacija, večnamenski kiosk oziroma tipski
zabojnik, montažna sanitarna enota, obešanka na drogu javne
razsvetljave).
Ureditvena enota D
– nezahtevni objekti: objekt za lastne potrebe (utrjene
dovozne poti); ograje; škarpe in podporni zidovi; pomožni infrastrukturni objekti (objekti vodne infrastrukture);
– enostavni objekti: pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni železniški objekti, pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti, pomožni objekti za
spremljanje stanja okolja).
Ureditvena enota E
– nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (utrjene
dovozne poti); ograje; škarpe in podporni zidovi;
– enostavni objekti: objekti za lastne potrebe (nadstrešek, rezervoar za utekočinjeni naftni plin ali nafto, enoetažni
pritlični objekt, utrjena dvorišča); pomožni infrastrukturni objekti
(pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, pomožni
komunalni objekti).
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Oblikovni pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih
objektov:
– drvarnica, garaža, lopa, steklenjak, uta oziroma senčnica, enoetažna pritlična lopa, nadstrešek, enoetažni pritlični
objekt: oblikovno usklajen z obstoječim oziroma predvidenim
objektom, ki mu pripada, predvsem glede barve kritine in naklona strehe, dopustna je tudi ravna streha oziroma streha z
minimalnim naklonom skritim v vencu;
– škarpa in podporni zid: vidna površina je lahko reliefno
obdelana, obložena s kamnom ali zazelenjena s plezalkami.
Ostali pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov (npr. zahteve glede načina gradnje in odmika od sosednjih
zemljišč), ki niso posebej določeni v OPPN, se urejajo z omenjeno uredbo. Pri tem velja, da je gradnja opornih zidov in ograj
možna tudi na mejo parcele.
17. člen
Glavni dovozi, dostopi in vhodi
Ureditvena enota A
Glavni dovoz v območje OPPN se vrši z obstoječega
cestnega omrežja. Napajanje obravnavanega območja je v
bodoče predvideno le preko križišča lokalnih cest za Debenec
in za Mokronog na vzhodni strani.
Glavni dostop do predvidenih poslovno-industrijskih
objektov je predviden preko internega cestnega omrežja, in
sicer z osrednje (primarne) ceste in tudi s sekundarne ceste z
obračališčem (kolikor bo potreba, da se zgradi).
Poleg dostopa za osebna in tovorna vozila je možen tudi
peš dostop in prehod, in sicer preko hodnikov za pešce ob
osrednji in sekundarni cesti.
Glavni vhodi v objekte so predvideni z vhodnih fasad
oziroma tako, da so orientirani k internim cestam oziroma k
najpomembnejšemu javnemu prostoru.
Dostop v območje za širitev poslovno-industrijskih dejavnosti (ureditvena podenota A2) je možen le v podaljšku oziroma
preko parcel objektov s poslovno-industrijsko dejavnostjo.
Ureditvena enota B
Glavni dovoz in dostop do podjetja z obstoječo proizvodno
dejavnostjo se ohranja. Po izgradnji novega križišča oziroma
rekonstrukciji lokalnega cestnega omrežja in izgradnji osrednje
ceste bo dovoz možen z vzhodne strani.
Dovoz do stanovanjskega območja na vzhodni strani ob
železniški progi se zaradi rekonstrukcije lokalne ceste proti Debencu prestavi tako, da bo možen z južne strani, in sicer preko
križišča na osrednji cesti ter v nadaljevanju po novi dovozni
cesti, ki prečka vodni kanal. Dovoz je variantno mogoče urejati
tudi iz zemljišč v ureditveni podenoti A1.
Poleg dostopa za osebna in tovorna vozila je možen tudi
peš dostop in prehod, in sicer preko hodnikov za pešce.
Obstoječi glavni vhodi v objekte se ohranjajo oziroma se
oblikujejo na fasadah, ki mejijo na najpomembnejši javni prostor.
Ureditvena enota D
Dovozi in do vodnih in zelenih površin so možni preko
javnega prometnega omrežja ter preko posameznih parcel, kjer
pa objekti in ureditve ne smejo ovirati dostopnosti.
Ureditvena enota E
Glavni dovoz do transformatorske postaje in plinske postaje je možen iz javnega prometnega omrežja, saj se obe
lokaciji nahajata tik ob osrednji cesti.
18. člen
Usmeritve za ureditev parcel
Ureditvena enota A
A1
Dovoljena je gradnja poslovno-industrijskih objektov.
Na parcelah je možna gradnja nadstrešnic za vozila na
zunanjih parkirnih površinah ter gradnja manj zahtevnih opornih
zidov in oblikovanje brežin za ureditev terena. Mogoča je tudi
gradnja zunanjih skladišč ter enostavnih in nezahtevnih objektov po pogojih podanih v 16. členu odloka.
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V namen fizičnega varovanja objektov in površin oziroma
varovanja premoženja je dopustna postavitev manj zahtevnih
varovalnih ograj, ki pa naj ne presegajo višine 4 m. Možna je
postavitev na grajeni podstavek v višini do največ 0,5 m, preostali del pa se izvede v montažni izvedbi.
Na parceli je možna gradnja več objektov, dozidave in
nadzidave, prav tako je možno deliti ali združevati parcele.
Ob združevanju parcel je možno združiti oziroma povezati tudi
objekte, pri čemer ne sme biti presežena stopnja izkoriščenosti
zemljišča, ki je podana v nadaljevanju.
Na parcelah je možno namesto poslovno-industrijskih
objektov urediti samo parkirišča za tovorna vozila s pripadajočimi objekti, in sicer v skladu s tehničnimi zahtevami za urejanje
tovrstnih površin.
Ostali pogoji za urejanje parcel:
– pozidanost:
– V skladu z Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04; 91. člen – stopnja izkoriščenosti zemljišč
za gradnjo nad terenom) je za območja proizvodnih dejavnosti
in mešana območja predlagan naslednji kriteriji za določanje
stopnje izkoriščenosti zemljišč za gradnjo nad terenom, ki ne
sme biti presežena:
Namenska raba parcele
Območja proizvodnih
dejavnosti
Mešana območja

Faktor
zazidanosti (z)
0,8

Faktor
izrabe (i)
2,4

0,6

1,2

– Nepozidani del parcele se uredi za parkirne in manipulativne površine, tlakovane površine / ploščadi ob objektih,
prav tako pa tudi za zasaditev in zazelenitev. Dopustna je zasaditev žive meje ali postavitev ograj, ki jih je možno postaviti tudi
na mejo parcele, kolikor zasaditev / postavitev ne ovira poteka
infrastrukturnih vodov. Za premostitev višinskih razlik je možna
gradnja opornih zidov in oblikovanje brežin.
– V primeru gradnje parkirišča za tovornjake oziroma
oblikovanja parcele za namen urejenega parkiranja za motorna
vozila, se dopusti ureditev enega ali več parkirnih in manipulativnih platójev ter gradnja pripadajočih objektov na površini
s faktorjem zazidanosti 0,9. Preostali del parcele se nameni
zelenim površinam.
– glavna linija: vzporedna ali pravokotna z javno dovozno
cesto.
– glavni vhodi v objekte: oblikujejo se na fasadi, ki meji na
najpomembnejši javni prostor, pri čemer velja, da se poslovni
del objekta orentira k javni dovozni cesti, proizvodni del pa
umika v ozadje.
– odmiki objektov:
– od meje parcele najmanj 5 m;
– večji odmiki se določijo le v primeru, ko zakonodaja
ali podzakonski predpisi določajo drugače (npr. v primeru poseganja v varovalne pasove in varovana območja);
– odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov se urejajo
v skladu s 16. členom odloka;
– manj zahtevni oporni zidovi so lahko postavljeni na
mejo parcele, vendar le v primeru, da temelj zidu ne sega v
območje sosednje parcele, sicer je potreben ustrezen odmik.
– parkirne površine: zagotovi se ustrezno število parkirnih
mest za konkretno dejavnost, in sicer v skladu s Tehničnimi
normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin
(Univerza v Ljubljani – Prometnotehniški inštitut FAGG, 1.del,
Ljubljana 1991) ter primeren manipulacijski prostor.
– kota terena: zemljišče na parceli se utrdi na koto terena
približno 247.50 (±1 m) oziroma lahko odstopa od višinske kote
dovoznih cest za ±0,5 m.
A2
Na parceli je možno urejanje parkirnih in manipulativnih
površin, zunanjih skladišč, nadstrešnic za vozila na zunanjih
parkirnih površinah ter gradnja manj zahtevnih opornih zidov
in oblikovanje brežin za ureditev terena. Mogoča je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov po pogojih podanih v
16. členu odloka.
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V namen fizičnega varovanja objektov in površin oziroma
varovanja premoženja je dopustna postavitev manj zahtevnih
varovalnih ograj, ki pa naj ne presegajo višine 4 m. Možna je
postavitev na grajeni podstavek v višini do največ 0,5 m, preostali del pa se izvede v montažni izvedbi.
Zemljišče na parceli se utrdi na koto terena približno
247.50 (±1 m) oziroma lahko odstopa od višinske kote dovoznih cest za ±0,5 m.
Območje parcele za širitev poslovno – proizvodnih dejavnosti se ureja tako, da se varuje vodni vir.
Ureditvena enota B
B1
Urejanje parcele tovarne z obstoječo proizvodno dejavnostjo je možno po pogojih iz ureditvene enote A1.
B2
Dovoljeno je urejanje obstoječega stanovanjskega območja, v sklopu katerega so dopustne dejavnosti navedene v
9. členu odloka. Urejanje parcele v tej podenoti je mogoče tudi
po pogojih urejanja, ki veljajo za ureditveno podenoto A1. V tem
primeru se šteje, da je prišlo do spremembe parcele oziroma
območja iz B2 v A1.
Na parceli je možna gradnja manj zahtevnih opornih
zidov in oblikovanje brežin za ureditev terena. Mogoča je tudi
gradnja zunanjih skladišč, nezahtevnih in enostavnih objektov
po pogojih podanih v 16. členu odloka.
V namen fizičnega varovanja objektov in površin oziroma
varovanja premoženja je dopustna postavitev manj zahtevnih
varovalnih ograj, ki pa naj ne presegajo višine 4 m. Možna je
postavitev na grajeni podstavek v višini do največ 0,5 m, preostali del pa se izvede v montažni izvedbi.
Na parceli oziroma parcelah je možna gradnja le po enega stanovanjskega objekta, dozidave in nadzidave, prav tako
je možno deliti ali združevati parcele. Ob združevanju parcel je
možno združiti oziroma povezati tudi objekte, pri čemer ne sme
biti presežena stopnja izkoriščenosti zemljišča, ki je podana v
nadaljevanju.
Ostali pogoji za urejanje parcel:
– pozidanost:
– V skladu z Uredbo o prostorskem redu Slovenije
(Uradni list RS, št. 122/04; 91. člen – stopnja izkoriščenosti
zemljišč za gradnjo nad terenom) je za stanovanjska in mešana območja predlagan naslednji kriteriji za določanje stopnje
izkoriščenosti zemljišč za gradnjo nad terenom, ki ne sme biti
presežen:
Namenska raba parcele
Čista in splošna stanovanjska območja
Mešana območja

