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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o dohodnini (ZDoh-2B)

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 dohodnini (ZDoh-2B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o dohodnini (ZDoh-2B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 17. julija 2008.
Št. 003-02-7/2008-16
Ljubljana, dne 25. julija 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DOHODNINI
(ZDoh-2B)
1. člen
V Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 in 10/08)
se v 26. členu za 7. točko doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. dohodka kmečkega gospodinjstva od uporabe do
40 čebeljih panjev. Oprostitev se prizna tako, da se davčna
osnova od potencialnih tržnih dohodkov čebelarstva zniža za
delež, ugotovljen iz razmerja med številom oproščenih panjev
in skupnim številom panjev v uporabi članov kmečkega gospodinjstva.«.
2. člen
Za 66. členom se doda nov 66.a člen, ki se glasi:
»66.a člen
(olajšava za investiranje)
(1) Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove
v višini 20% investiranega zneska v opremo in v neopredmetena dolgoročna sredstva v davčnem letu, vendar ne več
kot v znesku 20.000 eurov. Znižanje davčne osnove po tem

odstavku znaša lahko največ 10.000 eurov v davčnem letu
vlaganja in 10.000 eurov v davčnem letu po letu vlaganja.
(2) Za opremo iz prejšnjega odstavka 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 razen 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 po prvem odstavku tega člena uveljavlja zavezanec, ki
opremo oziroma neopredmeteno dolgoročno sredstvo pridobi
na podlagi finančnega najema.
(5) Znižanje davčne osnove po prvem odstavku tega
člena lahko uveljavlja zavezanec, ki ima nepretrgoma v vsem
davčnem letu zaposlenega najmanj enega delavca za polni
delovni čas.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek lahko znižanje davčne
osnove po prvem odstavku tega člena uveljavlja tudi zavezanec, ki zaposli najmanj enega delavca za polni delovni čas
vsaj tri mesece pred koncem davčnega leta in je delavec pri
zavezancu zaposlen za poln delovni čas nepretrgoma še najmanj eno davčno leto po letu, za katerega zavezanec uveljavlja
znižanje davčne osnove.
(7) Zavezanec lahko za neizkoriščen del olajšave iz prvega odstavka tega člena zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih
petih davčnih letih po letu vlaganja, vendar zmanjšanje ne sme
presegati 10.000 eurov v posameznem davčnem letu skupaj
z zmanjšanjem za ta vlaganja v tekočem davčnem letu in največ v višini davčne osnove.
(8) Če zavezanec, novi zasebnik oziroma nova pravna
oseba oziroma prevzemna pravna oseba 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 po tem členu, oziroma pred dokončnim amortiziranjem v skladu z zakonom, ki ureja davek od dohodkov
pravnih oseb, če je to krajše od treh let, mora za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno osnovo od dohodka
iz dejavnosti oziroma od dohodkov pravnih oseb, in sicer v letu
prodaje oziroma odtujitve opreme oziroma neopredmetenega
dolgoročnega sredstva.
(9) Za odtujitev po osmem odstavku tega člena se šteje
tudi izguba pravice do uporabe opreme oziroma neopredmetenega dolgoročnega sredstva v primeru finančnega najema,
prenos opreme oziroma neopredmetenega dolgoročnega sred-

Stran

11338 /

Št.

78 / 30. 7. 2008

stva iz podjetja v gospodinjstvo ter tudi odtujitev opreme oziroma neopredmetenega dolgoročnega sredstva, kot je določena
s prvim odstavkom 51. člena tega zakona.
(10) Neizkoriščen del davčne olajšave po tem členu se
ob prenehanju opravljanja dejavnosti, če so izpolnjeni pogoji
iz četrtega in devetega odstavka 51. člena tega zakona, lahko
prenese na novega zasebnika oziroma novo pravno osebo
oziroma prevzemno pravno osebo. Šteje se, da je olajšavo
prevzel novi zasebnik oziroma nova pravna oseba oziroma
prevzemna pravna oseba, pod pogoji kot bi veljali, če do prenehanja ne bi prišlo.
(11) Če zavezanec po letu, za katero uveljavlja znižanje
davčne osnove, ni imel zaposlenega delavca v skladu s šestim
odstavkom tega člena, mora za znesek izkoriščene olajšave
povečati davčno osnovo dohodka iz dejavnosti za davčno
leto, v katerem ni imel zaposlenega delavca v skladu s šestim
odstavkom tega člena. Določba tega odstavka se ne uporablja
pri prenehanju opravljanja dejavnosti, če se uveljavlja davčna
obravnava po četrtem odstavku 51. člena tega zakona, za
delavce, ki jih prevzame novi zasebnik ali nova pravna oseba
ali prevzemna pravna oseba. Šteje se, da je olajšavo prevzel
novi zasebnik oziroma nova pravna oseba oziroma prevzemna
pravna oseba, pod pogoji kot bi veljali, če do prenehanja ne
bi prišlo.
(12) 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.«.
3. člen
V 67. členu se v prvem odstavku besedilo »Določbe
61. do 66. člena« spremeni tako, da se glasi: »Določbe 61. do
66.a člena«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Davčne olajšave iz 61. do 66.a člena tega zakona,
vključno s prenosom neizkoriščenega dela olajšave za vlaganja
v raziskave in razvoj in neizkoriščenega dela olajšave za investiranje, se priznajo skupaj največ do višine davčne osnove.«.

glasi:

4. člen
V 69. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se

»(2) Kmečko gospodinjstvo po tem zakonu je fizična
oseba ali skupnost več fizičnih oseb, za katere se po določbah tega poglavja šteje, da opravljajo osnovno kmetijsko in
osnovno gozdarsko dejavnost, niso najeta delovna sila, imajo
na dan 30. junija v davčnem letu skupno stalno ali začasno
prebivališče in so prijavljeni kot eno gospodinjstvo (v nadaljnjem besedilu: člani gospodinjstva), ki se mu na ta dan določi
skupni dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti kot:
1. dohodek od uporabe kmetijskih in gozdnih zemljišč,
kadar imajo člani gospodinjstva skupaj v uporabi toliko kmetijskih in gozdnih zemljišč, da skupni katastrski dohodek članov
gospodinjstva presega 200 eurov;
2. dohodek od uporabe čebeljih panjev, kadar imajo člani
gospodinjstva skupaj v uporabi več kot 40 čebeljih panjev.«.
5. člen
Za 73. členom se doda nov 73.a člen, ki se glasi:
»73.a člen
(olajšava za investiranje v osnovno kmetijsko
in osnovno gozdarsko dejavnost)
(1) Kadar je mogoče z računi dokazati vlaganje sredstev
članov gospodinjstva oziroma agrarne skupnosti v osnovna
sredstva in opremo v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo v okviru kmečkega gospodinjstva
ali agrarne skupnosti, se prizna olajšava v višini 20% vlaga-
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nja, vendar največ 10.000 eurov v davčnem letu vlaganja in
10.000 eurov v davčnem letu po letu vlaganja.
(2) Olajšave za investicije po tem členu se v delu, ki
so financirane iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih
skupnosti, proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna
EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev, ne
priznajo.
(3) Za vlaganje iz prvega odstavka tega člena se ne štejejo vlaganja v:
1. nakup zemljišč,
2. nakup ali gradnjo stavb,
3. nakup motornih vozil razen traktorjev in druge kmetijske in gozdarske mehanizacije.
(4) Olajšava se v posameznem letu prizna do zneska,
določenega v prvem odstavku tega člena oziroma največ do
višine letne davčne osnove. Neizkoriščen del olajšave v prvem
in drugem letu po letu vlaganja lahko zmanjšuje davčno osnovo
v naslednjih treh letih.
(5) Olajšava se prizna zavezancu v sorazmernem deležu
glede na skupno število zavezancev v kmečkem gospodinjstvu
oziroma glede na njegov pripadajoči solastniški ali sorazmerni
delež v agrarni skupnosti.
(6) V primeru odtujitve osnovnega sredstva oziroma opreme, za katero je bila uveljavljena olajšava, prej kot v treh letih
po letu vlaganja, se znesek davčne osnove v letu odtujitve
poveča za znesek izkoriščene olajšave, morebitnega neizkoriščenega dela olajšave pa v naslednjih letih po odtujitvi ni
mogoče uveljaviti.«.
6. člen
V 111. členu se v drugem in tretjem odstavku število
»6.800« nadomesti s številom »8.300«, v tretjem odstavku pa
se število »9.000« nadomesti s številom »9.600«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Glede uskladitve in načina objave zneskov skupnega
dohodka, ki so določeni v drugem in tretjem odstavku tega
člena, se uporablja 118. člen tega zakona.«.
7. člen
V 113. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti
odstavek, ki se glasi:
»(4) Rezidentu, ki samostojno opravlja poklic športnika
in je vpisan v razvid poklicnih športnikov, se pod pogojem, da
nima sklenjenega delovnega razmerja in da ne opravlja druge
dejavnosti, prizna zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz
dejavnosti v višini 15% prihodkov letno, do zneska 25.000 eurov njegovih prihodkov iz dejavnosti v letu, za katero se odmerja dohodnina.«.
8. člen
V 128. členu se v prvem odstavku besedilo »upoštevaje
davčni olajšavi, določeni v prvem in drugem odstavku 113. člena tega zakona« spremeni tako, da se glasi: »upoštevaje davčne olajšave, določene v prvem, drugem in četrtem odstavku
113. člena tega zakona«.
V šestem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se
glasi: »Pri izračunu akontacije se lahko upošteva olajšava iz
prvega, drugega in četrtega odstavka 113. člena tega zakona,
če zavezanec oceni, da bo v davčnem letu izpolnil pogoje za
olajšavo.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Za postopke v zvezi z uveljavljanjem posebne osebne
olajšave iz četrtega odstavka 113. člena zakona, se uporabljajo določbe 311. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni
list RS, št. 117/06), ki se nanašajo na uveljavljanje posebne
osebne olajšave za samozaposlene v kulturi in samostojne
novinarje.
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10. člen
(1) Ta zakon se uporabi že pri odmeri dohodnine za leto
2008.
(2) Ne glede na drugi odstavek 66.a člena zakona lahko
zavezanec za leto 2008 uveljavlja znižanje davčne osnove za
investiranje v tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO V, v skladu s 66.a členom.
11. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 435-01/90-4/345
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EPA 2172-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Predsednik

VLADA
3491.

Uredba o pristaniških zmogljivostih za
prevzem ladijskih odpadkov in ostankov
tovora

Na podlagi petega in šestega odstavka 20. člena ter za
izvrševanje 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt in 57/08 – ZFO-1A) ter za
izvrševanje 72. člena in drugega odstavka 184. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih
odpadkov in ostankov tovora
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta uredba v skladu z Direktivo Evropskega Parlamenta
in Sveta 2000/59/ES z dne 27. novembra 2000 o pristaniških
zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora
(UL L št. 332 z dne 28. 12. 2000, str. 81; v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2000/59/ES), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije
2007/71/ES z dne 13. decembra 2007 o spremembi Priloge II
k Direktivi 2000/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih odpadkov in
ostankov tovora (UL L št. 329 z dne 14. 12. 2007, str. 33), določa pravila ravnanja za zmanjšanje nezakonitega odmetavanja
ladijskih odpadkov in ostankov tovora v morje z zagotavljanjem
pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora ter s tem izboljšanje varstva morskega okolja.
2. člen
(uporaba)
Ta uredba se uporablja za:
1. vse ladje ne glede na njihovo zastavo, ki priplujejo ali
se nahajajo v pristaniščih Republike Slovenije, razen vojaških
ladij ter pomožnih ali drugih ladij v državni lasti, če se uporabljajo za nekomercialne namene, in
2. vsa pristanišča Republike Slovenije.
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3. člen
(izrazi)
men:

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji po-

1. ladja je vsako morsko plovilo in plavajoča naprava,
vključno s plovili za rekreacijo in ribiškimi plovili;
2. MARPOL 73/78 je Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij, 1973, spremenjeno s Protokolom 1978 (Uradni list SFRJ, št. 2/85 – MP), ki se nanaša na
njeno obnovljeno verzijo;
3. ladijski odpadki so vsi odpadki, vključno s komunalno odpadno vodo in živalskimi stranskimi proizvodi ter ostanki, ki niso
ostanki tovora, ki nastanejo med plovbo ladje v skladu s prilogami I, IV, V in VI MARPOL 73/78, in odpadki, povezani s tovorom
v skladu z navodili za izvajanje Priloge V MARPOL 73/78;
4. ostanki tovora so ostanki kakršnegakoli tovora na ladji, v prostoru za tovor ali v tankih, ki ostanejo po končanem
razkladanju in čiščenju ter vključujejo ostanke in razlitja pri
nakladanju ali razkladanju;
5. pristanišče sta vodni in priobalni prostor v skladu z zakonikom, ki ureja pomorstvo;
6. koprsko tovorno pristanišče je območje koprskega tovornega pristanišča, določenega v zakoniku, ki ureja pomorstvo, vključno z območjem njegovega sidrišča;
7. pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov
in ostankov tovora so pritrjene, plavajoče ali premične naprave,
ki lahko sprejmejo ladijske odpadke ali ostanke tovora;
8. upravljavec pristanišča je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki upravlja pristanišče v skladu z zakonikom, ki ureja pomorstvo, na območju koprskega tovornega
pristanišča pa imetnik koncesije za opravljanje nalog vodenja
pristanišča, pristaniške dejavnosti vkrcavanja in izkrcavanja
tovora in pristaniške dejavnosti vstopanja in izstopanja potnikov
v pomorskem potniškem prometu;
9. ribiško plovilo je morsko plovilo, ki je opremljeno ali
uporabljeno za komercialni ribolov v skladu s predpisi, ki urejajo
morski ribolov;
10. plovilo za rekreacijo je plovilo katerekoli vrste ne glede na vrsto pogona, če je namenjeno za športne aktivnosti in
prosti čas;
11. komunalni odpadki so komunalni odpadki v skladu
zakonom, ki ureja varstvo okolja;
12. komunalna odpadna voda je komunalna odpadna
voda v skladu zakonom, ki ureja varstvo okolja;
13. živalski stranski proizvodi so živalski stranski proizvodi
v skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil
za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi
(UL L št. 273 z dne 10. 10. 2002, str. 1; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1774/2002/ES), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 437/2008 z dne 21. maja 2008 o spremembi prilog
VII, X in XI k Uredbi (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta
in Sveta glede zahtev za predelavo mleka in mlečnih izdelkov,
opredeljenih kot snovi kategorije 3 (UL L št. 132 z dne 22. 5.
2008, str. 7), ter določbami predpisov, ki urejajo zdravstvena
pravila za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi v Republiki Sloveniji.
(2) Ne glede na določbi 3. in 4. točke prejšnjega odstavka
se odpadki, ki nastajajo na ladji, in ostanki tovora štejejo za
odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,
komunalna odpadna voda z ladij pa za komunalno odpadno
vodo v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
(3) Ladijski odpadki in ostanki tovora se razvrščajo med
komunalne odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje
z odpadki, razen:
– komunalne odpadne vode,
– ladijskih odpadkov, ki nastanejo pri uporabi mazalnih olj
in pogonskega goriva,
– živalskih stranskih proizvodov, ki nastajajo v ladijskih
kuhinjah ali pri prevozu živine, in
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– nevarnih odpadkov, ki nastajajo pri vzdrževalnih delih
razen odpadkov, ki se uvrščajo v podskupino 15 01 ali skupino
20 iz klasifikacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,
– ostankov tovora.
(4) Ladijske odpadke in ostanke tovora je treba predelati
ali odstraniti v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,
komunalno odpadno vodo obdelati v skladu s predpisom, ki
ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, in živalske stranske proizvode obdelati v skladu s predpisi, ki urejajo
ravnanje z odpadki, ter v skladu z Uredbo 1774/2002/ES.
4. člen
(prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora)
(1) Prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora z ladij
v pristanišču, ki ni koprsko tovorno pristanišče, opravlja izvajalec občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov, ki to javno službo izvaja na območju
občine, v kateri je pristanišče.
(2) Prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora z ladij
v koprskem tovornem pristanišču opravlja izvajalec državne
gospodarske javne službe zbiranja odpadkov s plovil.
(3) Izvajalec občinske gospodarske javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov iz prvega odstavka tega člena
in izvajalec državne gospodarske javne službe zbiranja odpadkov s plovil iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu:
zbiralec ladijskih odpadkov in ostankov tovora) mora zagotoviti,
da so pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov
in ostankov tovora sposobne sprejeti vse vrste in količine ladijskih odpadkov in ostankov tovora z ladij, ki običajno priplujejo
v pristanišče, pri čemer mora upoštevati obratovalne potrebe
uporabnikov pristanišča, velikost in geografsko lego pristanišča, vrste ladij in izjeme, predvidene za ladje iz 11. člena te
uredbe, ki opravljajo redne prevoze s pogostimi in rednimi
postanki v pristanišču.
(4) Prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora z ladij
v skladu s to uredbo se ne šteje za pošiljanje odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja čezmejno pošiljanje odpadkov, ladijski
odpadki in ostanki tovora pa niso blago, za katerega se obračunava in plačuje uvozna dajatev v skladu s carinskimi predpisi.
II. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA PRISTANIŠČA
5. člen
(obveznosti upravljavca pristanišča)
(1) Upravljavec pristanišča mora zagotoviti, da se pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov
tovora namestijo tako, da njihova uporaba pri prevzemu ali
pretovoru ladijskih odpadkov in ostankov tovora preprečuje kopičenje ladijskih odpadkov in ostankov tovora ter ne povzroča
ladjam čezmernih zamud.
(2) Upravljavec pristanišča mora zbiralcu ladijskih odpadkov in ostankov tovora na njegovo zahtevo omogočiti, da na
območju pristanišča oddaja:
– komunalno odpadno vodo, prevzeto z ladij, izvajalcu
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, če je območje pristanišča opremljeno
z javno kanalizacijo ali kanalizacijo, ki je priključena na javno
kanalizacijo,
– odpadna olja in ostanke uporabe goriv zbiralcem odpadnih olj v skladu s predpisom, ki ureja odstranjevanje
odpadnih olj,
– živalske stranske proizvode 1 in 2 kategorije koncesionarju državne gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi
stranskimi proizvodi,
– nevarne odpadke, ki se ne uvrščajo v podskupino 15 01
ali skupino 20 iz klasifikacijskega seznama odpadkov v skladu
s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, osebam, ki imajo
potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov,
– ostanke tovora.
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(3) Upravljavec pristanišča mora osebam iz prejšnjega
odstavka zagotoviti brezplačno namestitev pristaniških zmogljivosti za prevzem in začasno skladiščenje komunalne odpadne
vode, živalskih stranskih proizvodov in odpadkov iz prejšnjega
odstavka na območju pristanišča.
6. člen
(načrt prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora)
(1) Namestitev pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora, vrsto in velikost naprav in
druge pogoje za uporabo teh naprav se podrobneje določijo
v načrtu prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora (v
nadaljnjem besedilu: načrt prevzema odpadkov).
(2) Izdelavo načrta prevzema odpadkov mora zagotoviti
upravljavec pristanišča, pri čemer mora glede vrste in namestitve pristaniških zmogljivosti upoštevati strokovne podlage, ki
jih za izdelavo načrta prevzema odpadkov posreduje izvajalec
zbiranja ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(3) Načrt prevzema odpadkov mora biti izdelan v skladu
s prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Načrt prevzema odpadkov se lahko pripravi tudi za
območje več pristanišč v skladu z dogovorom upravljavcev
teh pristanišč pod pogojem, da je v njem za vsako posamezno
pristanišče posebej določena vrsta in velikost ter način namestitve pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov
in ostankov tovora.
7. člen
(potrditev načrta prevzema odpadkov)
(1) Predlog načrta prevzema odpadkov mora upravljavec
pristanišča objaviti na krajevno običajen način, na straneh
svetovnega spleta in na javno dostopnem mestu na sedežu
občinske uprave. Predlog načrta prevzema odpadkov mora biti
na tak način na vpogled javnosti najmanj 14 dni. V času javne
objave predloga lahko uporabniki pristanišča podajo upravljavcu pristanišča pripombe, ki jih mora upravljavec pristanišča pri
izdelavi končnega predloga načrta prevzema odpadkov upoštevati, če je to mogoče in ni v nasprotju s to uredbo.
(2) Načrt prevzema odpadkov mora upravljavec pristanišča
po zaključku javne objave posredovati v potrditev ministrstvu,
pristojnemu za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) Ministrstvo potrdi načrt prevzema odpadkov, če je ta
pripravljen v skladu z zahtevami in pogoji iz priloge 1 te uredbe
ter operativnimi programi ravnanja z odpadki za tiste odpadke
iz drugega odstavka 5. člena te uredbe, za katere so ti programi
izdani.
(4) Če ministrstvo potrditev načrta prevzema odpadkov
zavrne, mora upravljavec pristanišča pripraviti novega, ga javno objaviti v skladu s prvim odstavkom tega člena in ga po javni
objavi posredovati ministrstvu v potrditev.
(5) Ministrstvo potrdi načrt prevzema odpadkov za največ
tri leta in pred vsako večjo spremembo v delovanju pristanišča,
zaradi katere se spremeni količina ali vrsta ladijskih odpadkov
ali ostankov tovora. V dvomu, ali gre za večjo spremembo, odloči ministrstvo na pobudo upravljavca pristanišča, zbiralca ladijskih odpadkov in ostankov tovora ali pristojnih inšpektorjev.
(6) Upravljavec pristanišča mora zagotoviti, da javno objavi
predlog novega načrta prevzema odpadkov na način iz prvega odstavka tega člena najpozneje pet mesecev pred iztekom
roka veljavnosti veljavnega načrta prevzema odpadkov oziroma
pred začetkom večje spremembe v delovanju pristanišča, ter ga
posredovati ministrstvu v potrditev najpozneje tri mesece pred
iztekom roka veljavnosti načrta prevzema odpadkov oziroma
pred začetkom večje spremembe v delovanju pristanišča.
8. člen
(ravnanje z ladijskimi odpadki in ostanki tovora)
(1) Upravljavec pristanišča mora zagotoviti, da se v pristanišču ravna z ladijskimi odpadki in ostanki tovora v skladu
s potrjenim načrtom prevzema odpadkov.
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(2) Upravljavec pristanišča mora upravljavca ladje obvestiti, da mora pred izplutjem iz pristanišča oddati ladijske odpadke in ostanke tovora v pristaniške zmogljivosti za prevzem
ladijskih odpadkov in ostankov tovora v skladu s potrjenim
načrtom prevzema odpadkov.
(3) Upravljavec pristanišča mora voditi evidenco o oddanih količinah oddanih posameznih ladijskih odpadkov in ostankov tovora in o nadaljnjem ravnanju z njimi.
(4) Upravljavec pristanišča in zbiralec ladijskih odpadkov
in ostankov tovora morata vsak v okviru svojih obveznosti po tej
uredbi omogočiti, da ladja dnevno oddaja ladijske odpadke in
ostanke tovora v pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih
odpadkov in ostankov tovora.
(5) Upravljavec pristanišča mora oddati letno poročilo
o ravnanju z ladijskimi odpadki in ostanki tovora v rokih, obliki
in na način, ki velja za zbiralce odpadkov v skladu s predpisom,
ki ureja ravnanje z odpadki.
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(5) Določbi tretjega in četrtega odstavka tega člena se ne
uporabljata za plovila za rekreacijo, ki prevažajo do 12 oseb,
in ribiška plovila.
11. člen
(izjeme)
(1) Uprava za pomorstvo lahko odloči, da za ladjo, ki ni
plovilo za rekreacijo, ki je registrirano za prevoz največ 12 oseb,
ali ribiško plovilo, ne veljajo vse ali del obveznosti uporabnika
storitev zbiralca ladijskih odpadkov in ostankov tovora, če ta
ladja opravlja redne prevoze s pogostimi in rednimi postanki
v pristaniščih in je dovolj dokazov, da oddaja ladijske odpadke
v pristaniščih na njeni poti.
(2) V odločbi iz prejšnjega odstavka Uprava za pomorstvo
lahko odloči tudi o oprostitvi ali zmanjšanju plačila za storitve,
ki jih mora upravljavec ladje plačati zbiralcu ladijskih odpadkov
in ostankov tovora.
12. člen

III. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA LADJE
9. člen
(obveznost uporabe)
(1) Uporaba storitev zbiralca ladijskih odpadkov in ostankov tovora je obvezna za vse ladje, ki vplujejo ali se nahajajo
na območju pristanišča.
(2) Upravljavec ladje, ki ni plovilo za rekreacijo, registrirano za prevoz največ 12 oseb, ali ribiško plovilo in je namenjena
v pristanišče, mora pravilno in točno izpolniti obrazec iz priloge
2, ki je sestavni te uredbe, ter ga poslati Upravi Republike
Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: Uprava za
pomorstvo):
– vsaj 24 ur pred prihodom, če je pristanišče postanka
znano, ali
– takoj, ko je pristanišče postanka znano, če je ta informacija na voljo manj kakor 24 ur pred prihodom, ali
– najpozneje ob odhodu iz prejšnjega pristanišča, če potovanje traja manj kakor 24 ur.
(3) Uprava za pomorstvo pošlje kopijo izpolnjenega obrazca iz prejšnjega odstavka upravljavcu pristanišča in zbiralcu
ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(4) Kopija obrazca iz prejšnjega odstavka se mora hraniti
na ladji vsaj do naslednjega pristanišča in mora biti na voljo
pristojnemu organu na območju tega pristanišča.
10. člen
(oddaja ladijskih odpadkov)
(1) Upravljavec ladje mora zagotoviti, da se pred izplutjem ladje iz pristanišča ladijski odpadki oddajo v pristaniške
zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora
v skladu s potrjenim načrtom prevzema odpadkov.
(2) Če se ladja v pristanišču nahaja več dni, je treba
ladijske odpadke dnevno oddati v pristaniške zmogljivosti za
prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(3) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega
člena lahko ladja nadaljuje plovbo v naslednje pristanišče, ne
da bi upravljavec ladje zagotovil oddajo ladijskih odpadkov, če
je iz podatkov iz obrazca iz priloge 2 te uredbe razvidno, da ima
ladja dovolj namenskih zmogljivosti za skladiščenje vseh doslej
zbranih ladijskih odpadkov in vseh tistih ladijskih odpadkov, ki
se bodo nabrali med nameravanim potovanjem do pristanišča,
v katerem se bodo ladijski odpadki oddali.
(4) Če obstaja domneva, da v nameravanem pristanišču,
v katerem bo upravljavec ladje iz prejšnjega odstavka zagotovil
oddajo ladijskih odpadkov, ni zadostnih pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov, ali če to pristanišče ni
znano in zato obstaja nevarnost, da bodo ladijski odpadki odvrženi v morje, pomorski inšpektor od upravljavca ladje zahteva
oddajo ladijskih odpadkov pred odhodom iz pristanišča.

(oddaja ostankov tovora)
(1) Če mora upravljavec ladje v pristanišču zagotoviti
oddajo ostankov tovora v skladu z MARPOL 73/78, jih mora
oddati v pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov
in ostankov tovora, ki jih upravlja zbiralec ladijskih odpadkov
in ostankov tovora.
(2) Za določitev cene za storitev zbiranja in odvoza ostankov tovora s plovil iz prejšnjega odstavka se uporabljata določbi
tretjega in četrtega odstavka 13. člena te uredbe.
IV. PLAČILO STORITEV PREVZEMA LADIJSKIH
ODPADKOV IN OSTANKOV TOVORA
13. člen
(plačilo prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora)
(1) Opravljene storitve prevzema ladijskih odpadkov in
ostankov tovora, vključno s stroški njihove nadaljnje obdelave
in odstranjevanja, plačuje zbiralcu ladijskih odpadkov in ostankov tovora upravljavec pristanišča.
(2) Upravljavec pristanišča plačuje opravljene storitve
zbiralca ladijskih odpadkov in ostankov tovora iz sredstev, ki
jih zbere z obračunom teh storitev uporabnikom pristanišča na
podlagi cene za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil
v skladu z zakonikom, ki ureja pomorstvo.
(3) Ceno za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil
v pristanišču, ki ni koprsko tovorno pristanišče, določi pristojni
organ občine, v kateri je pristanišče, v skladu z zakonom, ki
ureja gospodarske javne službe.
(4) Ceno za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil v koprskem tovornem pristanišču določi Vlada Republike
Slovenije v skladu s predpisom, ki ureja državno gospodarsko
javno službo zbiranja ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(5) V aktu, ki določa ceno za storitev zbiranja in odvoza
odpadkov s plovil iz tretjega in četrtega odstavka tega člena,
je treba določiti tudi višino odškodnine, do katere je upravičen
uporabnik pristanišča zaradi zamude, ki nastane zaradi prevzemanja ladijskih odpadkov in ostankov tovora, ter pogoje,
na podlagi katerih lahko uporabnik pristanišča uveljavlja odškodnino zaradi zamud.
(6) Ne glede na določbi prvega in tretjega odstavka tega
člena lahko pristojni organ občine za pristanišče za plovila za
rekreacijo, registrirana za prevoz največ 12 oseb, ali ribiška
plovila določi ceno za opravljene storitve prevzema ladijskih
odpadkov in ostankov tovora, ki jih plačuje upravljavec pristanišča zbiralcu ladijskih odpadkov in ostankov tovora, sredstva za
plačilo teh storitev pa upravljavec pristanišča zbere z obračunom pristojbine za uporabo pristanišča ali pristojbine za privez
v skladu z zakonikom, ki ureja pomorstvo.
(7) Pri oblikovanju cene za opravljene storitve prevzema
ladijskih odpadkov in ostankov tovora iz prejšnjega odstavka
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je potrebno upoštevati merila v skladu s predpisom, ki ureja
oblikovanje cen za opravljanje storitev občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja.
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(2) Cena za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil
ne sme presegati primerljivih cen za podobne storitve v drugih
državah članicah Evropske unije.