Faktor
zazidanosti (z)
0,4

Faktor
izrabe (i)
1,2

0,6

1,2

– Nepozidani del parcele se uredi za parkirne in manipulativne površine, tlakovane površine / ploščadi ob objektih,
prav tako pa tudi za zasaditev in zazelenitev. Dopustna je zasaditev žive meje ali postavitev ograj, ki jih je možno postaviti tudi
na mejo parcele, kolikor zasaditev / postavitev ne ovira poteka
infrastrukturnih vodov. Za premostitev višinskih razlik je možna
gradnja opornih zidov in oblikovanje brežin.
– glavna gradbena linija: vzporedna ali pravokotna z javno
dovozno cesto.
– glavni vhod v objekt: oblikuje se na fasadi, ki meji na
najpomembnejši javni prostor, pri čemer velja, da se poslovni
del objekta orentira k javni dovozni cesti.
– odmiki objektov:
– od meje parcele najmanj 3 m;
– v primeru spremembe namembnosti oziroma preoblikovanja območja v skladu s pogoji urejanja za ureditveno
podenoto A1, se obstoječi odmik objekta od parcelne meje
lahko ohrani;
– večji odmiki se določijo le v primeru, ko zakonodaja
ali podzakonski predpisi določajo drugače (npr. v primeru poseganja v varovalne pasove in varovana območja);
– odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov se urejajo
v skladu z določili 16. člena odloka;
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– manj zahtevni oporni zidovi so lahko postavljeni na
mejo parcele, vendar le v primeru, da temelj zidu ne sega v
območje sosednje parcele, sicer je potreben ustrezen odmik.
– parkirne površine: zagotovi se ustrezno število parkirnih
mest za konkretno dejavnost, in sicer v skladu s Tehničnimi
normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin
(Univerza v Ljubljani – Prometnotehniški inštitut FAGG, 1.del,
Ljubljana 1991) ter primeren manipulacijski prostor.
– kota terena: ohranja se obstoječa kota terena; V primeru
novih gradenj ter gradnje po pogojih, ki veljajo za ureditveno
podenoto A1 se zemljišče na tem območju lahko utrdi na koto
terena približno 247.50 (±1 m) oziroma lahko odstopa od višinske kote dovoznih cest za ±0,5 m.
Ureditvena enota C
Možna je gradnja in urejanje parcel po pogojih podanih
v 20.–22. členu odloka ter nezahtevnih in enostavnih objektov
po pogojih podanih v 15. členu odloka.
Ureditvena enota D
Dovoljeno je urejanje vodnega in zelenega pasu ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov po pogojih podanih
v 15. členu odloka. Nova zasaditev z različnimi drevesnimi,
grmovnimi in rastlinskimi vrstami se izvaja v dogovoru s strokovnjakom s tega področja. Za prečkanje vodnih kanalov je
dovoljena gradnja prepustov oziroma mostov.
Ureditvena enota E
V namen fizičnega varovanja objektov in površin je okrog
plinske postaje in po potrebi tudi okrog TP dopustna postavitev
manj zahtevnih varovalnih ograj, ki pa naj ne presegajo višine 4
m. Možna je postavitev na grajeni podstavek v višini do največ
0,5 m, preostali del pa se izvede v montažni izvedbi.
19. člen
Urejanje javnih, poljavnih in zelenih površin
Elementi urbane opreme, ki jo je potrebno ali smiselno
uporabiti pri urejanju javnih in poljavnih površin na območju
OPPN so ulične svetilke, objekti za oglaševanje, telefonska
govorilnica, koši za smeti, cvetlična korita, stojala za kolesa,
klopi za sedenje ...
– Urejanje javnih površin
Ob osrednji (primarni) in sekundarni cesti ter ob lokalnih
cestah v severovzhodnem delu, ki se rekonstruirajo, se uredi
hodnike za pešce, namesti luči javne razsvetljave, uredi ustrezno prometno signalizacijo ter odvodnjavanje.
Vse javne površine so razvidne iz grafičnega načrta 11
– Načrt parcelacije.
– Urejanje poljavnih površin
Površine okrog poslovno-industrijskih objektov se utrdi
s tlakovano ali monolitno površino za namen manipulacije z
vozili, parkiranje zaposlenih in obiskovalcev ter za peš promet.
Ob objektih, kjer se bo odvijala gostinska dejavnost, je možna
ureditev sezonskih gostinskih vrtov.
– Urejanje zelenih površin
Ob objektih je predvidena zazelenitev z različnimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. Ker poslovno-industrijsko območje
(ureditvena enota A) na vzhodni in jugovzhodni strani meji na
stanovanjske površine zaselka Zapuže, kmetijo in kmetijske
površine, se predvidi razmejitev oziroma zelena bariera v pasu
širine minimalno 3 m, ki mora v čim večji meri zakriti poglede na
predvideno cono in s tem omiliti prehod med območji.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
PROMETNO OMREŽJE
20. člen
Pogoji za izvedbo prometnega omrežja
Cestni promet
Obstoječe cestno omrežje predstavlja osnovo na katero se navezujejo nove prometne ureditve na obravnavanem
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območju. OPPN predvideva naslednje posege na prometni
infrastrukturi:
– novogradnje oziroma podaljški obstoječih cest,
– rekonstrukcije obstoječih cest in križišč,
– ureditev križišča lokalnih cest ter prehoda preko železniške proge,
– izgradnjo hodnikov za pešce,
– upoštevanje arhitektonskih ovir za invalide,
– ureditev parkirnih površin ob objektih z dejavnostjo.
Prometna shema na obravnavanem območju je zasnovana tako, da znotraj cone glavnina prometa poteka po osrednji
(primarni) cesti. Nanjo se navezuje sekundarna cesta z krožnim
obračališčem na koncu. Uvoz in izvoz iz cone sta možna v prvi
fazi še na obstoječe prometno omrežje na severozahodni strani
preko obstoječega železniškega prehoda.
Vse nove parcele se bodo priključevale na novo vzpostavljen prometni režim dograjenih sistemov cest. Na nove in
obnovljene cestne povezave se bodo priključevali tudi nekateri
obstoječi objekti.
Poleg urejanja prostora za motorni promet so ob cestnih
povezavah predvidene ureditve tudi za pešce z namenom, da
se vzpostavi dobra prehodnost območja.
Za nov uvoz in izvoz iz cone je bil izdelan projekt Cestno
železniški prehod Mirna LC 425241 Mirna–Trebelno in LC
425251 Mirna–Mokronog (faza: PGD, št. 214/04, junij 2005,
Dolenjska projektiva d.o.o., Novo mesto). V omenjenem projektu je predlagano oblikovanje enotnega križišča, in sicer s
cesto za dostop iz / v cono ter obema lokalnima cestama v
smeri proti Debencu in Mokronogu. Rekonstruiran prehod preko železniške proge na cesti LC 425251 Mirna–Mokronog se
opremi s svetlobnimi znaki in postavitvijo polzapornic skladno z
(po posebnem načrtu) izdelano projektno dokumentacijo (proj.
št. 1026.01, M.Y. inženiring d.o.o.).
Reševanje vplivov ureditev na območju OPPN na širšo prometno situacijo v naselju Mirna je razvidno v 7. členu odloka.
Nove gradnje prometnega omrežja, rekonstrukcije cest
in ureditve križišča so zajete v ureditveno enoto C, ki se deli
na podenoti C1 – predvidene prometne površine in C2 – obstoječe prometne površine. Prehod preko železniške proge, ki
se rekonstruira, je prikazan v ureditveni podenoti C3. Urejanje
prometnih površin in železniškega prehoda je razvidno iz grafičnega načrta 12 – Načrt prometne infrastrukture.
Železniški promet
Na severu meji obravnavana cona na železniško progo
Sevnica–Trebnje. Zemljišče proge je del območja OPPN le
v severovzhodnem delu. Tu posega v območje modernizacije/gradnje NPr 23.3 na železniški progi št. 81 Sevnica-Trebnje,
zato bo vse nove posege potrebno prilagoditi novo nastali
situaciji po končani modernizaciji NPr 23.3 na železniški progi
št. 81 Sevnica–Trebnje.
Iz grafičnih prilog je razvidna os obstoječega tira. V prvi
fazi, do rekonstrukcije nivojskega prehoda čez železniško progo, rekonstrukcije lokalnih cest in križišča ter izgradnje osrednje ceste v celoti, se bo koristil obstoječ železniški prehod
na zahodni strani območja. V sklopu študije obvozne ceste na
Mirni (IŠ-R6/2006, Acer Novo mesto d.o.o., november 2006),
se izdeluje tudi prometna študija, ki bo upoštevala že narejen projekt Cestno železniški prehod Mirna LC 425 241 Mirna–Trebelno LC 425 251 Mirna–Mokronog (faza: PGD, št. proj.
214/04, junij 2005, Dolenjska projektiva d.o.o., Novo mesto).
Upoštevati je potrebno bodočo traso železniških SVTK kablov
za zavarovanje nivojskega prehoda NPr 23.3.
Predvidene ceste morajo biti oddaljene min. 8 m od osi
skrajnega obstoječega tira. Objekti višine do 15 m, naj bodo oddaljeni minimalno 12 m od osi skrajnega tira. Pri objektih, ki so
višji od 15 m, se za vsak meter višine doda 0,5 m k minimalni
oddaljenosti 12 m od osi skrajnega tira.
Ne dopušča se posegov v območje zračne linije, ki poteka
prav tako levo ob železniški progi št. 81 Sevnica–Trebnje.
Kota terena nepozidanega območja v poslovno industrijski coni Mirna se bo z novimi ureditvami dvignila približno
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na koto pritličja obstoječega kompleksa s proizvodno dejavnostjo. Z dvigom terena le delno posegamo na zemljišče
železnice. Na severozahodnem delu cone, kjer se železniško
telo odvodnjava po terenu, se predvidi nov jarek. Na severovzhodnem delu cone pa se zaradi predvidenega dviga
terena podaljša brežina jarka proti notranjosti območja. Dno
obstoječega jarka se po celotni dolžini izravna. Predvideno
je odvodnjavanje zalednih voda iz območja cone v obravnavan jarek. S hidravličnimi izračuni je preverjena hidravlična
zmogljivost jarkov.
Kolikor se izkaže, da obstoječi prepust ne zagotavlja normalnega odvodnjavanja, je potrebno predvideti rekonstrukcijo
objekta prepusta v km 23+420 železniške proge št. 81 Sevnica–Trebnje.
Za vsak objekt v 200 m varovalnem pasu železnice je
potrebno upoštevati veljavni Zakon o varnosti v železniškem
prometu (Uradni list RS, št. 61/07) in Pravilnik o pogojih za
graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja
ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in v
varovalnem progovnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list
SRS, št. 2/87).
21. člen
Nove gradnje, rekonstrukcije in ureditev križišča
Ureditvena enota C
C1 – predvidene prometne površine
Pri načrtovanju novega poslovno industrijskega kompleksa je predvidena gradnja dveh novih cest. Osrednja
(primarna) cesta preko novega poslovno industrijskega kompleksa je predvidena s potekom v smeri vzhod–zahod ter z
enostranskim hodnikom za pešce. Nanjo se naveže sekundarna cesta s potekom v smeri sever–jug, z obračališčem
na koncu in ob kateri je prav tako predviden enostranski
hodnik za pešce.
Gradnja sekundarne ceste, kakor tudi ostale infrastrukture
v njenem koridorju, ni obvezna in je vezana na način oblikovanja parcel v območju južno od osrednje ceste.
– Osrednja cesta
Osrednja cesta je dolga 450 m (v zahodnem delu v dolžini
215 m zajema traso dovozne ceste do obstoječega proizvodnega kompleksa), ima enostranski prečni nagib 2,5% in je z obeh
straneh omejena z robniki.
Normalni profil osrednje ceste znaša:
– bankina
1 × 0,75 = 0,75 m
– vozna pasova
2 × 3,00 = 6,00 m
– hodnik za pešce
1 × 1,50 = 1,50 m
– bankina
1 × 0,50 = 0,50 m
skupaj
8,75 m
– Sekundarna cesta
Sekundarna cesta je dolga 98 m, ima enostranski prečni
nagib 2,5% in je z obeh straneh omejena z robniki.
Pri dostopih do objektov, smetnjakov in drugih infrastrukturnih objektov, kjer je to potrebno, se izvedejo robniki v utopljeni obliki. Na celotnem območju urejanja se robniki izvajajo
v skladu z veljavnimi predpisi in priporočili, katerih namen je
nemoteno gibanje telesno hendikepiranih oseb.
Normalni profil sekundarne ceste znaša:
– bankina
1 × 0,75 = 0,75 m
– vozna pasova
2 × 3,00 = 6,00 m
– hodnik za pešce
1 × 1,50 = 1,50 m
– bankina
1 × 0,50 = 0,50 m
skupaj
8,75 m
Osrednja cesta se v severozahodnem delu navezuje na
javno pot JP 926331 (širina varovalnega pasu: 6 m) Zabrdje–Pod Radovnico ter nato v drugi fazi (po realizaciji projekta
rekonstrucije prometnega omrežja in prehoda preko železniške
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proge ter izgradnji osrednje ceste) v križišče LC 425 241 Mirna–Debenec–Trebelno (širina varovalnega pasu: 8 m) in LC
425 251 Mirna–Mokronog (širina varovalnega pasu: 8 m).
C2 – obstoječe prometne površine
Možna je rekonstrukcija obstoječih prometnih površin,
pri čemer se tehnični elementi prilagodijo novo nastali situaciji
v prostoru. Ob obstoječih prometnicah se urejajo hodniki za
pešce.
Obstoječa dovozna cesta v zahodnem delu območja se
rekonstruira tako, da se upoštevajo tehnični elementi za gradnjo osrednje ceste.
Rekonstruirajo se tudi križišče in lokalni cesti v severovzhodnem delu območja OPPN, kar se izvaja sočasno z urejanjem nivojskega prehoda preko železniške proge. Pri urejanju
tega dela območja OPPN bo potrebno oblikovanje brežin v
obcestnem pasu za ublažitev prehoda med nivojem prometnih
površin in obstoječim terenom. Na delu, kjer rekonstruirana
lokalna cesta meji na parcelo stanovanjske hiše, se ukine dovoz do te hiše in prestavi s severne strani na južno stran. Nov
dovoz je možen s križišča na osrednji cesti v vzhodnem delu, s
katerega je urejen tudi priključek na dovozno cesto do kmetije.
Dovoz prečka vodni kanal, ki razmejuje parcelo stanovanjske
hiše (ureditvena podenota B2) in območje ureditvene podenote
A1. Na mestu, kjer se ukine dovoz, se zaradi premostitve višinske razlike zgradi oporni zid, vzdolž ceste.
C3 – pas obstoječe železniške proge
Predvidena je ureditev nivojskega prečkanja železniške
proge (semaforizacija in postavitev polzapornic), kar se izvaja
sočasno z rekonstrukcijo omenjenih lokalnih cest na tem delu.
22. člen
Ureditev prometnih površin
Pri novogradnjah cest, urejanju novih priključkov ter vseh
rekonstrukcijah cest in križišč znotraj območja OPPN je potrebno zagotoviti ustrezne radije, ki omogočajo dovoz tudi za
dostavna in interventna vozila, vozila za odvoz komunalnih
odpadkov in vozila zimske službe.
Hodnik za pešce mora biti dvignjen od cestišča in od
njega fizično ločen z betonskim robnikom.
Vsi vozni pasovi so v asfaltni izvedbi, hodnik za pešce pa
je lahko tudi v drugih izvedbah.
Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo
omogočali osnovne dostope in uporabo tudi za funkcionalno
ovirane ljudi, ter opremijo z ustrezno signalizacijo. »Vhodi« na
hodnik za pešce se izvedejo z utopljenimi robniki s položno klančino. Svetla širina klančine mora biti najmanj 90 cm. Pri urejanju
območja je potrebno upoštevati Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni
rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03).
ENERGETSKO OMREŽJE
23. člen
Električno omrežje
Za napajanje območja z električno energijo je predvidena
uporaba obstoječih transformatorskih postaj (TP Mirna in TP
Mirna Zapuže). Za primer povečanih potreb po oskrbi z električno energijo je predvidena gradnja nove transformatorske
postaje (TP s pripadajočim 20 kV kablovodom).
Lokacija nove TP je, zaradi optimalne oskrbe celotnega
območja z električno energijo, predvidena ob osrednji cesti v
središču obravnavane cone. Nova TP se bo vzankala v TP
Zapuže in TP Mirna. Za prestavitev in vzankanje nove TP je
potrebna gradnja 6-cevne elektrokabelske kanalizacije v osrednji cesti, od kabelske kanalizacije v osrednji cesti do nove TP
v coni pa 9-cevno.
Zaradi novih ureditev je predvidena prestavitev srednjenapetostnega (SN) voda ob železniški progi v novo elektrokabelsko kanalizacijo s predvidenimi kabelskimi jaški vzdolž
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osrednje ceste (pod površino pločnika oziroma bankine) in
delna prestavitev SN voda, ki poteka južno od proge.
V vzhodnem delu območja OPPN je predvidena nova kabelska kanalizacija za prestavitev obstoječih SN vodov, katere
potek je ob rekonstruirani lokalni cesti (pod površino pločnika
oziroma bankine) LC 425 241 Mirna–Trebelno in LC 425 251
Mirna–Mokronog ob predvideni TK kabelski kanalizaciji.
Sekundarni vodi – nizkonapetostni elektroenergetski razvod je predviden v elektro kabelski kanalizaciji skupaj z ostalimi
komunalnimi vodi v dovoznih cestah. Trasa kabelske kanalizacije je načrtovana tako, da so jaški postavljeni na medsebojni
oddaljenosti od 40 do 70 m, v odvisnosti od drugih gradbenih
elementov infrastrukture. Kabelska kanalizacija se izdela iz
PVC cevi ø 160 in poteka ob TK kabelski kanalizaciji.
Za priklop objektov na elektro omrežje je potrebno zgraditi
tudi prostostoječe merilno priključne omarice na vedno dostopnem mestu (možno tudi za več odjemnih mest) in velikosti glede na število odjemnih mest. Priključne omarice naj vsebujejo
merilno opremo (števce) z možnostjo optičnega odčitavanja.
Upoštevati je potrebno smernice upravljavca Elektro Celje, d.d., št. RA K/33202/2007-FK, z dne 25. 7. 2007.
24. člen
Javna razsvetljava
Z novimi ureditvami je predvidena postavitev luči javne
razsvetljave ob cestah znotraj območja OPPN.
Javna razsvetljava je sestavljena iz enocevne kabelske
kanalizacije po celotni dolžini trase, napajalno krmilnega in
merilnega dela, vodnikov in kandelaberskih svetilk ter kabelskih
vodnikov in ozemljitve. Nova kabelska kanalizacija se izdela
iz 1x PEHD cevi ø 60 in se v severovzhodnem delu območja
OPPN, ob LC 425241, naveže na rekonstruirano omrežje javne
razsvetljave.
Medsebojna oddaljenost svetilk naj bo približno od 20–30
m. Višina namestitve svetilk je 5-6 m. Pri tem mora biti zagotovljena izbira svetil, ki bodo preprečevala svetlobno onesnaževanje, in sicer v skladu z določili Uredbe o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07).
25. člen
Plinovodno omrežje
Za ogrevanje in drugo uporabo je, kot eden od možnih
virov oskrbe, predvidena uporaba sekundarnega plinovodnega
omrežja. Za potrebe oskrbe območja bo potrebno dograditi
distribucijsko plinovodno omrežje z navezavo na predvideno
plinsko postajo. Gradnja plinske postaje je predvidena v prvi
fazi, ker ni javnega mestnega plinovoda na katerega bi se cona
lahko priključila. Lokacija plinske postaje je predvidena tik ob
osrednji cesti.
Znotraj območja industrijsko poslovne cone je predviden
potek sekundarnega plinovoda skupaj z ostalimi komunalnimi
napravimi v cestah. Pri tem je potrebno upoštevati Pravilnik
o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje
plinovodov z največjim delovnim tlakom do 16 bar (Uradni list
RS, št. 26/02, 54/02).
Prenosno omrežje zemeljskega plina
Preko območja OPPN poteka v smeri sever–jug predvidena trasa magistralnega plinovoda (upravljavec Geoplin
plinovodi). Potek trase je definiran z Odlokom o lokacijskem
načrtu (LN) plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi Občino
Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/1989) in še ni izveden. Plinovod z oznako PE 53 je predviden iz premera cevi DN
150 in tlakom 50bar. in še ni izveden.
Na podlagi Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev,
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim
tlakom nad 16 bar (Uradni list RS, št. 60/01, 54/02) je potrebno
pri graditvi ostalih komunalnih vodov in graditvi objektov za
zagotovitev obratovalne varnosti plinovoda in priključnih plinovodov izpolnjevati zahteve glede varnostnih odmikov in križanj.
Upoštevati je potrebno varnostni pas plinovoda, ki znaša 5 m
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na vsako stran od osi plinovoda, in ima v njem upravljavec
vedno pravico dostopa. Stavbe ali območja, kjer se pogosto ali
dalj časa zadržujejo osebe morajo biti od plinovoda oddaljene
vsaj 16 m. Za druge objekte (skladišča ...), kjer se osebe ne
zadržujejo pogosto, pa je varnostni odmik 5 m.
Za prenosno omrežje zemeljskega plina je potrebno upoštevati Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno
prečiščeno besedilo / EZ-UPB2), za poseganja v nadzorovani
pas plinovoda (2x100 m) pa se poleg omenjenega pravilnika
upošteva tudi Sistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 89/05).

OMREŽJE ZVEZ
26. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Novi objekti v načrtovani coni se priključijo na obstoječe
TK omrežje po pogojih upravljavca TK omrežja. Točka navezave je predvidena na severozahodni strani ob javni poti JP
926331 Zabrdje–Pod Radovnico na obstoječem TK jašku.
V severovzhodnem delu območja OPPN je predvidena
nova kabelska kanalizacija za prestavitev obstoječih TK vodov, katere potek je ob rekonstruirani lokalni cesti LC 425 241
Mirna–Trebelno in LC 425 251 Mirna–Mokronog, in sicer ob
predvideni elektro kabelski kanalizaciji. Objekti se lahko priključujejo na TK omrežje tudi v tem delu.
TK omrežje je predvideno v TK kabelski kanalizaciji po
tipizaciji s PVC cevmi in jaški.
Pri poteku preko prometnih površin se kabelska kanalizacija obbetonira. Približevanje in morebitno križanje telefonske
kanalizacije z drugimi podzemnimi vodi se izvede na predpisanih razdaljah ter kotu križanja.
Obravnavano območje bo možno po pogojih upravljavca
omrežja priključiti tudi na širokopasovno optično telekomunikacijsko omrežje.
27. člen
Kabelsko komunikacijsko omrežje
Na območju OPPN je možno zgraditi TK kabelsko kanalizacijo za potrebe kabelskego komunikacijskega omrežja
različnih upravljavcev.

KOMUNALNO OMREŽJE
28. člen
Vodovodno omrežje
Področje predmetnega OPPN bo s pitno, sanitarno in požarno vodo oskrbovano iz obstoječega vodovoda. Predvidena
je navezava na cevovod premera 110 mm, ki seka obravnavano območje in vodi do obstoječega proizvodnega kompleksa
ter navezava na cevovod ob lokalni cesti za Debenec, ki se bo
rekonstruiral skupaj s cesto in železniškim prehodom. Obnova
vodovoda je predvidena tudi ob lokalni cesti za Mokronog, in
sicer sočasno z rekonstrukcijo lokalnih cest LC 425 241 Mirna
– Trebelno in LC 425 251 Mirna – Mokronog.
Razvod hidrantnega omrežja vključno s potrebnimi hidranti je predviden ob osrednji in sekundarni cesti s katerega
je predvideno tudi napajanje objektov.
Na severni strani ureditvenega območja poteka vzporedno z železniško progo trasa vodovoda (cev PE 75), ki napaja
zaselek Zapuže. Potek te trase se ohranja.
Pri izdelavi zasnove vodovodnega omrežja s potrebnimi
odmiki naj se upoštevajo tehnični normativi iz Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega
sistema (Uradni list RS, št. 52/99). V vseh vejah vodovodnega
omrežja mora biti zagotovljen pretok vode. Mrtvi rokavi, kjer
voda večino časa ni v gibanju, niso dovoljeni.
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Požarna voda
Požarno varnost se zagotavlja z ustreznim številom hidrantov, skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št.
30/91). Obstoječe hidrantno omrežje na območju OPPN se
dogradi. Hidranti morajo biti nameščeni tako, da je požar na
objektu možno gasiti z najmanj dveh zunanjih hidrantov.
Obstoječe vodovodno omrežje ima ustrezen tlak za zagotavljanje požarnega varstva, toda večje količine vode za
gašenje s hidranti so omejene. Na izvoru je na razpolago stalen
dotok vode s kapaciteto 25 l/s v sušnem obdobju. Ta količina se
do poslovno industrijske cone delno zmanjša zaradi odvzema,
vendar ne bistveno, ker cona leži na najnižji točki omrežja.
Rezervoar z zalogo vode ni na razpolago.
29. člen
Kanalizacijsko omrežje
Predvidena je izvedba kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu. Padavinske vode s strešin se odvodnjavajo
direktno v kanalizacijo za odvod padavinskih voda.
Onesnažene padavinske vode s prometnih površin se
morajo pred iztokom v kanalizacijo za odvod padavinskih voda
očistiti v lovilcu olj.
Tehnološke odpadne vode je potrebno pred izpustom v
javno kanalizacijo ustrezno prečistiti, v skladu Uredbo o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
Investitor mora od upravljavca pridobiti tudi soglasje za
priključitev na čistilno napravo Mirna.
Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije je potrebno upoštevati tudi ostale določbe Odloka o javni kanalizaciji (Uradni
list RS, št. 75/96) ter Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji
Komunale Trebnje.
Komunalne odpadne vode
Priključitev predvidenega kanalizacijskega sistema za
odvod odpadnih (fekalne in tehnološke) komunalnih voda na
obstoječo kanalizacijo je predvidena z navezavo na obstoječi
javni kanal PVC fi 300 mm, ki poteka v vzhodnem delu obravnavanega območja. V nadaljevanju se vse odpadne komunalne
vode odvodnjavajo na obstoječ centralni kanalizacijski sistem
v čistilno napravo Mirna.
Za potrebe poslovno-industrijske cone so predvideni kanali za odvod odpadne komunalne vode v vozišču osrednje in
sekundarne ceste. Hišne priključke se priključuje na kanal zgolj
preko revizijskih jaškov.
Padavinske vode
Za potrebe poslovno industrijske cone je predvidena kanalizacija za odvod padavinskih voda v vozišču predvidenih
cest. Prav tako je predvideno odvodnjavanje lokalnih cest v
severovzhodnem delu območja OPPN. Odpadne padavinske
vode se bodo odvodnjavale preko kanalizacije za odvod odpadnih padavinskih vod v jarke, ki se bodo z novimi ureditvami
regulirali oziroma delno preoblikovali.
Onesnažene padavinske vode z manipulativnih in parkirnih površin se bodo odvajale preko lovilcev olj in maščob v
kanalizacijo za odvod padavinskih voda. Odvodnjavanje padavinskih voda z vozišč in hodnikov za pešce je omogočeno s
prečnimi in vzdolžnimi nakloni preko vtočnih jaškov in kanalizacije za odvod odpadnih padavinskih voda. Padavinske vode s
streh se direktno odvajajo v kanalizacijo za odvod padavinskih
voda.
Novozgrajena kanalizacija mora biti izvedena v vodotesni
izvedbi.
Pri projektiranju in dimenzioniranju kanala se uporabljajo
podatki hidrometeorološkega zavoda RS Slovenije za opazovalno obdobje 6 let, po podatkih hidrometerološke postaje
Novo mesto:
– odtočni čas:
15 min
– pogostost naliva:
n=1
– intenziteta naliva
q=159,7 l/s/ha.
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Pri izračunu količine odpadne vode se upošteva koeficient
odtoka (Odvod odpadne vode iz naselij in zaščita voda, Jože
Kolar, 1983):
– I = 0,10 za zelene površine, parke in vrtove,
– II = 0,70 za zazidane površine s tlakovanimi dvorišči
– III = 0,90 za tlakovane in asfaltirane površine.
Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij
je treba predvideti v skladu z Zakonom o vodah (Uradni list RS,
št. 67/02, 100/02 – ZGP-1, 2/04, 41/04 – ZVO-1), in sicer na
tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok
padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v
površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni
bazeni, suhi zadrževalniki ...).
Ureditev jarkov na območju OPPN
Na obravnavanem območju je več odprtih jarkov za odvodnjavanje zaledne vode. Za namen urejanja obravnavanega
območja je bilo izdelano Hidrotehnično poročilo in projekt PGD
ureditve odvodnih jarkov (GPI d.o.o., junij 2007).
Z novo pozidavo se končna ureditev terena na območju
predvidenih poslovno-industrijskih objektov dvigne za približno
2–3 m. Zaradi tega je predvidena ureditev jarkov ob železnici
in razširitev jarka, ki poteka od juga proti severu ob območju
kompleksa z obstoječo proizvodno dejavnostjo. Na novo je
predviden jarek ob vznožju pobočja Radovica na jugu na meji
območja OPPN in na severovzhodni strani območja med obstoječo in predvideno pozidavo. V obstoječ jarek, ki poteka ob cesti za dostop k podjetju z obstoječo proizvodno dejavnostjo, se
položi drenažna cev fi 110 mm in zasuje z filtrnim materialom.
Za povezavo zemljišč za gradnjo je predvidena možnost
gradnje mostov za prečkanje kanalov. Prečkanje je predvideno
za motorni in peš promet ter po potrebi tudi za komunalno-energetsko infrastrukturo.
Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo
ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti skladno z
Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 100/02 – ZGP-1,
2/04, 41/04 – ZVO-1), odmaknjeni od meje vodnega zemljišča
5 m, to je od zgornjega roba brežine vodotoka (ker imamo
opravka samo z vodotoki 2. reda). Pas priobalnega zemljišča v
območju ureditve je treba v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja označiti in kotirati.
30. člen
Ogrevanje
Ogrevanje objektov je možno iz lastne kotlovnice na lahko kurilno olje ali zemeljski plin. Ogrevanje objekta je možno
tudi z izkoriščanjem drugih virov energije (npr. alternativnih
virov ogrevanja in hlajenja, s solarno energijo (obnovljivi viri
energije), s koriščenjem bioodpadkov ipd.), ki po veljavnih
standardih in normativih ne povzročajo onesnaževanja okolja
preko dovoljenih meja in so v skladu z nacionalnim energetskim
programom, energetsko politiko RS in Energetskim zakonom.
Ogrevanje objektov na območju OPPN se v primeru gradnje javnega plinovodnega omrežja na Mirni lahko vrši preko
tega omrežja. Za potrebe oskrbe območja bo potrebno dograditi distribucijsko plinovodno omrežje z navezavo na predvideno
plinsko postajo.
31. člen
Odpadki
Za odvoz komunalnih odpadkov je potrebno predvideti
odjemna mesta za vsak objekt posebej. Povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni odlagati odpadke v za to namenjene
posode, katerih tip, velikost / prostornino in število določi izvajalec javne službe, glede na predvideno količino odpadkov za
posamezno dejavnost.
Odjemna mesta, kjer so nameščene posode, mora povzročiteljem omogočati neovirano odlaganje komunalnih odpadkov, hkrati pa morajo biti dostopna posebnim smetarskim
vozilom za odvoz odpadkov.
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Za odvoz odpadnih surovin od proizvodnje, ki ne spadajo
v kategorijo komunalnih odpadkov, je potrebno predvideti posebne zabojnike oziroma kontejnerje.
Površine za postavitev zabojnikov za odpadke se urejajo
ob robu prometnih površin.
Stojna mesta za zabojnike je potrebno primerno urediti.
Stojna površina je monolitna ali tlakovana (npr. z betonskimi
ploščami), okrog zabojnikov pa je mogoče namestiti enostavno
oblikovano ograjo v višini zabojnika ter namestiti nadstrešek.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
32. člen
Ohranjanje kulturne dediščine
Na obravnavanem območju ni evidentiranih enot kulturne
dediščine.
Pred posegi v prostor je potrebno predvideti oziroma
zagotoviti arheološko vrednotenje območja v predlokacijski
fazi skladno s 5. členom Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine (Uradni list RS, Mednarodne pogodbe,
št. 7/99).