14. člen
(oblikovanje cene za storitev zbiranja in odvoza odpadkov
s plovil, ki niso plovila za rekreacijo ali ribiška plovila)

V. VODENJE EVIDENC IN POROČANJE KOMISIJI

(1) Pri oblikovanju cene za storitev zbiranja in odvoza
odpadkov s plovil iz prejšnjega člena je treba za ladje, ki niso
plovila za rekreacijo, registrirana za prevoz največ 12 oseb,
ali ribiška plovila, upoštevati naslednja merila:
– ladje morajo pomembno prispevati k stroškom prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora, ne glede na
dejansko uporabo pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora tako, da se vključi v ceno
za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil poseben
pavšalni del,
– cene za storitev zbiranja in odvoza ladijskih odpadkov
in ostankov tovora s plovil se razlikujejo glede na kategorijo,
vrsto in velikost ladje, pri čemer pa morajo sredstva iz posebnega pavšalnega dela cene pokriti najmanj eno tretjino vseh
stroškov opravljanja storitev zbiralca ladijskih odpadkov in
ostankov tovora v zvezi s prevzemom ladijskih odpadkov in
ostankov tovora,
– del stroškov opravljanja storitev zbiralca ladijskih odpadkov in ostankov tovora, ki se ne krije z obračunom posebnega pavšalnega dela cene, se krije na podlagi obračuna
cene za prevzem posameznih vrst in količin ladijskih odpadkov in ostankov tovora, ki jih ladje dejansko oddajo,
– višina posebnega pavšalnega dela cene za storitev
zbiranja in odvoza ladijskih odpadkov in ostankov tovora
s plovil se zniža, če ladja dokaže, da na podlagi njenega za
okolje sprejemljivega upravljanja, njene zasnove, opreme in
delovanja povzroča nastajanje manjše količine ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(2) Za prevzem odpadnih olj ali nevarnih odpadkov iz tretjega odstavka 5. člena te uredbe se v ceni za storitev zbiranja
in odvoza odpadkov s plovil upošteva tudi strošek oddaje teh
odpadkov v nadaljnje ravnanje, katerega višino določi oseba, ki ima potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadnih olj
v skladu s predpisom, ki ureja odstranjevanje odpadnih olj.
(3) Za prevzem živalskih stranskih proizvodov se v ceni
za storitev zbiranja in odvoza ladijskih odpadkov s plovil in
ostankov tovora upošteva strošek oddaje živalskih stranskih
proizvodov v nadaljnje ravnanje v višini, ki je za prevzem
živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 določena
v sklepu o tarifi za opravljanje storitev državne gospodarske
javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi.

17. člen

15. člen
(oblikovanje cene za storitev zbiranja in odvoza odpadkov
s plovil za rekreacijo ali ribiških plovil)
Pri oblikovanju cene za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil za rekreacijo, registriranih za prevoz največ
12 oseb, ali ribiških plovil ali plovil, ki opravljajo redne prevoze
s pogostimi in rednimi postanki v pristaniščih, je treba upoštevati merila v skladu s predpisom, ki ureja oblikovanje cen
za opravljanje storitev občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja.
16. člen
(obveščanje uporabnikov pristanišča)
(1) Upravljavec pristanišča mora vsem uporabnikom pristanišča posredovati informacije iz 2. točke priloge 1 te uredbe in pojasniti ceno za storitev zbiranja in odvoza odpadkov
s plovil in osnovo za obračun teh storitev z namenom, da se
zagotovi pravičen in pregleden način obračuna stroškov teh
storitev, ki odražajo dejanske stroške za zagotavljanje razpoložljivih in uporabljenih zmogljivosti ter za prevzem ladijskih
odpadkov in ostankov tovora.

(evidenca pristanišč in obveščanje)
(1) Ministrstvo vodi evidenco pristanišč, za katera so bila
izdana potrdila za načrte prevzema odpadkov.
(2) Evidenca pristanišč vsebuje podatke o upravljavcih
pristanišč, zbiralcih ladijskih odpadkov in ostankov tovora ter
pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in
ostankov tovora.
(3) Upravljavec ladje, ki pluje pod zastavo Republike
Slovenije, mora sporočiti Upravi za pomorstvo, če mu pri oddaji ladijskih odpadkov in ostankov tovora v pristaniščih izven
območja Republike Slovenije niso bile zagotovljene ustrezne
pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in
ostankov tovora. Uprava za pomorstvo obvesti o tem pristojni
organ zadevne države, Evropsko komisijo in Mednarodno
pomorsko organizacijo.
18. člen
(poročanje Evropski komisiji)
(1) Ministrstvo za promet posreduje Evropski komisiji
vsaka tri leta poročilo o izvajanju Direktive 2000/59/ES, ki je
sestavljeno iz letnega poročila o oddajanju ladijskih odpadkov
in ostankov tovora, ki ga pripravi Uprava za pomorstvo ter
letnega poročila o potrjenih načrtih prevzema odpadkov, ki
ga pripravi ministrstvo.
(2) Uprava za pomorstvo mora redno, najmanj enkrat
letno, obveščati Evropsko komisijo o izjemah iz 11. člena te
uredbe.

VI. NADZOR
19. člen
(inšpektorji)
(1) Inšpekcijski nadzor nad upravljavci pristanišč in zbiralci ladijskih odpadkov in ostankov tovora in vodenje postopkov o prekrških teh oseb opravljajo inšpektorji, pristojni
za okolje.
(2) Inšpekcijski nadzor ladij v zvezi z oddajo ladijskih odpadkov in ostankov tovora in vodenje postopkov o prekrških,
ki jih storijo ladje, opravljajo pomorski inšpektorji, pri čemer
jih morajo o ladjah, ki ne izpolnjujejo zahteve v zvezi z oddajo
ladijskih odpadkov in ostankov tovora, obveščati pristaniški
nadzorniki.
(3) Pomorski inšpektorji morajo pri izbiri ladij za inšpekcijski nadzor nad ladjami, ki niso plovila za rekreacijo, registrirana za prevoz največ 12 oseb, ali ribiška plovila ali plovila,
ki opravljajo redne prevoze s pogostimi in rednimi postanki
v pristaniščih, upoštevati predvsem ladje:
– ki niso izpolnile zahtev o pošiljanju obrazca iz priloge
2 te uredbe v skladu z 10. členom te uredbe ali
– za katere so ob pregledu podatkov iz obrazca v prilogi
2 te uredbe ugotovili, da obstajajo drugi razlogi za domnevo,
da ladja ne izpolnjuje zahtev te uredbe.
(4) Pomorski inšpektorji morajo opraviti inšpekcijski nadzor v zvezi z izpolnjevanjem zahtev te uredbe nad najmanj
25% ladij, ki uporabljajo pristaniške zmogljivosti in niso plovila
za rekreacijo, registrirana za prevoz največ 12 oseb, ali ribiška
plovila ali plovila, ki opravljajo redne prevoze s pogostimi in
rednimi postanki v pristaniščih.
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(5) Pomorski inšpektor mora s svojim inšpekcijskim ukrepanjem zagotoviti, da:
– ladja ne zapusti pristanišča, če ugotovi, da niso izpolnjene zahteve iz 10. in 12. člena te uredbe, dokler ladja ne odda
ladijskih odpadkov oziroma ostankov tovora v pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora,
– je o izplutju ladje obveščen pristojni organ v naslednjem
pristanišču, če obstaja dokaz, da je ladja izplula, ne da bi oddala ladijskih odpadkov ali ostankov tovora v skladu z določbami
te uredbe,
– ladja ne zapusti pristanišča, dokler ni izpolnila zahtev
iz te uredbe, če ga je pristojni organ v prejšnjem pristanišču
obvestil, da ni oddala odpadkov ali ostankov tovora.