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
33. člen
Varovanje pred prekomernim hrupom
Obravnavana lokacija spada v IV. območje varstva pred
hrupom po Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Uradni list RS, št. 105/05). Mejna vrednost hrupa je 65 dBA za
noč in 75 dBA za dan, kritična pa 80 dBA za noč in dan.
Na meji cone s stanovanjskim območjem in območjem
kmetijskih dejavnosti raven hrupa ne sme presegati ravni hrupa, ki so predpisane za območje III. stopnje (mešano območje)
zahtevnosti. Glede na značilnosti mejne vrednosti kazalcev
hrupa ne smejo presegati zahtev za III. območje, in sicer
60 dBA za dan in 50 dBA za noč.
V času gradnje in po končanju del emisije hrupa ne smejo
presegati dovoljenih mejnih ravni hrupa, ki so dovoljene za to
območje.
V primeru ugotovitve preseganja ravni hrupa se izvedejo
dodatni pasivni protihrupni ukrepi.
34. člen
Varovanje pred onesnaženjem zraka
Območje je uvrščeno v II. stopnja onesnaženosti, ki se
po Uredbi o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 52/02) določi za poselitveno
območje ali območje, na katerem je raven onesnaženosti višja
od predpisane mejne vrednosti in nižja od vsote mejne vrednosti in vrednosti sprejemljivega preseganja.
Nov poseg v okolje ali rekonstrukcija objekta ali naprave
ne sme povzročiti povečanja onesnaženosti zraka.
Obremenitev zunanjega zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij oziroma mejnih vrednosti po Uredbi o benzenu
in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku (Uradni list RS, št.
52/02, 41/04 – ZVO-1) ter Uredbi o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku (Uradni list RS,
št. 52/02, 18/03, 41/04 – ZVO-1, 121/06).
35. člen
Varovanje pred onesnaženjem voda
Odvodnjavanje komunalnih odpadnih voda (komunalne
odpadne vode, padavinske vode) je predvideno po obstoječem
kanalizacijskem sistemu v čistilno napravo na Mirni. Javno ka-
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nalizacijsko omrežje na Mirni je deloma zasnovano v mešanem
sistemu in deloma v ločenem sistemu. Na obravnavanem območju se zgradi ločen kanalizacijski sistem, ki mora biti izveden
v vodotesni izvedbi.
Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije je potrebno upoštevati določbe Odloka o javni kanalizaciji (Uradni list RS,
št. 75/96) ter Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji Komunale
Trebnje.
Padavinske vode ne smejo pritekati na cesto ali na njej
zastajati, za kar mora biti urejeno ustrezno odvodnjavanje.
Padavinske vode z objektov se spelje direktno v predvideno
kanalizacijo padavinskih voda.
Padavinske vode z manipulativnih in parkirnih površin,
kjer obstaja nevarnost onesnaženja z naftnimi derivati, se mora
voditi preko lovilca olj. Prav tako je potrebno pred izpustom v
kanalizacijski sistem ustrezno očistiti tehnološke odpadne vode
in pri tem upoštevati omenjeno uredbo.
Vse odpadne vode morajo biti pred izpustom v kanalizacijski sistem ustrezne kvalitete oziroma očiščene, v skladu z
Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96).
Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij
je treba predvideti na tak način, da bo v čim večji možni meri
zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar
pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih
voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne
plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki ...).
Vsi novopredvideni objekti s pripadajočo komunalno,
prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo,
morajo biti odmaknjeni od vodnega zemljišča 5 m, to je od
zgornjega roba brežine vodotoka, skladno z Zakonom o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGP-1, 2/04 – ZzdrI-A in
41/04 – ZVO-1). Pas priobalnega zemljišča v območju ureditve
je treba označiti in kotirati v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
V skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št.
19/04, 35/04, 26/06, 92/06) mora upravljavec sistema za oskrbo s pitno vodo zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost
pitne vode ter sprejeti ukrepe za odpravo neskladnosti, kadar je
to potrebno zaradi varovanja zdravja ljudi. Skladnost pitne vode
se ugotavlja z mejnimi vrednostmi parametrov.
Preverjanje oziroma spremljanje pitne vode – monitoring
(izpolnjevanje zahtev pravilnika ter zahtev za mejne vrednosti
parametrov) zagotavlja ministrstvo, pristojno za zdravje. Nosilec monitoringa je javni zdravstveni zavod.
Kadar se v okviru izvajanja notranjega nadzora ali monitoringa ugotovi, da pitna voda ni skladna, mora upravljavec
nemudoma ugotoviti vzroke neskladnosti in izvesti ukrepe za
njihovo odpravo.
V južnem delu območja OPPN, je veljaven Odlok o varstvu pitne vode v Občini Trebnje in ukrepih za zavarovanje kakovosti in količini vode (Uradni list RS, št. 75/96, 28/00, 49/02),
ki ga je potrebno upoštevati pri nadaljnjenm načrtovanju.
36. člen
Varovanje pred elektromagnetnim sevanjem
Napajanje območja z električno energijo je predvideno z
uporabo obstoječih transformatorskih postaj (TP Mirna in TP
Mirna Zapuže). Če bodo potrebe po oskrbi z električno energijo
v coni večje, je predvidena gradnja nove TP (s pripadajočim 20
kV kablovodom), ki skupaj s predvidenimi podzemnimi kablovodi za razvod do objektov predstavljajo vire elektromagnetnega
sevanja.
Mejne vrednosti obremenitev okolja zaradi elektromagnetnega sevanja ne smejo biti presežene, pri čemer je potrebno
upoštevati Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem
in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) ter Pravilnik o
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni
list RS, št. 70/96).
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37. člen
Osončenje fasad in odprtih površin
Lega novih poslovno-industrijskih objektov v odnosu do
ostalih obstoječih (predvsem stanovanjskih) stavb v neposredni
okolici ne sme povzročiti prekomernega senčenja okolice.
Pri organizaciji prostorov v predvidenih objektih je potrebno zagotoviti dobro osončenost oziroma osvetlitev prostorov,
v smislu upoštevanja norm elementov naravne osvetlitve in
osončenja delovnih prostorov.
38. člen
Varovanje krajinskih značilnosti
Načrtovani objekt ne bodo presegali višine dveh etaž.
Poseben pudarek je na robu cone, kjer naj se mejni objekti
višinsko znižujejo z namenom, da se omili prehod v naravno
okolje oziroma k stanovanjskemu območju.
Objekti s svojimi gabariti ne smejo biti predimenzionirani
glede na obstoječo tovrstno pozidavo, prav tako ne smejo moteče vplivati na poglede na širšo okolico.
Pri zasaditvi območja OPPN je treba upoštevati urbani
značaj območja in temu primerno predvideti tudi ureditev zelenih površin. Predvidi se zelena bariera – urejen zeleni pas po
jugovzhodnem robu cone, ki meji na ruralno okolje.
39. člen
Varovanje plodne zemlje in tal
Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Pri pripravi terena
bo nastala določena količina odvečne prsti. Vse izkopane plasti
tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Pri
odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja uporabi pri končni ureditvi obravnavanega območja.
Zaradi zahtevnega temeljenja bodočih objektov in predvidenega nasipavanja terena za ureditev območja je potrebno
upoštevati predhodno izdelano geološko – geotehnično poročilo, in sicer Geološko – geotehnično poročilo s predlogom
temeljenja objektov (PMA d.o.o., Povšetova 10, Ljubljana, št.
elaborata: 130/07/P07074-SZ, oktober 2007).
40. člen
Ohranjanje narave
Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
41. člen
Obramba in zaščita
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za
zaščito prebivalstva ter materialnih in drugih dobrin pred vojnimi delovanji in posledicami naravnih in drugih nesreč glede na
določbe Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list
RS, št. 57/96) ni potrebno predvideti.
42. člen
Varstvo pred požarom
Ob predvidenih objektih na območju OPPN morajo biti
zagotovljene ustrezne prometne in delovne površine za intervencijska vozila v primeru požara (SIST DIN 14090, površine
za gasilce na zemljišču) ter urejeno hidrantno omrežje, ki mora
zagotavljati zadosten vir za oskrbo z vodo za gašenje požara,
skladno Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91). Hidranti
morajo biti nameščeni na medsebojni razdalji največ 150 m
oziroma tako, da je požar na objektu možno gasiti z najmanj
dveh zunanjih hidrantov. Razdalja med hidranti in zidom objekta lahko znaša najmanj 5 m in največ 80 m.
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Odmiki med objekti oziroma požarna ločitev objektov mora
ustrezati požarno varstvenim predpisom, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru (če odmiki
niso določeni s posebnim predpisom, se lahko uporabi smernica
SZPV 204, požarnovarnostni odmiki med stavbami).
V skladu z določili Pravilnika o mehanski odpornosti in
stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05) in Pravilnika
o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 83/05)
morajo biti objekti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da
njihova nosilna konstrukcija ob požaru ohrani potrebno nosilnost v časovnem obdobju, ki je za posamezno skupino objektov
določeno s predpisi o požarni varnosti objektov.
Za omejitev hitrega širjenja požara po stavbi morajo biti
uporabljeni ustrezni gradbeni materiali oziroma proizvodi, ob
požaru morajo biti zagotovljeni vsi ukrepi za varen umik ljudi, živali in premoženja oziroma zadostno število evakuacijskih poti
in izhodov za varno in hitro zapustitev stavbe (če niso podani
s posebnim predpisom, se do izdaje slovenskega predpisa pri
načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive
tuje države), omejeno mora biti ogrožanje uporabnikov sosednjih objektov in posameznikov.
Če je glede na zasnovo, lokacijo, namembnost in velikost
stavbe to nujno, morajo biti za zagotovitev hitre in varne evakuacije uporabnikov stavbe ter hitrega posredovanja gasilcev v
stavbi vgrajeni sistemi za požarno javljanje in alarmiranje.
Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da so
glede na zasnovo, lokacijo, namembnost in velikost stavbe
ob požaru:
– zagotovljene naprave in oprema za gašenje začetnih
požarov, ki jih lahko uporabijo vsi uporabniki,
– zagotovljene naprave in oprema za gašenje, ki jih lahko
uporabijo usposobljeni uporabniki in gasilci,
– vgrajeni ustrezni sistemi za gašenje požara.
Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz študije požarne varnosti, kadar je to zahtevano s predpisi
o študiji požarne varnosti, oziroma iz zasnove požarne varnosti.
Študija oziroma zasnova požarne varnosti je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Za zagotavljanje požarne varnosti in varnosti pred drugimi
nesrečami je potrebno upoštevati določila Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 105/06), Zakona
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS,
št. 64/94, 33/00 – odl.US, 87/01 – ZMatD, 41/04 – ZVO-1), Pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/05, 66/06
– Odl.US, 132/06) ter druge predpise, ki urejajo načrtovanje,
projektiranje in gradnjo objektov in naprav ter njihovo rabo.
43. člen
Potresna varnost
Predvideni objekti in ureditve morajo biti projektirani za
VII. stopnjo MCS (Mercali-Cancani-Sieberg) lestvice, ki velja
na tem območju. V skladu z določili Pravilnika o mehanski
odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05)
morajo biti objekti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da
vplivi, ki jim bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo povzročili:
– porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,
– deformacij, večjih od dopustnih ravni,
– škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in
vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali
– škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je
nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.
IX. NAČRT PARCELACIJE
44. člen
Načrt parcel s tehničnimi elementi za zakoličbo je prikazan na grafičnem načrtu 11 – Načrt parcelacije. Iz načrta so
razvidne meje in velikosti parcel na območju OPPN ter točke
zakoličbe posameznih parcel.
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Na območju OPPN so oblikovani zazidalni otoki, in sicer dva otoka severno in dva otoka južno od osrednje ceste.
Znotraj njih je možno oblikovati več parcel po shemi, ki je
predlagana v OPPN. Zaradi prilagajanja potrebam različnih
investitorjev in njihovim dejavnostim, so možne tudi drugačne
(večje ali manjše) velikosti in oblike posameznih parcel, kakor
tudi oblikovanje večjih ali manjših objektov.
Pri določanju in urejanju parcel so možna odstopanja v
skladu z določili 45. člena odloka.
X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
45. člen
Etape izvajanja
Izvajanje posegov po posameznih območjih OPPN (ureditvene enote ali parcele) se izvaja etapno:
– gradnja osrednje ceste in predvidenih infrastrukturnih
vodov v njej s priključkom na rekonstruirano omrežje lokalnih cest z železniškim prehodom v vzhodnem delu območja
OPPN,
– nasutje zemljišč v zazidalnih otokih oziroma na posameznih parcelah na ustrezno koto terena, ki je razvidna iz
grafičnega načrta 11 – Načrt parcelacije, ter ureditev vodnih
kanalov,
– komunalno-energetska in prometna ureditev posameznih zemljišč,
– gradbena dela (gradnja objektov, zunanje ureditve ...).
Izvajanje posegov v posameznih ureditvenih enotah
OPPN se lahko izvaja neodvisno od urejanja druge ureditvene
enote. Etape se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, vedno
pa morajo predstavljati posamezne zaključene funkcionalne
celote.
Izvajaje posegov v ureditveni podenoti B2 (gradnja infrastrukture, ureditev dovozne ceste, gradnja objektov) se lahko
izvaja pred urejanjem območja za poslovno-industrijsko dejavnost in ostalih površin. Pri tem se upoštevajo obstoječe trase
infrastrukture na tem območju oziroma se omogoči priključevanje na obstoječo infrastrukturo skladno s pogoji upravljavcev
omrežij.
S posameznimi posegi, predvsem zaradi izgradnje infrastrukturnih omrežij, se lahko ob realiziranju posamezne
ureditvene enote posega tudi v sosednjo ureditveno enoto,
vendar se tak poseg šteje za del posamezne etape ob urejanju
izhodiščne enote.
V vseh etapah izvajanja tega OPPN je potrebno zagotavljati nemoten prometni dostop do (stanovanjskih) objektov.
Po končanju gradbenih del na celotnem območju ali na
posameznih odsekih se sanirajo začasne površine deponij
materiala in zatravijo oziroma zasadijo brežine ter preostale
površine.
46. člen
Tolerance
ce:

Znotraj območja OPPN so dopustne naslednje toleran-

– dovoljena so odstopanja od dejavnosti določenih v
9. členu odloka, kolikor za to obstajajo prostorske možnosti,
ob upoštevanju določil predvsem glede hrupa in ostalih dovoljenih emisij v okolje;
– zaradi boljšega izkoristka prostora je dovoljeno oblikovanje konstrukcije objektov z medetažami;
– tolerance na predpisane kote terena so ±100 cm, v
primeru izvedbe medetažne konstrukcijske zasnove lahko kota
pritličja nad terenom sega do največ polovice višine pritlične
etaže;
– dopustna je gradnja več stavb oziroma objektov na
posamezni parceli, kakor tudi oblikovanje več dovozov in dostopov na parcelo;
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– dopustna so odstopanja od nezahtevnih in enostavnih
objektov, kolikor obstajajo prostorske možnosti;
– dopustna je postopna realizacija posameznih lokacij
oziroma parcelacija v ureditvenih enotah in podenotah, kakor
tudi odstopanja od predlaganih horizontalnih gabaritov oziroma
oblik in velikosti stavb;
– dovoljena je gradnja objektov v višinsko zamaknjenem
nizu ter ritmičnimi prekinitvami, kakor tudi gradnja objektov z
manj etažami, kot so maks. vertikalni gabariti oziroma kot je
določeno v 10. členu odloka;
– kolikor je zaradi vrste oziroma tehnologije dejavnosti
potrebno, so dopustna večja odstopanja navzgor od maks.
višinskega gabarita, vendar le za posamezne objekte, kot je
npr. silos in podobno;
– dovoljena so odstopanja od določitve dovozov, dostopov in vhodov v objekt oziroma dovozov na parcelo, kolikor gre
za izboljšanje funkcionalne zasnove območja;
– dovoz v stanovanjsko območje (ureditvena podenota
B2) je možen iz javnega cestnega omrežja (ureditvena enota
C) ali iz zemljišč v ureditveni enoti A;
– dovoljeno je združiti dva vhoda na parcelo;
– dopustna so odstopanja od določitve prehodov preko
vodnih kanalov;
– parcele je možno združevati in deliti tako, da ima nova
parcela dostop z javne površine;
– dovoljeno je preoblikovanje ureditvene podenote B2 v
ureditveno podenoto A1;
– dovoljeno je graditi objekte brez predhodno izvedene parcelacije v primeru: da se zakoličba objekta izvede po
pogojih tega OPPN, da se s postavitvijo tega objekta ne ruši
koncepta OPPN, da obstaja prometna, komunalna in energetska infrastruktura za funkcioniranje tega objekta oziroma bo
zgrajena skupaj z objektom, vendar dimenzionirana po pogojih
tega OPPN;
– zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna) parcelacija znotraj parcel in s tem odstopanja od zakoličbenih točk določenih s tem OPPN, ob upoštevanju določil
in meril, ki se nanašajo na gradnjo objektov in ureditev parcel;
– v skladu z Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni
list RS, št. 122/04; 91. člen – stopnja izkoriščenosti zemljišč za
gradnjo) se vrednosti faktorja zazidanosti in faktorja izrabe, ki
sta določena za posamezne parcele glede na rabo in za gradnjo nad terenom, izjemoma lahko prekoračijo, če pomenijo
večjo kakovost prostora in se zadovoljijo potrebe po zelenih in
prometnih površinah;
– pri trasah cestnega omrežja je dovoljeno prilagajanje tras
v prostoru zaradi lastništva in tudi lokacij križišč, ni pa dovoljeno
zmanjševanje predvidenih širin vozišč in hodnikov za pešce;
– pri komunalno-energetski infrastrukturi je možno odstopanje potekov predvidenih tras, lokacij in zmogljivosti, kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali
ustreznejše tehnološke rešitve;
– dovoljena so odstopanja od potekov vodnih kanalov ob
soglasju pristojnih nosilcev urejanja prostora;
– pri gradnji in rekonstrukciji cestnega omrežja in komunalno-energetske infrastrukture so pri pripravi projektne dokumentacije in pri gradnji dopustna manjša odstopanja, če se tako
doseže tehnično in ekonomsko boljšo rešitev in se s tem ne
poslabša obstoječi oziroma načrtovani videz območja. Kolikor
so spremembe tako velike, da niso v skladu s smernicami in
pogoji nosilcev urejanja prostora, je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja potrebno ponovno pridobiti projektne pogoje in
soglasja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
47. člen
Obveznosti investitorjev in izvajalcev
Poleg vseh obveznosti, ki so navedene, so obveznosti
investitorjev in izvajalcev pri posegih v prostor še naslednje:
– gospodarska javna infrastruktura se lahko v celoti ali za
posamezne faze zgradi na podlagi pogodbe o opremljanju;
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– pred pričetkom posegov v prostor pravočasno pridobiti
podatke o legi in globini infrastrukturnih objektov in naprav ter
obvestiti upravljavce energetskih, komunalnih naprav in cest
zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe, prestavitve ali
ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzor nad
izvajanjem del;
– pri graditvi infrastrukturnih omrežij in graditvi objektov
je potrebno izpolnjevati zahteve v skladu s tehničnimi predpisi
oziroma z navodili upravljavca glede varnostnih (vertikalnih
in horizontalnih) odmikov in križanj, neposredne spremembe
nivelitete cestišča in globine infrastrukturnih vodov;
– objekti se priključujejo na infrastrukturno omrežje po
pogojih upravljavca;
– v primeru poškodb energetske ali komunalne infrastrukture mora izvajalec del takoj obvestiti upravljavca omrežja;
– zagotoviti varen promet oziroma nemotene dovoze in
dostope do vseh obstoječih objektov in zemljišč ter nemoteno energetsko-komunalno oskrbo obstoječih objektov v času
izvajanja del;
– zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizirati
gradbišče tako, da bo preprečeno onesnaženje okolja (hrup,
zrak, prometne površine ...);
– vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo, rodovitna zemlja se uporabi pri končni
ureditvi območja oziroma posamezne lokacije ali se jo odpelje
na ustrezno deponijo, prav tako se (na ustrezno deponijo) odpelje odvečni gradbeni material ter gradbene odpadke;
– za rabo vode je treba pridobiti vodno pravico v skladu s
125. členom (vodno dovoljenje) oziroma 136. členom (koncesija) Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGP-1,
2/04 – ZzdrI-A in 41/04 – ZVO-1; v nadaljevanju: ZV-1). Če
gre za rabo vode po 125. členu ZV-1, izda vodno dovoljenje
naslovni organ na podlagi posebne vloge. Vodno dovoljenje
je treba pridobiti pred pridobitvijo vodnega soglasja. Če gre
za rabo vode po 136. členu ZV-1, odloča o podelitvi koncesije
Vlada RS, na podlagi pobude zainteresiranega, ki se naslovi
na Vlado RS. Odločbo o izbiri koncesionarja je treba pridobiti
pred pridobitvijo vodnega soglasja;
– k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno, v skladu z 68. členom Zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 71/93, 22/01, 87/01 in 11O/02 – ZGO-1),
pridobiti požarno soglasje;
– izdelati je potrebno projektno dokumentacijo (projekt
za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo) za
prestavitev SN 20 kV kablovoda oziroma izgradnjo kabelske
kanalizacije s predvidenimi kabelskimi jaški ter za izvedbo nove
TP, in si nanjo pridobiti projektne pogoje in soglasje Elektro
Celje, d.d. Zakoličba, prestavitev SN 20 kV kablovoda oziroma
izgradnja kabelske kanalizacije s pripadajočimi kabelskimi jaški bo po predhodnem naročilu na stroške investitorja izvajalo
Elektro Celje, d.d.;
– najmanj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del je potrebno pri Elektro Celje, d.d., naročiti zakoličbo vseh obstoječih
podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo po obravnavanem območju, mehansko zaščito istih oziroma izgradnjo kabelske kanalizacije s predvidenimi kabelskimi jaški, varnostne
izklope ter nadzor nad izvajanjem zemeljskih del;
– pri delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav je
potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise.
Zaradi tega je treba omejiti doseg gradbenih strojev in njihovih
delov tako, da ni možno približevanje istih v bližino elektroenergetskega voda na razdaljo manjšo od 3 m;
– izkopi v bližini el. kablov so dovoljeni samo ročni in pod
nadzorom upravljavca;
– vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na električnih
vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega v prostor bremenijo investitorja;
– pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti od Elektro Celje, d.d. projektne
pogoje in soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje;
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– kolikor bo potrebna rekonstrukcija obstoječega prepusta
v km 23+420 železniške proge št. 81 Sevnica–Trebnje, se le ta
izvede na stroške investitorjev komunalnega urejanja poslovno
industrijskega območja Mirna;
– izvajanje posegov po projektu Cestno železniški prehod
Mirna LC 425241 Mirna–Trebelno in LC 425251 Mirna–Mokronog (faza: PGD, št. 214/04, junij 2005, Dolenjska projektiva
d.o.o., Novo mesto), vključno z rekonstrukcijo železniškega
prehoda (proj. št. 1026.01, M.Y. inženiring d.o.o.) ni predmet
financiranja investitorjev na območju OPPN.
48. člen
Gradnja gospodarske javne infrastrukture je gradnja v
javno korist. Koridorju predvidenih tras gospodarske javne
infrastrukture so določeni v grafičnem načrtu 13 – Načrt komunalno-energetske infrastrukture.

XI. PREHODNE DOLOČBE
49. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja
ohranja sedanja raba prostora.

XII. KONČNE DOLOČBE
50. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati, v območju urejanja tega OPPN, določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Mirna (Uradni list RS, št. 68/05), ki
se nanašajo na območje »6 Obrtno-industrijsko območje« in na
območje »12 Zapuže«.
51. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega OPPN opravlja MOP, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Območna enota
Novo mesto.
52. člen
OPPN je stalno na vpogled na Oddelku za okolje in prostor Občine Trebnje.
53. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 014-18/2008
Trebnje, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

ŽALEC
3445.

Sklep o začetku priprave sprememb in
dopolnitev ureditvenega načrta za prenovo
starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim
vplivnim območjem

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNarčrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem
besedilu: ZPNačrt) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine
Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03,
29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je župan Občine Žalec
dne 15. 7. 2008 sprejel
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SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta za prenovo starega
mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim
območjem
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
(v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve UN).
Ocena stanja:
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94,
13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00
in 94/02) opredeljujejo ureditveno območje sprememb in
dopolnitev UN kot obstoječe stavbno zemljišče v okviru
ureditvenega območja naselja Žalec, ki ga veljavni odlok o
ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v
Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 45/96,
78/96, 117/04 in 32/08) namenja za poslovno oziroma poslovno stanovanjsko dejavnost (poslovna dejavnost v pritličju
in nadstropju oziroma poslovna dejavnost v pritličju in stanovanjski prostori v nadstropju).
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev UN je pravokotno oblikovan prostor, ki je predvsem v južnem delu pozidan
s poslovnimi objekti, v severnem delu pa nepozidan, urejen v
glavnem kot manipulacijska površina. Območje je prometno
dostopno s severne strani s Cankarjeve ulice.
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev UN:
– spremembe in dopolnitve načrtovanih prostorskih ureditev (urbanistična zasnova območja, arhitekturne in oblikovalske
rešitve),
– ureditev komunalne in energetske infrastrukture na tem
območju,
– ureditev zadostnega števila parkirnih mest za osebna
vozila,
– ureditev zunanjih zelenih površin.
II. Okvirno
ureditveno
območje
sprememb
in dopolnitev UN
Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev UN
zajema območje, ki ga na severu omejuje javna pot – Cankarjeva ulica, na jugu objekt kulturne dediščine – rojstna hiša Rista
Savina z atrijem, na vzhodu in zahodu pa obstoječi objekti trškega niza s pripadajočimi veznimi trakti in odprtimi površinami.
Ureditveno območje meri ca. 1525 m2.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi:
– obstoječe veljavne prostorske dokumentacije (prostorske sestavine planskih aktov Občine Žalec, izvedbeni prostorski akti Občine Žalec) in drugih gradiv, relevantnih za izdelavo
naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave,
– strokovnih podlag urbanistično arhitektonske ureditve
območja,
– reambuliranega topografsko katasterskega načrta v
M 1:500,
– podatkov o pravnem stanju prostora,
– smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih
podlag,
– okoljskega poročila oziroma izvedbe eventualne celovite presoje vplivov na okolje ter
– izraženih investicijskih namer lastnikov zemljišč in drugih oseb.
IV. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev UN
Sprejem sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev UN:
– Župan Občine Žalec sprejme sklep o začetku priprave
sprememb in dopolnitev UN (julij 2008).

Uradni list Republike Slovenije
– Objava sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev UN v
Uradnem listu RS in v svetovnem spletu.
– Posredovanje sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev
UN na Ministrstvo za okolje in prostor.
Priprava osnutka sprememb in dopolnitev UN in pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec pripravi osnutek sprememb in dopolnitev
UN (v roku 30 dni od objave sklepa o pripravi sprememb in
dopolnitev UN).
– Pripravljavec pošlje osnutek sprememb in dopolnitev
UN na Ministrstvo za okolje in prostor (pristojno za CPVO) ter
ga pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva poda pisno
opredelitev ali je za spremembe in dopolnitve UN potrebno
izvesti CPVO.
– Pripravljavec pošlje osnutek sprememb in dopolnitev
UN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po prejemu vloge podajo svoje smernice.
Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev UN
– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja
prostora in ob upoštevanju le-teh ter po pridobitvi oziroma izdelavi strokovnih podlag izdela dopolnjeni osnutek sprememb
in dopolnitev UN v roku 30 dni.
– V primeru izdelave CPVO bo pripravljavec po prejetju
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev UN in okoljskega poročila, poslal omenjena dokumenta na Ministrstvo za
okolje in prostor ter od slednjega zahteval pisno obvestilo o
ustreznosti okoljskega poročila (rok za izdajo obvestila je 15
dni od prejetja popolne vloge).
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve OŽ bo
obravnaval dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev UN in v
primeru izdelave CPVO tudi okoljsko poročilo (v roku 20 dni po
oddaji gradiva OŽ oziroma po pridobitvi obvestila o ustreznosti
okoljskega poročila s strani Ministrstva za okolje in prostor).
Župan Občine Žalec nato sprejme sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev UN. Sklep o javni
razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS, v časopisu, ki pokriva
območje OŽ (Utrip Savinjske doline ali Večer) in v spletu na
straneh OŽ, najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve. V
sklepu o javni razgrnitvi se navedejo tudi vse zemljiške parcele,
katerih namenska raba se spreminja.
– Mestna skupnost Žalec (v nadaljevanju MS) v sodelovanju z OŽ najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve tudi na
krajevno običajen način obvestita javnost o kraju in času javne
razgrnitve ter o javni obravnavi.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in
na sedežu MS (za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa
o javni razgrnitvi).
– Občina Žalec v sodelovanju z MS organizira javno
obravnavo sprememb in dopolnitev UN (v primeru izdelave
CPVO tudi okoljskega poročila) v prostorih Občine Žalec.
– Pobudnik priprave in izdelovalec sprememb in dopolnitev UN morata na javni obravnavi zagotoviti svojo prisotnost
(v primeru izdelave CPVO pa tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila).
– Pripravljavec sprememb in dopolnitev UN v sodelovanju
z MS evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve.
– Izdelovalec sprememb in dopolnitev UN v sodelovanju z
Občino Žalec prouči pripombe in predloge ter pripravi predlog
stališč glede njihovega upoštevanja (v roku 30 dni po prejemu
vseh pripomb in predlogov).
– Župan OŽ zavzame stališče do pripomb in predlogov,
podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi predloga stališč ter sklepa Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve,
ki predhodno obravnava pripombe in predloge (v roku 50 dni po
preteku javne razgrnitve); navedeni rok zajema pripravo predloga stališč in posredovanje ter obravnavo gradiva na odboru.
– Pripravljavec sprememb in dopolnitev UN pisno seznani s
stališči do podanih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč
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na območju sprememb in dopolnitev UN, ki so svoje pripombe in
predloge podali v času javne razgrnitve sprememb in dopolnitev
UN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov).
Sprejem sprememb in dopolnitev UN:
– Izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev
UN na podlagi sprejetega stališča Občine Žalec do podanih
pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in po prevzemu
vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag ter predlog
posreduje pripravljavcu sprememb in dopolnitev UN (v roku
15 dni).
– Pripravljavec pošlje predlog sprememb in dopolnitev UN
vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 30
dni od prejema poziva podajo mnenja ali predlog sprememb in
dopolnitev UN upošteva podane smernice.
– Če se za spremembe in dopolnitve UN izdela CPVO, se
pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti
vplivov sprememb in dopolnitev UN na okolje s stališča svoje
pristojnosti, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, pa na podlagi
teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in
dopolnitev UN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
– V 30 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja
prostora in potrditvi Ministrstva za okolje in prostor, da so vplivi
izvedbe sprememb in dopolnitev UN na okolje sprejemljivi, izdelovalec sprememb in dopolnitev UN izdela in preda usklajen predlog sprememb in dopolnitev UN Občini Žalec, župan pa ga po
predhodni obravnavi na Odboru za okolje, prostor in komunalne
zadeve posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Žalec.
– Občinski svet sprejme spremembe in dopolnitve UN z
odlokom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki
sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek sprememb
in dopolnitev UN podati svoje smernice, k predlogu sprememb
in dopolnitev UN pa mnenja so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje
Donave, Oddelek območja Savinje,
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje,
4. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Celje,
5. VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
6. Telekom Slovenije, PE Celje,
7. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.,
8. SIMBIO d.o.o., Celje,
9. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o.,
10. Kabel TV d.o.o. Petrovče,
11. Občina Žalec, Oddelek za negospodarske in gospodarske dejavnosti,
12. Mestna skupnost Žalec,
13. Drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene
potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema
vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj,
le teh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa
mora izdelovalec sprememb in dopolnitev UN upoštevati vse
zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev UN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik priprave sprememb in dopolnitev UN in naročnik vseh potrebnih strokovnih podlag ter sprememb in dopolnitev UN: Občina Žalec,
– Pripravljavec sprememb in dopolnitev UN: Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora,
– Načrtovalec oziroma izdelovalec sprememb in dopolnitev
UN: spremembe in dopolnitve UN izdela strokovna organizacija,
ki izpolnjuje pogoje, določene v 156. do 160. členu ZUreP-1 (ima
pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in
izpolnjuje vse pogoje iz zakona, ki ureja graditev objektov).
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VI. Obveznosti financiranja priprave sprememb in dopolnitev UN
Izdelavo geodetskega posnetka, vseh potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci
urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v
okviru postopka CPVO (kolikor bo izvedba CPVO potrebna),
celotno izdelavo sprememb in dopolnitev UN ter programa
opremljanja bo financiral pobudnik in naročnik – Občina
Žalec.
VII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj
lahko na podlagi pooblastila pripravljavca sprememb in dopolnitev UN (Občine Žalec) prevzame načrtovalec oziroma
izdelovalec sprememb in dopolnitev UN.
VIII. Objava sklepa o začetku priprave sprememb
in dopolnitev UN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Št. 350-05-0003/2008
Žalec, dne 15. julija 2008
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.

ŽIROVNICA
3446.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe
plakatnih mest v Občini Žirovnica v času
volilne kampanje za volitve v državni zbor

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) ter 2. člena Odloka o
določitvi plakatnih mest in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili (Uradni vestnik Gorenjske, št.
26/02) objavljam

POGOJE
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
v Občini Žirovnica v času volilne kampanje
za volitve v državni zbor
1. Občina Žirovnica ponuja organizatorjem volilne kampanje (v nadaljnjem besedilu: organizatorji) plakatna mesta na
obstoječih tablah (3. člen odloka), ki so enakomerno razporejene po celotnem območju Občine Žirovnica.
2. Občina Žirovnica bo po potrebi dala organizatorjem na
razpolago dodatna plakatna mesta pod določenimi pogoji in
proti plačilu (5. člen odloka).
3. Organizatorji morajo vloge, v katerih navedejo želeno
število plakatnih mest, dimenzijo in število plakatov ter zahtevo
za dodelitev dodatnih plakatnih mest poslati najkasneje do srede, 13. avgusta 2008 na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3,
4274 Žirovnica, s pripisom »VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR«.
4. Občina Žirovnica bo vloge organizatorjev zbrala in na
podlagi načela enakopravnosti določila lokacijo plakatnih mest
(4. člen odloka).
5. Plakatiranje na določenih plakatnih mestih bo omogočeno od dneva pridobitve obvestila dalje.
Št. 041-0002/2008
Žirovnica, dne 16. julija 2008
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.
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MINISTRSTVA

3447.

Pravilnik o krmi za posebne prehranske
namene

Na podlagi četrtega odstavka 31. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) in šestega
odstavka 6. člena Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 127/06)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o krmi za posebne prehranske namene
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja pogoje glede dajanja na trg, sestave in
označevanja krme za posebne prehranske namene ter seznam
predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene
v skladu z:
– Direktivo Sveta 93/74/EGS z dne 13. septembra 1993 o
krmi za posebne prehranske namene (UL L št. 237 z dne 22. 9.
1993, str. 23), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št.
806/2003 z dne 14. aprila 2003 o prilagoditvi določb glede odborov, ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih
pooblastil, predvidenih v aktih Sveta, ki se sprejemajo v postopku posvetovanja (kvalificirana večina), Sklepu 1999/486/ES (v
nadaljnjem besedilu: Direktiva 93/74/EGS) in
– Direktivo Komisije 94/39/ES z dne 25. julija 1994 o
uvedbi seznama predvidenih vrst uporabe krme za posebne
prehranske namene (UL L št. 207 z dne 10. 8. 1994, str. 20),
zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2008/4/ES z dne
9. januarja 2008 o spremembi Direktive 94/39/ES glede krme
za zmanjšanje tveganja za „mlečno“ mrzlico (Besedilo velja za
EGP) (UL L št. 6 z dne 10. 1. 2008, str. 4).
2. člen
(pomen izrazov)
men:

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

1. »krma« so proizvodi rastlinskega ali živalskega izvora v
prvotnem naravnem stanju, sveži ali konzervirani, in proizvodi
industrijske predelave ter organske ali anorganske snovi, uporabljene samostojno ali v krmnih mešanicah, ne glede na to, ali
vsebujejo dodatke ali ne, za peroralno krmljenje živali;
2. »krmne mešanice« so mešanice posamičnih krmil, z
dodatki ali brez njih, ki so namenjene peroralnemu krmljenju
živali kot popolne ali dopolnilne krmne mešanice;
3. »popolne krmne mešanice« so mešanice krmil, ki zaradi sestave zadoščajo za dnevni obrok;
4. »dopolnilne krmne mešanice« so krmne mešanice z
visoko vsebnostjo določenih snovi, ki pa zaradi sestave zadoščajo za dnevni obrok le v kombinaciji z drugo krmo;
5. »krma za posebne prehranske namene« je krmna mešanica, ki se zaradi svoje posebne sestave ali načina izdelave
jasno razlikuje od navadne krme in od medicirane krme ter je
na njej navedeno, da je namenjena zadovoljevanju posebnih
prehranskih potreb;
6. »posebni prehranski namen« je namen zadovoljevanja
posebnih prehranskih potreb določenih hišnih in rejnih živali,
katerih presnova, absorpcija ali metabolizem bi lahko bili začasno oslabljeni ali so začasno ali trajno poškodovani in jim zato
lahko koristi uživanje krme, prilagojene njihovemu stanju.

3. člen
(pogoji za dajanje na trg)
(1) Krma za posebne prehranske namene se lahko daje
na trg, če:
– izpolnjuje pogoje iz 4. člena tega pravilnika;
– je označena v skladu s 5. in 6. členom tega pravilnika;
– je njena predvidena uporaba navedena na Seznamu
predvidenih vrst uporabe krme za posebne prehranske namene, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem
besedilu: Seznam) in
– izpolnjuje druge zahteve, določene na Seznamu.
(2) Poleg določb tega pravilnika se glede:
– označevanja, kakovosti in pakiranja krme uporabljajo
določbe pravilnika, ki ureja kakovost, označevanje in pakiranje
krme;
– uporabe dodatkov uporabljajo določbe Uredbe Evropskega parlamenta in sveta (ES) št. 1831/2003 ES z dne
22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali
(UL L 268 z dne 18. oktobra 2003, str. 29), zadnjič spremenjene
z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 z dne 4. marca 2005 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in
Sveta (ES) št. 1831/2003 o dolžnostih in nalogah referenčnega
laboratorija Skupnosti, ki zadevajo vloge za izdajo dovoljenj za
krmne dodatke (UL L št. 59 z dne 5. 3. 2005, str. 8);
– neželenih snovi v krmi uporabljajo določbe pravilnika,
ki ureja varnost krme;
– posebnih beljakovinskih proizvodov uporabljajo določbe
pravilnika, ki ureja posebne proizvode, ki so neposredni ali
posredni vir beljakovin v prehrani živali;
– proizvodnje in dajanja na trg krme uporabljajo določbe
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 z
dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L št.
35 z dne 8. 2. 2005, str. 1).
4. člen
(sestava krme za posebne prehranske namene)
Sestava krme za posebne prehranske namene mora biti
takšna, da ustreza predvidenim posebnim prehranskim namenom s Seznama. Na deklaraciji krme za posebne prehranske
namene so lahko navedeni samo posebni prehranski nameni,
navedeni na Seznamu.
5. člen
(označevanje)
(1) Poleg splošnih zahtev glede označevanja krme v skladu s pravilnikom, ki ureja kakovost, označevanje in pakiranje
krme, je treba pri krmi za posebne prehranske namene na
deklaraciji ali na spremnem dokumentu na posebnem mestu, v
skladu z vsebino Seznama, navesti naslednje podatke:
– opredelitev »dietetično«, skupaj z opisom vrste krme;
– navedba posebnega prehranskega namena;
– navedba osnovnih prehranskih značilnosti;
– navedba posebnih zahtev glede označevanja, ki so
določene v stolpcu 4 Seznama;
– priporočena doba uporabe krme za posebne prehranske namene.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se v posebnem prostoru na deklaraciji oziroma na spremnem dokumentu
navede tudi specifično bolezensko stanje, če to stanje ustreza
posebnemu prehranskemu namenu s Seznama. V posebnem
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prostoru se lahko poleg podatkov iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka navedejo tudi drugi podatki s Seznama.
(3) V navodilih za uporabo krme za posebne prehranske
namene oziroma na pakiranju, vsebniku ali nalepki morajo biti
navedene tudi opombe oziroma opozorila iz stolpca 6 Seznama.
(4) Določbe pravilnika, ki ureja kakovost, označevanje
in pakiranje krme, o označevanju posamičnih krmil v krmnih
mešanicah, se uporabljajo tudi za krmo za posebne prehranske
namene, če je namenjena živalim, ki niso hišne živali.
(5) Ne glede na določbe pravilnika, ki ureja kakovost,
označevanje in pakiranje krme, je pri označevanju krme za
posebne prehranske namene mogoče posamična krmila navajati v obliki kategorij, v katerih je zajetih več posamičnih
krmil.
(6) Pri označevanju krme za posebne prehranske namene se lahko posebej navede tudi prisotnost ali nizka vsebnost
ene ali več analitskih sestavin, ki so bistvene za opis krme
glede na posebni prehranski namen. V takih primerih mora biti
na deklaraciji proizvoda jasno navedena najvišja ali najnižja
dovoljena količina analitskih sestavin, izražena v odstotkih
glede na maso.
6. člen
(natančnejša navodila za označevanje in odstopanja)
Poleg določb iz prejšnjega člena je treba pri označevanju
krme za posebne prehranske namene upoštevati še naslednja
navodila:
– če je v stolpcu 2 Seznama navedena več kot ena
prehranska značilnost, označena z »in/ali«, za isti prehranski
namen, lahko proizvajalec uporabi eno ali obe značilnosti, da
izpolni prehranski namen, opredeljen v stolpcu 1 Seznama. Za
vsako od možnosti so zahteve glede označevanja navedene
v stolpcu 4;
– če je v stolpcu 2 ali 4 Seznama omenjen krmni dodatek,
mora dodatek imeti dovoljenje za dajanje na trg v Skupnosti
in ustrezati opredeljeni osnovni prehranski značilnosti s Seznama;
– če je v stolpcu 4 Seznama navedeno, da je treba navesti
vire sestavin ali analitskih sestavin, mora proizvajalec pripraviti
natančno navedbo (npr. posebno ime sestavin, vrsto živali ali
del živali), na podlagi katere je mogoče oceniti skladnost krmila
z ustreznimi osnovnimi prehranskimi značilnostmi;
– če je v stolpcu 4 Seznama navedeno, da je treba navesti snov, ki ima dovoljenje kot krmni dodatek, ter jo spremlja izraz »celokupni«, se mora deklarirana vsebnost navezovati tudi
na količino, prisotno v naravni obliki, tudi če ni dodana nobena
snov. Ne glede na določbe uredbe, ki ureja krmne dodatke in
pravilnika, ki ureja krmne dodatke, se navede celotno količino
snovi, prisotne tako v naravni obliki, kot količino snovi dodane
kot krmni dodatek;
– v skladu s stolpcem 4 Seznama je obvezna navedba
»(če so dodane)«, kadar so v krmno mešanico vključene specifične sestavine ali krmni dodatki ali pa je njihova vsebnost
povečana izključno za dosego posebnega prehranskega namena;
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– zahteve glede označevanja iz stolpca 4 Seznama o
analitskih sestavinah in krmnih dodatkih morajo biti količinsko
opredeljene;
– priporočena doba uporabe v stolpcu 5 Seznama navaja
obseg, v katerem se običajno doseže prehranski namen. Proizvajalci lahko navedejo natančnejše dobe uporabe, v okviru
razponov, določenih v stolpcu 5 Seznama;
– če krmilo v skladu s Seznamom ustreza več posebnim
prehranskim namenom, mora biti to v skladu z ustreznimi navedbami s Seznama.
– v primeru dopolnilnih krmnih mešanic za posebne prehranske namene morajo biti v navodilih za uporabo ali na
označbi navedena navodila za pripravo uravnoteženih dnevnih
obrokov.
7. člen
(Seznam predvidenih vrst uporabe)
(1) Seznam se spreminja in dopolnjuje v skladu s postopkom, predpisanim v 9. členu Direktive 93/74/EGS.
(2) Če nosilci dejavnosti poslovanja s krmo oziroma uporabniki krme za posebne prehranske namene ugotovijo, da
krma za posebne prehranske namene ali njen način uporabe
predstavlja nevarnost za zdravje ljudi, živali ali za okolje, morajo o tem obvestiti Veterinarsko upravo Republike Slovenije.
8. člen
(nadzor)
(1) Uradni nadzor krme za posebne prehranske namene
izvajajo uradni veterinarji in inšpektorji za kontrolo krme.
(2) Pristojna uradna oseba iz prejšnjega odstavka lahko
podatke in dokumentacijo za namene ugotavljanja skladnosti
krme za posebne prehranske namene s tem pravilnikom zahteva tudi od osebe, ki je odgovorna za dajanje krme na trg. Če
so podatki o tem objavljeni v vsem dostopni obliki, zadošča
napotilo na publikacijo.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o krmi za posebne prehranske namene (Uradni list
RS, št. 93/03).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 30. julija 2008.
Št. 007-10/2008
Ljubljana, dne 3. julija 2008
EVA 2008-2311-0095
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga

SEZNAM PREDVIDENIH VRST UPORABE KRME ZA POSEBNE PREHRANSKE NAMENE
1
2
Poseben prehranski
Osnovne prehranske
namen
znaþilnosti
Podpora delovanju ledvic v Majhna vsebnost fosforja
primeru kroniþne ledviþne in zmanjšana vsebnost
beljakovin, ki pa so visoke
insuficience (1)
kakovosti

Raztapljanje struvitnih
kamnov (3)

- Lastnost zakisanja
urina, majhna vsebnost
magnezija in zmanjšana
vsebnost
visokokakovostnih
beljakovin

3
Vrsta ali kategorija živali
Psi in maþke

Psi

-

4
Zahteve glede
oznaþevanja
Vir(i) beljakovin
Kalcij
Fosfor
Kalij
Natrij
Vsebnost esencialnih
mašþobnih kislin (þe so
dodane)

-

Vir(i) beljakovin
Kalcij
Fosfor
Natrij
Magnezij
Kalij
Kloridi
Žveplo
Snovi, ki zakisajo urin

-

Kalcij
Fosfor
Natrij
Magnezij
Kalij
Kloridi
Žveplo
Skupni taurin
Snovi, ki zakisajo urin

1
2
3
Poseben prehranski
Osnovne prehranske
Vrsta ali kategorija živali
namen
znaþilnosti
Zmanjšanje ponovnega
Lastnost zakisanja urina in Psi in maþke
nastanka struvitnih kamnov zmerna vsebnost magnezija
(3)
-

4
Zahteve glede
oznaþevanja
Kalcij
Fosfor
Natrij
Magnezij
Kalij
Kloridi
Žveplo
Snovi, ki zakisajo urin

- Lastnost zakisanja urina Maþke
in majhna vsebnost
magnezija

Zmanjšanje nastanka
uratnih kamnov

Majhna vsebnost purinov,
majhna vsebnost
visokokakovostnih
beljakovin

Psi in maþke

Vir(i) beljakovin

Zmanjšanje nastanka
oksalatnih kamnov

Majhna vsebnost kalcija,
majhna vsebnost vitamina
D in zagotavljanje
alkalnega urina

Psi in maþke












Zmanjšanje nastanka
cistinskih kamnov

Majhna vsebnost
Psi in maþke
beljakovin, zmerna
vsebnost žveplo-vsebujoþih
amino kislin in
zagotavljanje alkalnega
urina

priloga

Fosfor
Kalcij
Natrij
Magnezij
Kalij
Kloridi
Žveplo
Skupni vitamin D
Hidroksiprolin
Snovi, ki alkalizirajo
urin

5
Priporoþena doba
uporabe
Na zaþetku, do 6 mesecev
(2)

5 do 12 tednov

6
Druge doloþbe
V navodilih za uporabo
navedite:
'Voda mora biti vedno na
voljo.'
Navedite na pakiranju,
vsebniku ali oznaþbi:
'Pred uporabo je
priporoþljivo poiskati
mnenje veterinarja.'
V navodilih za uporabo
navedite:
'Voda mora biti vedno na
voljo.'
Navedite na pakiranju,
vsebniku ali oznaþbi:
'Pred uporabo je
priporoþljivo poiskati
mnenje veterinarja.'

5
Priporoþena doba
uporabe
Do 6 mesecev

Do 6 mesecev, vendar vse
življenje v primeru
nepopravljivih motenj v
presnovi seþne kisline
Do 6 mesecev

Na zaþetku, do 1 leta
 Skupne žveplovsebujoþe amino kisline
 Natrij
 Kalij
 Kloridi
 Žveplo
 Snovi, ki alkalizirajo
urin

6
Druge doloþbe
Navedite na pakiranju,
vsebniku ali oznaþbi:
'Pred uporabo je
priporoþljivo poiskati
mnenje veterinarja.'