VII. KAZENSKE DOLOČBE
20. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 10.000 eurov do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec koprskega tovornega pristanišča, ki
je pravna oseba, če:
– ne zagotovi, da se pristaniške zmogljivosti za prevzem
ladijskih odpadkov in ostankov tovora namestijo v skladu z prvim odstavkom 5. člena te uredbe,
– ne omogoči zbiralcu ladijskih odpadkov in ostankov
tovora, da oddaja komunalno odpadno vodo, ladijske odpadke
in ostanke tovora ter živalske stranske proizvode v skladu
z drugim odstavkom 5. člena te uredbe,
– osebam iz drugega odstavka 5. člena te uredbe ne
zagotovi brezplačne namestitve pristaniških zmogljivosti za
prevzem in začasno skladiščenje komunalne odpadne vode,
stranskih živalskih proizvodov ali odpadkov na območju pristanišča v skladu s tretjim odstavkom 5. člena te uredbe,
– ne zagotovi izdelave načrta prevzema odpadkov v skladu z drugim odstavkom 6. člena te uredbe ali ga ne izdela tako,
da so glede vrste in namestitve pristaniških zmogljivosti upoštevane strokovne podlage, ki jih za izdelavo načrta prevzema
odpadkov posreduje izvajalec zbiranja ladijskih odpadkov in
ostankov tovora,
– v nasprotju s petim odstavkom 7. člena te uredbe ne
obvesti ministrstva o spremembi načrta prevzema odpadkov,
– ne zagotovi, da se v skladu s šestim odstavkom 7. člena
te uredbe javno objavi predlog novega načrta prevzema odpadkov najpozneje pet mesecev pred iztekom roka veljavnosti
veljavnega načrta prevzema odpadkov oziroma pred začetkom
večje spremembe v delovanju pristanišča, ali se posreduje ministrstvu v potrditev najpozneje tri mesece pred iztekom roka
veljavnosti načrta prevzema odpadkov oziroma pred začetkom
večje spremembe v delovanju pristanišča,
– v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena te uredbe ne zagotovi, da se v pristanišču ravna z ladijskimi odpadki in ostanki
tovora v skladu s potrjenim načrtom prevzema odpadkov,
– v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena te uredbe ne
obvesti upravljavca ladje, da mora pred izplutjem iz pristanišča oddati ladijske odpadke in ostanke tovora v pristaniške
zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora
v skladu s potrjenim načrtom prevzema odpadkov,
– v nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena te uredbe ne
vodi evidence o oddanih količinah posameznih vrst ladijskih odpadkov in ostankov tovora ter o nadaljnjem ravnanju z njimi,
– v nasprotju s petim odstavkom 8. člena te uredbe ne
odda letnega poročila o ravnanju z ladijskimi odpadki in ostanki
tovora v rokih, obliki in na način, ki velja za zbiralce odpadkov
v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
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(2) Z globo od 3.500 eurov do 10.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki je upravljavec pristanišča, ki ni koprsko tovorno pristanišče.
(3) Z globo od 3.500 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec ladje, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če:
– v nasprotju s prvim odstavkom 10. člena te uredbe
pred izplutjem ladje iz pristanišča ne zagotovi oddaje ladijskih odpadkov v pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih
odpadkov in ostankov tovora v skladu s potrjenim načrtom
prevzema odpadkov,
– v nasprotju z drugim odstavkom 10. člena te uredbe
ladijskih odpadkov ne oddaja dnevno v pristaniške zmogljivosti
za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora,
– ostankov tovora ne odda v pristaniške zmogljivosti za
prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora, ki jih upravlja
zbiralec ladijskih odpadkov in ostankov tovora, v skladu s prvim
odstavkom 12. člena te uredbe.
(4) Z globo od 3.500 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki je zbiralec ladijskih odpadkov in ostankov tovora, če v nasprotju s četrtim odstavkom 8. člena te uredbe ne omogoči,
da ladja dnevno oddaja ladijske odpadke in ostanke tovora
v pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in
ostankov tovora.
(5) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek
iz prvega, drugega in četrtega odstavka tega člena kaznuje tudi
odgovorna oseba upravljavca pristanišča, upravljavca ladje
oziroma zbiralca ladijskih odpadkov in ostankov tovora.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(veljavnost načrtov prevzema odpadkov)
Načrti prevzema odpadkov, izdelani in potrjeni v skladu
s Pravilnikom o prevzemu ladijskih odpadkov in ostankov tovora (Uradni list RS, št. 66/05 in 39/06 – ZVO-1 – uradno prečiščeno besedilo) pred uveljavitvijo te uredbe, ostanejo v veljavi
do konca obdobja, za katerega so bili izdelani.
22. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik
o prevzemu ladijskih odpadkov in ostankov tovora (Uradni
list RS, št. 66/05 in 39/06 – ZVO-1 – uradno prečiščeno
besedilo).
23. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-52/2008/7
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2511-0119
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1
1. Zahteve za naþrt prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora
Naþrti prevzema odpadkov veljajo za vse vrste ladijskih odpadkov in ostankov tovora ter
se pripravijo glede na velikost pristanišþa in na vrste ladij, ki pristajajo v posameznem
pristanišþu.
Naþrt prevzema odpadkov mora vsebovati:
–
oceno potrebe po pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in
ostankov tovora glede na potrebe ladij, ki obiþajno priplujejo v pristanišþe;
–
oceno potrebe po pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in
ostankov tovora z veþjih vojaških ladij, þe gre za koprsko tovorno pristanišþe;
–
opis vrste in kapacitete pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in
ostankov tovora;
–
podroben opis postopkov za sprejem in zbiranje ladijskih odpadkov in ostankov
tovora;
–
opis sistema pristojbin;
–
postopke za sporoþanje domnevnih neustreznosti pristaniških zmogljivosti za
prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora;
–
postopke za tekoþa posvetovanja z uporabniki pristanišþ, zbiralci ladijskih
odpadkov in ostankov tovora in upravljavci terminalov ter drugimi zainteresiranimi
strankami;
–
vrste in koliþine prevzetih in obdelanih ladijskih odpadkov in ostankov tovora;
–
povzetek ustrezne zakonodaje in formalnosti za oddajo ladijskih odpadkov in
ostankov tovora;
–
imenovanje osebe ali oseb, odgovornih za izvedbo naþrta prevzema odpadkov;
–
opis opreme in postopkov za predhodno obdelavo ladijskih odpadkov in ostankov
tovora;
–
opis metod za beleženje dejanske uporabe pristaniških zmogljivosti za prevzem
ladijskih odpadkov in ostankov tovora;
–
opis metod za beleženje koliþin prevzetih ladijskih odpadkov in ostankov tovora
in
–
opis naþina odlaganja ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
Postopki za prevzem, skladišþenje, obdelavo in oddajo v nadaljnjo predelavo ali
odstranjevanje morajo spodbujati primerno ravnanje z okoljem in obvešþanje javnosti o
vplivih na okolje. Postopki so skladni s temi zahtevami, þe so v skladu s sistemom
Evropske unije za okoljevarstveno vodenje organizacij EMAS.
2. Informacije, ki morajo biti dane na voljo vsem uporabnikom pristanišþa:
–
kratko napotilo o osnovnemu pomenu pravilne oddaje ladijskih odpadkov in
ostankov tovora;
–
kraj postavitve pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in
ostankov tovora, ki je primerno za vsako sidrišþe, s shemo ali s karto;
–
seznam ladijskih odpadkov in ostankov tovora, ki se obiþajno obravnavajo;
–
seznam kontaktnih mest, upravljavcev in storitev, ki so na voljo;
–
opis postopkov za oddajo;
–
opis sistema pristojbin in
–
postopki za sporoþanje domnevnih neustreznosti pristaniških zmogljivosti za
prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
Priloga
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PRILOGA 2
Podatki, ki jih je treba sporoþiti pred prihodom v pristanišþe
_______________________________________
(pristanišþe prihoda / port of designation)
1. Ime, klicni znak in po potrebi identifikacijsko številko ladje IMO:
Name, call sign and where appropriate IMO identification number of the ship:
2. Država zastave:
Flag state:
3. Predvideni þas prihoda:
Estimated time of arrival (ETA):
4. Predvideni þas odhoda:
Estimated time of departure (ETD):
5. Prejšnje pristanišþe postanka:
Previous port of call:
6. Naslednje pristanišþe postanka:
Next port of call:
7. Pristanišþe in datum zadnje oddaje ladijskih odpadkov:
Last port and date when ship-generated waste was delivered:
8. Ali oddajate:
vse
Are you delivering: all

nekaj
some

niþ
none

ladijskih odpadkov?
of your waste into port reception facilities?