Navedite na pakiranju,
vsebniku ali oznaþbi:
'Pred uporabo je
priporoþljivo poiskati
mnenje veterinarja.'
Navedite na pakiranju,
vsebniku ali oznaþbi:
'Pred uporabo je
priporoþljivo poiskati
mnenje veterinarja.'

Navedite na pakiranju,
vsebniku ali oznaþbi:
'Pred uporabo ali pred
podaljšanjem obdobja
uporabe je priporoþljivo
poiskati mnenje
veterinarja.'
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1
Poseben prehranski
namen
Zmanjšanje intolerance na
sestavine krme in hranila
(4)

2
Osnovne prehranske
znaþilnosti
- Izbrani vir(i)
beljakovin

Št.
3
Vrsta ali kategorija živali
Psi in maþke

in/ali

4
Zahteve glede
oznaþevanja
Vir(i) beljakovin
Vsebnost esencialnih
mašþobnih kislin (þe so
dodane)
Vir(i) ogljikovih
hidratov
Vsebnost esencialnih
mašþobnih kislin (þe so
dodane)

-

- Izbrani vir(i) ogljikovih
hidratov

-
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5
Priporoþena doba
uporabe
3 do 8 tednov; þe izginejo
znaki intolerance, se ta
hrana lahko uporablja
neomejeno

Zmanjšanje akutnih motenj Poveþana vsebnost
Psi in maþke
absorpcije v þrevesju
elektrolitov in
visokoprebavljivih sestavin

-

Visokoprebavljive
sestavine (po potrebi
navedi obdelavo)
- Natrij
- Kalij
- Vir(i) mucilaginoznih
snovi (þe so dodane)

1 do 2 tedna

Izravnava za poslabšano
prebavo (5)

Psi in maþke

Visokoprebavljive
sestavine, po potrebi
navedi obdelavo

3 do 12 tednov, vendar vse
življenje v primeru
kroniþne pankreasne
insuficience

Psi in maþke

 Natrij
 Kalij
 Magnezij

Na zaþetku, do 6 mesecev

Visokoprebavljive
sestavine in majhna
vsebnost mašþob

Podpora delovanju srca v
Majhna vsebnost natrija in
primeru kroniþne kardialne poveþano razmerje K/Na
insuficience

1
2
3
4
5
Poseben prehranski
Osnovne prehranske
Vrsta ali kategorija živali
Zahteve glede
Priporoþena doba
namen
znaþilnosti
oznaþevanja
uporabe
Na zaþetku, do 6 mesecev
Uravnavanje preskrbe z
Majhna vsebnost ogljikovih Psi in maþke
- Vir(-i) ogljikovih
glukozo (Diabetes melitus) hidratov z nizkim
hidratov
glikemiþnim indeksom
- Po potrebi navedi
obdelavo ogljikovih
hidratov
- Škrob
- Skupni sladkor
- Fruktoza (þe je dodana)
- Vsebnost esencialnih
mašþobnih kislin (þe so
dodane)
- Vir(i) kratko- in
srednjeverižnih
mašþobnih kislin (þe so
dodane)
Podpora delovanju jeter v
primeru kroniþne
insuficience jeter

-

Psi
Visokokakovostne
beljakovine, zmerna
vsebnost beljakovin,
velika vsebnost
esencialnih mašþobnih
kislin in velika vsebnost
visokoprebavljivih
ogljikovih hidratov

-

-

Zmerna vsebnost
visokokakovostnih
beljakovin, in velika
vsebnost esencialnih
mašþobnih kislin

-

Maþke

Vir(i) beljakovin
Na zaþetku, do 6 mesecev
Vsebnost esencialnih
mašþobnih kislin
- Visoko prebavljivi
ogljikovi hidrati, po
potrebi navedi obdelavo
- Natrij
- Skupni baker

Vir(i) beljakovin
Vsebnost esencialnih
mašþobnih kislin
- Natrij
- Celokupni baker

Na zaþetku, do 6 mesecev
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6
Druge doloþbe

Navedite na pakiranju,
vsebniku ali oznaþbi:
- 'V obdobju akutne
diareje ter med okrevanjem
po njej.'
- 'Pred uporabo je
priporoþljivo poiskati
mnenje veterinarja.'
Navedite na pakiranju,
vsebniku ali oznaþbi:
'Pred uporabo je
priporoþljivo poiskati
mnenje veterinarja.'
Navedite na pakiranju,
vsebniku ali oznaþbi:
'Pred uporabo ali pred
podaljšanjem obdobja
uporabe je priporoþljivo
poiskati mnenje
veterinarja.'

6
Druge doloþbe
Navedite na pakiranju,
vsebniku ali oznaþbi:
'Pred uporabo ali pred
podaljšanjem obdobja
uporabe je priporoþljivo
poiskati mnenje
veterinarja.'

Navedite na pakiranju,
vsebniku ali oznaþbi:
'Pred uporabo ali pred
podaljšanjem obdobja
uporabe je priporoþljivo
poiskati mnenje
veterinarja.'
V navodilih za uporabo
navedite:
'Voda mora biti vedno na
voljo.'
Navedite na pakiranju,
vsebniku ali oznaþbi:
'Pred uporabo ali pred
podaljšanjem obdobja
uporabe je priporoþljivo
poiskati mnenje
veterinarja.'
V navodilih za uporabo
navedite:
'Voda mora biti vedno na
voljo.'
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1
Poseben prehranski
namen
Uravnavanje presnove
lipidov v primeru
hiperlipidemije

2
Osnovne prehranske
znaþilnosti
Majhna vsebnost mašþob
in velika vsebnost
esencialnih mašþobnih
kislin

3
Vrsta ali kategorija živali

4
Zahteve glede
oznaþevanja
 Vsebnost esencialnih
mašþobnih kislin
 Vsebnost n-3
mašþobnih kislin (þe so
dodane)

5
Priporoþena doba
uporabe
Na zaþetku, do 2 mesecev

Psi in maþke

Zmanjševanje nalaganja
bakra v jetrih

Majhna vsebnost bakra

Psi

Skupni baker

Na zaþetku, do 6 mesecev

Zmanjševanje poveþane
telesne mase

Nizka energijska vrednost

Psi in maþke

Energijska vrednost

Vzpostavitev normale
prehrane v obdobju
rekonvalescence (6)

Visoka energijska
Psi in maþke
vrednost, velika vsebnost
esencialnih hranil in
visokoprebavljivih sestavin

Visokoprebavljive
sestavine, po potrebi
navedi obdelavo
- Energijska vrednost
- Vsebnost n-3 in n-6
mašþobnih kislin (þe so
dodane)

1
Poseben prehranski
namen
Podpora delovanju kože v
primeru dermatoze in
prekomernega izpadanja
dlak

2
Osnovne prehranske
znaþilnosti
Velika vsebnost
esencialnih mašþobnih
kislin

4
Zahteve glede
oznaþevanja
Vsebnost esencialnih
mašþobnih kislin

5
Priporoþena doba
uporabe
Do 2 mesecev

Zmanjšanje tveganja za
»mleþno« mrzlico
(poporodno/puerperalno
parezo)

- Majhna vsebnost kalcija

-

Kalcij
Fosfor
Magnezij

1 do 4 tedne pred telitvijo

-

Kalcij
Fosfor
Natrij
Kalij
Kloridi
Žveplo

1 do 4 tedne pred telitvijo

3
Vrsta ali kategorija živali
Psi in maþke

Krave molznice

-

ali
- Majhna vsebnost zeolita
(sintetiþni aluminijnatrijev silikat)

6
Druge doloþbe
Navedite na pakiranju,
vsebniku ali oznaþbi:
'Pred uporabo je
priporoþljivo poiskati
mnenje veterinarja.'
V navodilih za uporabo
navedite: 'Po telitvi
prenehajte s krmljenjem te
krme.'

V navodilih za uporabo
navedite: 'Po telitvi
prenehajte s krmljenjem te
krme.'
V navodilih za uporabo
navedite:
- »Omejite koliþino zaužite
krme tako, da posamezna
žival ne zaužije veþ kot
500g aluminij-natrijevega
silikata dnevno!«
- »Po telitvi prenehajte s
krmljenjem te krme.«

Vsebnost sintetiþnega
aluminij-natrijevega
silikata

2 tedna pred telitvijo

Skupna vsebnost kalcija,
viri in njegova koliþinska
navedba, glede na poreklo

Zaþetek krmljenja ob prvih
Na pakiranju, vsebniku ali
znakih telitve do dva dni
oznaþbi navedite:
po telitvi.
- navodila za uporabo, npr.
število odmerkov krme in
þas uporabe pred telitvijo
in po njej,
- besedilo: »Pred uporabo
je priporoþljivo poiskati
mnenje nutricista«

ali

- Velika vsebnost kalcija v
obliki visoko dostopnih
kalcijevih soli

Navedite na pakiranju,
vsebniku ali oznaþbi:
''Pred uporabo ali pred
podaljšanjem obdobja
uporabe je priporoþljivo
poiskati mnenje
veterinarja.'

Navedite na pakiranju,
vsebniku ali oznaþbi:
''Pred uporabo ali pred
podaljšanjem obdobja
uporabe je priporoþljivo
poiskati mnenje
veterinarja."
Do dosežene ciljne telesne V navodilih za uporabo je
mase
treba navesti priporoþljiv
dnevni odmerek krme.
Do vzpostavitve prvotnega V primeru dajanje krme po
stanja
sondi, na pakiranju,
vsebniku ali na oznaþbi
navedite: 'Uporaba pod
nadzorom veterinarja'

in/ali
- Nizko razmerje
kationi/anioni

6
Druge doloþbe
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1
Poseben prehranski
namen

Zmanjšanje tveganja za
ketozo (7) (8)

2
Osnovne prehranske
znaþilnosti

Sestavine, ki zagotavljajo vir
glukogene energije

Št.
3
Vrsta ali kategorija živali
Krave molznice in ovce v
laktaciji

4
Zahteve glede
oznaþevanja

Sestavine, ki zagotavljajo
vir glukogene energije
 Propan-1,2-diol (þe je
dodan kot prekurzor
glukoze)
 Glicerol (þe je dodan kot
prekurzor glukoze)



Zmanjšanje tveganja za
Velika vsebnost magnezija, Prežvekovalci
tetanijo (hipomagnezemija) lahko izkoristljivi ogljikovi
hidrati, zmerna vsebnost
beljakovin in majhna
vsebnost kalija

-

Škrob
Skupni sladkorji
Magnezij
Natrij
Kalij

Zmanjšanje tveganja za
acidozo

-

Škrob
Skupni sladkorji

Majhna vsebnost
lahkofermentirajoþih
ogljikovih hidratov in
visoka puferna kapaciteta

Prežvekovalci
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5
Priporoþena doba
uporabe
3 do 6 tednov po telitvi (9)

Stran

11091

6
Druge doloþbe

Zadnjih 6 tednov pred
jagnjitvijo in prve 3 tedne
po njej (10)

3 do 10 tednov, v obdobju V navodila za uporabo je
hitre rasti trave
treba vkljuþiti smernice za
pripravo uravnoteženega
dnevnega obroka v zvezi z
dodajanjem vlaknin in
lahko izkoristljivih virov
energije.
V primeru krme za ovce,
navedite na pakiranju,
vsebniku ali oznaþbi:
'Zlasti za ovce v laktaciji.'
Najveþ 2 meseca (11)
V navodila za uporabo je
treba vkljuþiti smernice za
pripravo uravnoteženega
dnevnega obroka, v zvezi z
dodajanjem vlaknin in
virov lahkofermentirajoþih
ogljikovih hidratov.
V primeru krme za krave
molznice navedite na
pakiranju, vsebniku ali
oznaþbi: 'Namenjeno zlasti
visoko proizvodnim
kravam.'
V primeru krme za
prežvekovalce za pitanje,
navedite na pakiranju,
vsebniku ali oznaþbi:
'Namenjeno intenzivno
krmljenim....... ' (12)

1
Poseben prehranski
namen
Stabilizacija ravnotežja
med vodo in elektroliti

2
3
4
Osnovne prehranske
Vrsta ali kategorija živali
Zahteve glede
znaþilnosti
oznaþevanja
- Vir(i) ogljikovih
Pretežno elektroliti in hitro Teleta
hidratov
absorptivni ogljikovi
- Natrij
hidrati
Pujski
- Kalij
- Kloridi
Jagnjeta

5
Priporoþena doba
uporabe
1 do 7 dni (1 do 3 dni, þe
se krmi samo s to krmo)

Kozliþki

Zmanjšanje tveganja za
nastanek seþnih kamnov
(urolitov)

Majhna vsebnost fosforja,
magnezija ter lastnost
zakisanja urina

Žrebeta

Prežvekovalci

-

Zmanjšanje reakcije na
stres



Velika vsebnost
magnezija

Do 6 tednov

Na pakiranju, vsebniku ali
oznaþbi navedite:
'V primeru tveganja za
prebavne motnje, v obdobju
med prebavnimi motnjami ali
v obdobju rekonvalescence
po prebavnih motnjah
(diareja). '
'Pred uporabo je priporoþljivo
poiskati mnenje veterinarja. '
Na pakiranju, vsebniku ali
oznaþbi navedite:
'Namenjeno zlasti intenzivno
krmljenim mladim živalim.'
V navodilih za uporabo
navedite:
'Voda mora biti vedno na
voljo.'

Prašiþi

-

Magnezij
Visoko prebavljive
sestavine, po potrebi
navedi obdelavo
- Vsebnost n-3 mašþobnih
kislin (þe so dodane)

1 do 7 dni

Na voljo morajo biti
smernice, kdaj je uporaba
te krme primerna.

- Visokoprebavljive
sestavine, po potrebi navedi
obdelavo
- Puferna kapaciteta
- Vir(i) adstringenta (þe je
dodan)
- Vir(i) mucilaginoznih
snovi (þe so dodane)
- Visokoprebavljive
sestavine, po potrebi navedi
obdelavo
- Vir(i) adstringenta (þe je
dodan)
- Vir(i) mucilaginoznih
snovi (þe so dodane)

2 do 4 tedne

Na pakiranju, vsebniku ali
oznaþbi navedite:
'V primeru tveganja, v
obdobju med prebavnimi
motnjami ali v obdobju
rekonvalescence po njih .'

in/ali

Stabilizacija fiziološke
prebave

Kalcij
Fosfor
Natrij
Magnezij
Kalij
Kloridi
Žveplo
Snovi, ki zakisajo urin

6
Druge doloþbe



Visokoprebavljive
sestavine



Majhna puferna
kapaciteta in
visokoprebavljive
sestavine

Pujski

-

Visokoprebavljive
sestavine

Prašiþi

Stran

11092 /

Št.
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1
Poseben prehranski
namen
Zmanjšanje tveganja
zaprtja

2
Osnovne prehranske
znaþilnosti
Sestavine, ki pospešujejo
intestinalno pasažo

Zmanjšanje tveganja za
sindrom zamašþenih jeter

Nadomestilo pri
poslabšani absorpciji

Uradni list Republike Slovenije
3
Vrsta ali kategorija živali

4
Zahteve glede
oznaþevanja
Sestavine, ki pospešujejo
intestinalno pasažo

5
Priporoþena doba
uporabe
10 do 14 dni pred in 10 do
14 dni po prasitvi

Majhna energijska
Kokoši nesnice
vsebnost in visok delež
energije iz lipidov, z veliko
vsebnostjo polinenasiþenih mašþobnih
kislin

 Energijska vrednost
 Odstotek energije, ki
izvira iz presnove
lipidov
 Vsebnost polinenasiþenih mašþobnih
kislin

Do 12 tednov

Majha vsebnost nasiþenih Perutnina, razen gosi in
mašþobnih kislin in velika golobov
vsebnost vitaminov, topnih
v mašþobah

-

Odstotek nasiþenih
mašþobnih kislin, glede na
skupne mašþobne kisline
Skupni vitamin A
Skupni vitamin D
Skupni vitamin E
Skupni vitamin K

V prvih dveh tednih po
izvalitvi

Nadomestilo pri kroniþnih
motnjah delovanja tankega
þrevesa

Kopitarji (13)
Precekalno
visokoprebavljivi ogljikovi
hidrati, beljakovine in
mašþobe

-

Vir(i)
visokoprebavljivih
ogljikovih hidratov,
beljakovin in mašþob,
po potrebi navedi
obdelavo

Na zaþetku, do 6 mesecev

Nadomestilo pri kroniþnih
motnjah delovanja
debelega þrevesa

Visokoprebavljiva vlaknina Kopitarji

-

Vir(i) vlaknin
Vsebnost n-3
mašþobnih kislin (þe so
dodane)

Na zaþetku, do 6 mesecev

Svinje

-

-

6
Druge doloþbe

Na voljo morajo biti smernice,
kdaj je primerna uporaba te
krme in naþin njenega
krmljenja v veþih majhnih
obrokih na dan.
Na pakiranju, vsebniku ali
oznaþbi navedite:
'Pred uporabo ali pred
podaljšanjem obdobja uporabe
je priporoþljivo poiskati
mnenje veterinarja.'
Na voljo morajo biti smernice,
kdaj je primerna uporaba te
krme in naþin njenega
krmljenja.
Na pakiranju, vsebniku ali
oznaþbi navedite:
'Pred uporabo ali pred
podaljšanjem obdobja uporabe
je priporoþljivo poiskati

mnenje veterinarja.'

1
Poseben prehranski
namen
Zmanjšanje reakcije na
stres

2
Osnovne prehranske
znaþilnosti
Visokoprebavljive
sestavine

Nadomestilo za izgubo
elektrolitov zaradi
moþnega potenja

Prevladujejo elektroliti in
hitroabsorptivni ogljikovi
hidrati

3
Vrsta ali kategorija živali

4
Zahteve glede
oznaþevanja
 Magnezij
 Visoko prebavljive
sestavine, po potrebi
navedi obdelavo
 Vsebnost n-3
mašþobnih kislin (þe so
dodane)

5
Priporoþena doba
uporabe
2 do 4 tedne

Kopitarji

-

1 do 3 dni

Vzpostavitev normalne
prehrane v obdobju
rekonvalescence

Visoka koncentracija
Kopitarji
esencialnih hranil in
visokoprebavljivih sestavin

-

Visokoprebavljive
sestavine, po potrebi
navedi obdelavo
- Vsebnost n-3 in n-6
mašþobnih kislin (þe so
dodane)

Do popolnega okrevanja

Podpora delovanju jeter v
primeru kroniþne
insuficience jeter

Kopitarji
Majhna vsebnost
visokokakovostnih
beljakovin in
visokoprebavljivi ogljikovi
hidrati

-

Na zaþetku, do 6 mesecev

Kopitarji

-

Kalcij
Natrij
Magnezij
Kalij
Kloridi
Glukoza

Vir(i) beljakovin in
vlaknin
Visokoprebavljivi
ogljikovi hidrati, po
potrebi navedi obdelavo
Metionin
Holin
Vsebnost n-3
mašþobnih kislin (þe so
dodane)

6
Druge doloþbe
Na voljo morajo biti
smernice, kdaj je primerna
uporaba te krme.

Na voljo morajo biti
smernice, kdaj je primerna
uporaba te krme.
Kadar ta krma predstavlja
pomemben del dnevnega
obroka, morajo biti na voljo
navodila za prepreþitev
tveganja, ki nastane ob
nenadni spremembi obroka.
V navodilih za uporabo
navedite: 'Voda mora biti
vedno na voljo.'

Na voljo morajo biti
smernice, kdaj je primerna
uporaba te krme.
V primeru dajanje krme po
sondi, na pakiranju,
vsebniku ali na oznaþbi
navedite: 'Uporaba pod
nadzorom veterinarja'
Na voljo morajo biti
smernice, kdaj je primerna
uporaba te krme in naþin
krmljenja v veþih majhnih
obrokih na dan.
Na pakiranju, vsebniku ali
oznaþbi navedite: ' Pred
uporabo ali pred
podaljšanjem obdobja
uporabe je priporoþljivo
poiskati mnenje veterinarja.'

Uradni list Republike Slovenije

1
Poseben prehranski
namen
Podpora delovanju ledvic
pri kroniþni renalni
insuficienci

2
Osnovne prehranske
znaþilnosti
Majhna vsebnost
visokokakovostnih
beljakovin in majhna
vsebnost fosforja

Št.

3
Vrsta ali kategorija živali
Kopitarji








4
Zahteve glede
oznaþevanja
Vir(i) beljakovin
Kalcij
Fosfor
Kalij
Magnezij
Natrij
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5
Priporoþena doba
uporabe
Na zaþetku, do 6 mesecev

Stran

11093

6
Druge doloþbe
Na pakiranju, vsebniku ali
oznaþbi navedite:
'Pred uporabo ali pred
podaljšanjem obdobja
uporabe je priporoþljivo
poiskati mnenje
veterinarja.'
V navodilih za uporabo
navedite: 'Voda mora biti
vedno na voljo.'

OPOMBE:
(1) ýe je primerno, lahko proizvajalec priporoþa uporabo tudi pri zaþasni renalni insuficienci.
(2) ýe se krmilo priporoþa za zaþasno renalno insuficienco, je priporoþena doba uporabe dva do štiri tedne.
(3) V primeru hrane za maþke lahko navedete: »Obolenje spodnjega urinarnega trakta pri maþkah« ali »Urološki sindrom pri
maþkah - F.U.S.«, kot poseben prehranski namen.
(4) V primeru krmil za doloþene intolerance se lahko navedba »krmne sestavine in hranila« zamenja z navedbo specifiþne
intolerance .
(5) Proizvajalec lahko navede kot posebni prehranski namen »eksokrina pankreasna insuficienca«.
(6) V primeru hrane za maþke lahko proizvajalec navede posebni prehranski namen »Felina hepatiþna lipidoza«.
(7) Izraz »ketoza« se lahko zamenja z izrazom »acetonemija«.
(8) Proizvajalci lahko priporoþajo uporabo pri okrevanju po ketozi.
(9) V primeru krme za krave molznice.
(10) V primeru krme za ovce v laktaciji.
(11) V primeru krme za krave molznice: »Najveþ dva meseca po zaþetku laktacije«.
(12) Navedite kategorijo prežvekovalcev.
(13) V primeru posebej pripravljene krme za izpolnjevanje posebnih potreb zelo starih živali (lahko prebavljive sestavine), je
treba ob vrsti in kategoriji živali navesti tudi: »Stare živali«.

Stran

11094 /

Št.
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VSEBINA

3345.
3346.
3347.
3348.
3349.

3350.

3351.
3352.
3353.

3354.
3355.
3356.
3357.
3358.
3359.
3360.

3361.
3362.
3363.
3364.
3365.
3366.
3367.
3447.
3368.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zunanjih zadevah (ZZZ-1B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1C)
Zakon o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-O)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje
1994–2008 (ZIJZ-C)
Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov
pravnih oseb (ZDDPO-2B)

3369.
10857
10859
10870
10871
3373.
10878
10878
3374.
10879

3375.

10893

3376.

10901

3377.

10903
10904
10904
10905
10905
10907

10908
10915

10932
10933
10934
10934

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča,
sodbe Višjega sodišča v Kopru in sodbe Okrožnega sodišča v Kopru
10934

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev družb za
upravljanje
10936
Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana organa
vodenja družbe za upravljanje
10939
Spremembe Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest
10947

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Tarifna priloga 2008 h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti
10947

OBČINE

10902

MINISTRSTVA

Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo
podatkov o plačah v javnem sektorju
Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije
Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju območij
naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o
označevanju ulic in stavb
Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje
programa glasbene šole
Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega
proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil
staršev
Pravilnik o hrambi začasno zasežene gotovine
Pravilnik o krmi za posebne prehranske namene
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev
in drugih javnofinančnih prihodkov

3371.
3372.

VLADA

Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hitro
cesto na odseku Jagodje–Lucija in priključno cesto
za Piran
Uredba o načrtu prostorskih ureditev za območje
Kobilarne Lipica – I. del
Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave
državnega prostorskega načrta za izvennivojsko
križanje glavne in magistralne železniške proge z
glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem
Uredba o določitvi enostavnih upravnih zadev, za
katere ni potrebno opravljati strokovnega izpita iz
upravnega postopka
Uredba o merilih za znižanje deleža odškodnine, ki
jo gospodarske družbe izplačujejo zaradi posledic
dela z azbestom
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Andragoškega centra Republike Slovenije
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park
Strunjan
Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za železniški promet Republike Slovenije

3370.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju
osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vzgojno-varstvenih družinah
Znesek minimalne plače

3378.
3379.
3380.
3381.

3382.
3383.
3384.
3385.
3386.

10923
10925

3387.

10926

3388.

10929
10929
11086

3389.

10930

3391.

3390.

BELTINCI

Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila
Občine Beltinci – Mali rijtar
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci
Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
komunalnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o.
Pogoji za plakatiranje med volilno oziroma referendumsko kampanjo na območju Občine Beltinci

10949
10950
10951
10951

BREŽICE

Odlok o razglasitvi Kapele – Cerkev Marijinega
vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi Bizeljsko – Cerkev sv. Vida na
Janeževem vrhu za kulturni spomenik lokalnega
pomena
Odlok o razglasitvi Orešje na Bizeljskem – Cerkev
sv. Marije Magdalene za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi Dramlja – Cerkev sv. Duha za
kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi Drenovec pri Bukovju – Cerkev
sv. Antona za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi Dramlja – Cerkev sv. Andreja na
Skalah za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi Mostec – Cerkev sv. Fabijana
in Sebastijana za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi Dobova – Cerkev Imena Marijinega za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi Dobova – Spomenik padlim v
1. svetovni vojni za kulturni spomenik lokalnega
pomena
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

10952
10953
10954
10955
10957
10958
10959
10960
10961
10962

Uradni list Republike Slovenije
3392.
3393.

3394.

3395.
3396.

Št.

CELJE

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v
k.o. Celje
10963
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret
10963

ČRENŠOVCI

Sklep o določitvi plakatnih mest v času volilne in
referendumske kampanje
10964

ČRNOMELJ

Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega
načrta pridobivalnega prostora Rudnika Kanižarica
– 1. faza
10964
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju prenove fasad in streh v starem
mestnem jedru Črnomlja
10970
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
na območju Občine Dobrna
10970

3398.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih
mest
10977

3399.

3400.
3401.
3402.
3403.

3404.

3405.
3406.
3407.
3408.

3409.
3410.
3411.
3412.
3413.
3414.
3415.
3416.
3417.
3418.
3419.

3421.

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za območje občinskega podrobnega prostorskega
načrta Ob sodišču v Novi Gorici
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob sodišču v Novi Gorici
Odlok o programu opremljanja za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Rožna
dolina III
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna Dolina III
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta Ob železniški postaji – jug
(spremembi dela LN Ob železniški postaji)

3422.
3423.
3424.
3425.

Poslovnik Občinskega sveta Občine Kanal ob
Soči
Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kanal
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o štipendiranju

KOMEN

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Komen
10993

LITIJA

Odlok o oglaševanju v Občini Litija
Odlok o ustanovitvi Ljudske univerze Litija d.o.o.
Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje
programov na področju socialnega varstva v Občini Litija
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v Občini Litija in znižanju plačil staršev
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
večstanovanjski niz ob Galjevcu
Odlok o določitvi imena parka, ulice in poteka ulice
na območju Mestne občine Ljubljana
Odlok o določitvi imena in poteka ulice na območju
Mestne občine Ljubljana
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1312/2,
1316/11, 1316/13, 2021/3 in 2021/5 vse k.o. Vič
Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Mladi rod
Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Hansa
Christiana Andersena
Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Črnuče
Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped
Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ledina
Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Šentvid

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ravne na Koroškem 11037

3430.

Pogoji za uporabo plakatnih mest

3431.
3432.

3435.
3436.
3437.

11011
11012

11013

11013
11014

PREBOLD

RAVNE NA KOROŠKEM
SEŽANA

11040

SLOVENJ GRADEC

Odlok o določitvi volilnih enot v Mestni občini Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo, UPB-1)
Odlok o ustanovitvi četrtnih in vaških skupnosti v
Mestni občini Slovenj Gradec (uradno prečiščeno
besedilo, UPB-1)
Sklep o določitvi volilnih enot v četrtnih in vaških
skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec (uradno
prečiščeno besedilo, UPB-1)
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Druga osnovna šola
Slovenj Gradec
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Podgorje
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Prva osnovna šola Slovenj Gradec
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmartno
pri Slovenj Gradcu

11041
11042
11044
11045
11047
11048
11049

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici za leto 2008
11050

3439.

Odlok o priznanjih Občine Šalovci

ŠALOVCI

11051

ŠEMPETER - VRTOJBA

3440.

Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju Občine
Šempeter - Vrtojba
11052

3441.

Obvezna razlaga druge alineje 46. člena Odloka
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
Cviblje
11060
Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine »Šmaver pri Dobrniču – Cerkev sv. Mavricija« za kulturni
spomenik lokalnega pomena
11060

11013
11013

PIVKA

3438.

11012
11012

NOVO MESTO

3429.

3434.

11011

11031

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu L4/4 Krožišče–Latkova vas
11034

11002

11009

11025

3428.

3433.

LJUBLJANA

11023

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo dela LC
315050, LC 315010, LC 315020 ter JP 816637
11032

10995
10999

11008

11018

3427.

10992
10992

11014

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih
mest za volitve v Državni zbor Republike Slovenije
na območju Mestne občine Novo mesto
11032

10977
10989

NOVA GORICA

3426.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Mali
vrh (parc. št. 1211 in 1223/4)
10977

KANAL

11095

Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Jelka
11014

GORJE

GROSUPLJE

Stran

3420.

DOBRNA

3397.

76 / 25. 7. 2008 /

3442.

TREBNJE

Stran

11096 /

Št.

76 / 25. 7. 2008
3443.
3444.

Uradni list Republike Slovenije

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Trebnje
11061
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno-industrijsko območje Mirna
11068

ŽALEC

3445.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega
jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
11083

3446.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih
mest v Občini Žirovnica v času volilne kampanje za
volitve v državni zbor
11085

ŽIROVNICA

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 76/08
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi

2617

Javne dražbe

2675

Razpisi delovnih mest

2680

Druge objave

2682

Evidence sindikatov

2687

Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov

2688
2688
2688
2742

Zavarovanja terjatev

2743

Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

2744
2744
2747
2747
2750
2751
2751

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2752
2752
2752
2752

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slove
nije d.o.o. – direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Tisk Tiskarna
SET, d.d., Vevče • Naročnina za leto 2008 je 110,17 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike
Slovenije je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 302,95 EUR • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po
izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo 425 14 19,
računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94,  telefaks
425 14 18, uredništvo 425 73 08,  uredništvo (javni razpisi …) 200 18 32, uredništvo – telefaks 425 01 99 • Internet:
www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