9. Vrsta in koliþina ladijskih odpadkov in ostankov tovora za oddajo in/ali tistih, ki ostanejo na krovu, ter
odstotek najveþje zmogljivosti za skladišþenje:
Type and amount of waste and residues to be delivered and /or remaining on board, and percentage of
maximum storage capacity :
– þe oddajate vse ladijske odpadke, izpolnite ustrezni drugi stolpec.
if delivering all waste, complete second column as appropriate.
– þe oddajate nekaj ali niþ ladijskih odpadkov, izpolnite vse stolpce.
if delivering some or no waste, complete all columns.

Vrsta /
Type

1. Odpadna olja/
Waste oils
Usedline / Sludge
Kalužna voda /
Bilge water
Drugo / Others
(opredelite/ specify)
2. Smeti / garbage

Ladijski
odpadki in
ostanki
tovora za
oddajo /
waste and
residues to
be delivered
(m3)

Najveþja
namenska
zmogljivost za
hrambo /
Maximum
dedicated
storage
(m3)

Koliþina
ladijskih
odpadkov, ki
ostanejo na
krovu /
Amount of waste
retained on board
(m3)

Pristanišþe, v
katerem bodo
oddani preostali
odpadki /
Port at which
remaining waste
will be delivered

Predvidena koliþina
ladijskih odpadkov in
ostankov tovora, nastalih
med sporoþilom in
naslednjim pristanišþem /
Estimated amount of
waste to be generated
between notification and
next port of call
(m3)

2
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Ostanki hrane /
Food waste
Plastika / Plastic
Drugo / Other
3. Komunalna
odpadna voda /
Sewage (1)
4. Odpadki v zvezi s
tovorom / Cargoassociated waste(2)
(opredelite / specify)
5. Ostanki tovora /
Cargo residues(2)
(opredelite / specify)

(1) Komunalna odpadna voda se lahko izpusti v morje v skladu z Uredbo 11 iz Aneksa IV Marpol 73/78.
Ustreznega dela obrazca ni treba izpolniti, þe se namerava komunalna odpadna voda izpustiti v morje v skladu z
dovoljenjem / Sewage may be discharged at sea in accordance with Regulation 11 of Annex IV of Marpol
73/78. The corresponding boxes do not need to be completed if it is the intention to make an authorised
discharge at sea.
(2) Lahko so ocene. / May be estimates.
Opombe / Notes:
1. Ti podatki se lahko uporabljajo za inšpekcijski nadzor. / This information may be used for port State control
and other inspection purposes.
2. Kopija te prijave bo poslana upravljavcu pristanišþa in zbiralcu ladijskih odpadkov in ostankov tovora. /
Copies of this notification will be sent to the Port Authority and to legal person, who is in charge to collect for
ship-generated waste and cargo residues.
3. To prijavo je treba izpolniti, razen þe ladja uveljavlja izjemo iz 9. þlena Direktive 2000/59/ES. / This form is
to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with Article 9 of Directive
2000/59/EC.
Potrjujem, da so / I confirm that:
– zgornji podatki toþni in pravilni in / the above details are accurate and correct, and
– je na krovu dovolj namenskih zmogljivosti za hrambo vseh ladijskih odpadkov, nastalih med oddajo tega
sporoþila in pristankom v naslednjem pristanišþu, v katerem bodo odpadki oddani. / there is sufficient dedicated
on board capacity to store all waste generated between notification and the next port at which waste will be
delivered.
Datum / date………………
ýas / time………………….
Podpis /signature ………………
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Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in
fluoriranih toplogrednih plinov

Na podlagi drugega odstavka 19. člena ter petega in šestega odstavka 20. člena in za izvrševanje 104. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt in
57/08 – ZFO-1A) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih
toplogrednih plinov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa preverjanje uhajanja in zajemanje
ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, pogoje
za vzdrževanje in namestitev opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline, pogoje za predelavo
ter odstranjevanje zajetih ozonu škodljivih snovi in fluoriranih
toplogrednih plinov, pogoje in način pooblaščanja serviserjev in
podjetij ter način usposabljanja serviserjev za izvajanje preverjanja uhajanja in zajemanja ozonu škodljivih snovi in fluoriranih
toplogrednih plinov ter vzdrževanja in namestitve opreme, ki
vsebuje ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline,
za izvajanje:
– Uredbe Komisije (ES) št. 1497/2007 z dne 18. decembra
2007 o določitvi standardnih zahtev glede preverjanja uhajanja
za nepremične protipožarne sisteme, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 333 z dne 19. 12.
2007, str. 4; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1497/2007/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 1516/2007 z dne 19. decembra 2007 o določitvi standardnih zahtev za preverjanje uhajanj
pri nepremični opremi za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih
črpalkah, ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline,
v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta (UL L št. 335 z dne 20. 12. 2007, str. 10; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1516/2007/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 303/2008 z dne 2. aprila 2008
o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval podjetjem in osebju glede nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk,
ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu
z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 92 z dne 3. 4. 2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 303/2008/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 304/2008 z dne 2. aprila
2008 o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno
priznavanje za izdajanje spričeval podjetjem in osebju glede nepremičnih protipožarnih sistemov in gasilnih aparatov,
ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu
z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 92 z dne 3. 4. 2008, str. 12; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 304/2008/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 305/2008 z dne 2. aprila 2008
o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval osebju, ki zajema določene fluorirane
toplogredne pline iz visokonapetostnih stikalnih mehanizmov,
v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta (UL L št. 92 z dne 3. 4. 2008, str. 17; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 305/2008/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 306/2008 z dne 2. aprila 2008
o določitvi minimalnih zahtev in pogojev za vzajemno priznavanje za izdajanje spričeval osebju, ki zajema nekatera topila
na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme, v skladu
z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
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(UL L št. 92 z dne 3. 4. 2008, str. 21; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 306/2008/ES),
– Uredbe Komisije (ES) št. 307/2008 z dne 2. aprila 2008
o določitvi minimalnih zahtev za programe usposabljanja in
pogojev za vzajemno priznavanje potrdil o usposabljanju za
osebje glede klimatskih naprav v nekaterih motornih vozilih,
ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline, v skladu
z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 92 z dne 3. 4. 2008, str. 25; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 307/2008/ES), in
– Uredbe Komisije (ES) št. 308/2008 z dne 2. aprila
2008 o določitvi obrazca uradnega obvestila o programih držav članic za usposabljanje in izdajanje spričeval v skladu
z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
(UL L št. 92 z dne 3. 4. 2008, str. 28; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 308/2008/ES),
(2) Ta uredba se uporablja tudi za izvajanje:
– Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 29. junija 2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč
(UL L št. 244 z dne 29. 9. 2000, str. 1; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 2037/2000/ES), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 437/2008 z dne 29. maja 2008 o spremembi Uredbe
(ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta glede
prilagoditve oznak KN za nekatere snovi, ki tanjšajo ozonski
plašč in mešanice, ki vsebujejo snovi, ki tanjšajo ozonski plašč
(UL L št. 140 z dne 30. 5. 2008, str. 9), in
– Uredbe (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih
plinih (UL L št. 161 z dne 14. 6. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 842/2006/ES).
(3) Za vprašanja v zvezi s predelavo in odstranjevanjem
odpadnih ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov in v zvezi s splošnimi pogoji ravnanja z odpadki, ki niso
posebej urejeni s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja
ravnanje z odpadki.
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. ozonu škodljive snovi so ozonu škodljive snovi iz Uredbe 2037/2000/ES;
2. fluorirani toplogredni plini so fluorirani toplogredni plini
iz Uredbe 842/2006/ES;
3. oprema, ki je začasno zunaj uporabe, je oprema, ki je
manj kakor dvanajst mesecev neprekinjeno zunaj uporabe;
4. oprema, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane
toplogredne pline (v nadaljnjem besedilu: oprema), je:
– nepremična oprema za hlajenje in klimatizacijo ter toplotne črpalke,
– oprema, ki vsebuje topila z vsebnostjo ozonu škodljivih
snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov (v nadaljnjem besedilu:
oprema, ki vsebuje topila),
– vgrajeni gasilni sistem s plini in gasilni aparat,
– visokonapetostni stikalni mehanizem in
– klimatska naprava v motornih vozilih;
5. odpadni izdelki in oprema (v nadaljnjem besedilu: odpadna oprema) je odpadna oprema, ki vsebuje ozonu škodljive
snovi ali fluorirane toplogredne pline in se uvršča med odpadke
v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
6. odpadna oprema, ki se uporablja v gospodinjstvu (v
nadaljnjem besedilu: odpadna oprema iz gospodinjstev), je
odpadna električna oprema, ki je v skladu s klasifikacijskim
seznamom odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki,
uvrščena med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov;
7. nepremična oprema je oprema, ki se navadno ne premika, ko obratuje;
8. upravljavec opreme je fizična oseba, pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, ki upravlja opremo z vsebnostjo ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;
9. upravljavec nepremične opreme je upravljavec opreme, ki upravlja nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo
in za toplotne črpalke, nepremično opremo, ki vsebuje topila,
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vgrajene gasilne sisteme s plini in gasilne aparate ali visokonapetostne stikalne mehanizme;
10. namestitev opreme je združitev dveh ali več delov
opreme ali tokokrogov, ki vsebujejo ali naj bi vsebovali ozonu
škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline, zaradi sestave
opreme na kraju njene uporabe;
11. vzdrževanje ali servisiranje opreme (v nadaljnjem besedilu: vzdrževanje opreme) so vse dejavnosti, razen zajema
in preverjanja uhajanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih
toplogrednih plinov, zlasti oskrba sistema z ozonu škodljivimi
snovmi ali fluoriranimi toplogrednimi plini, odstranitev enega
ali več delov tokokroga ali opreme, ponovna sestava dveh ali
več delov tokokroga ali opreme in popravilo uhajanja ozonu
škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;
12. zajemanje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov je zbiranje in prehodno skladiščenje ozonu
škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov iz strojev,
opreme ali posod;
13. pooblaščeni serviser je fizična oseba, ki v skladu s to
uredbo pridobi spričevalo za izvajanje preverjanja uhajanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme,
zajemanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih
plinov, vzdrževanja opreme in nameščanja opreme;
14. pooblaščeno podjetje je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki v skladu s to uredbo pridobi potrdilo
o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in
namestitev nepremične opreme za hlajenje, klimatizacijo in
toplotnih črpalk ali v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev vgrajenih gasilnih sistemov s plini in
gasilnih aparatov;
15. recikliranje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov je ponovna uporaba zajete ozonu škodljive
snovi ali zajetega fluoriranega toplogrednega plina na kraju
njegovega zajema po osnovnem procesu čiščenja, kakor sta
filtriranje in sušenje;
16. predelava je obdelava zajete ozonu škodljive snovi
ali zajetega fluoriranega toplogrednega plina do stopnje, ki je
v zvezi s kakovostjo ozonu škodljive snovi ali fluoriranega toplogrednega plina zahtevana za novo snov oziroma nov plin;
17. odpadne snovi so ozonu škodljive snovi ali fluorirani
toplogredni plini, ki niso namenjeni recikliranju in se uvrščajo
med odpadke iz klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki;
18. odstranjevanje odpadnih snovi so postopki razgradnje
ali uničenja odpadnih ozonu škodljivih snovi ali odpadnih fluoriranih toplogrednih plinov, ki ne povzročajo škodljivih vplivov na
okolje in pri katerih se vsa ozonu škodljiva snov ali ves fluorirani
toplogredni plin ali njegov večji del trajno spremeni ali razgradi
v eno ali več obstojnih snovi, ki niso ozonu škodljive snovi ali
fluorirani toplogredni plini;
19. posoda je izdelek, ki je namenjen predvsem prevozu
ali skladiščenju ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;
20. distributer ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov (v nadaljnjem besedilu: distributer) je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki končnemu
uporabniku v okviru izvajanja svoje dejavnosti dobavlja ozonu
škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline za proizvodnjo
opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline, ter za vzdrževanje ali namestitev te opreme.
II. SPLOŠNE ZAHTEVE V ZVEZI Z RAVNANJEM
Z OPREMO
3. člen
(prepoved izpuščanja v zrak in obveznost zajema)
(1) Ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline je
pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju opreme prepovedano izpuščati v zrak.
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(2) Pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji
ali odstranjevanju opreme se morajo ozonu škodljive snovi in
fluorirani toplogredni plini, preden se predelajo ali odstranijo,
zajemati zato, da se reciklirajo na kraju samem ali skladiščijo
v posodah.
4. člen
(ravnanje z drugo opremo)
Ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline
v opremi, ki ni oprema po tej uredbi, je treba pri njeni namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju
zajemati tako, da se reciklirajo na kraju samem ali skladiščijo, preden se predelajo ali odstranijo, če je to tehnično
izvedljivo.
III. PRIJAVA OPREME
5. člen
(prijava opreme)
(1) Upravljavec opreme mora nepremično opremo, ki
obratuje ali je začasno zunaj uporabe in vsebuje 3 kg ali več
ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, prijaviti
ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), najpozneje tri mesece po začetku obratovanja
opreme.
(2) Oblika in vsebina prijave, ki ju mora upravljavec opreme iz prejšnjega odstavka v pisni ali elektronski obliki predložiti
ministrstvu, sta določeni na obrazcu, objavljenem na spletnih
straneh ministrstva.
(3) Upravljavec opreme mora ministrstvo najpozneje
v enem mesecu obvestiti o vseh spremembah podatkov iz
prijave iz prejšnjega odstavka.
IV. PREVERJANJE UHAJANJA
6. člen
(obveznost preverjanja uhajanja)
(1) Upravljavec opreme mora v skladu z Uredbo
2037/2000/ES in Uredbo 842/2006/ES preverjati uhajanje
ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov (v
nadaljnjem besedilu: preverjanje uhajanja) za:
– nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo in za
toplotne črpalke in
– vgrajene gasilne sisteme s plini in gasilne aparate.
(2) Upravljavec opreme iz prejšnjega odstavka mora za
vsako preverjanje uhajanja od izvajalca preverjanja uhajanja
pridobiti potrdilo o opravljenem preverjanju uhajanja.
(3) Obveznost preverjanja uhajanja iz prejšnjega odstavka velja za nepremično opremo, ki obratuje ali je začasno zunaj
uporabe, in za novo opremo takoj po začetku uporabe.
(4) Oblika in vsebina potrdila o opravljenem preverjanju
uhajanja sta določeni na obrazcu, ki je objavljen na spletnih
straneh ministrstva.
(5) Upravljavec opreme mora potrdila o preverjanju uhajanja hraniti najmanj tri leta po preverjanju uhajanja.
7. člen
(način preverjanja uhajanja)
(1) Postopke preverjanja uhajanja je treba izvajati v skladu s standardnimi zahtevami iz Uredbe 1516/2007/ES, če je to
preverjanje uhajanja pri nepremični opremi za hlajenje in klimatizacijo in pri toplotnih črpalkah, in v skladu s standardnimi zahtevami iz Uredbe 1497/2007/ES, če je to preverjanje uhajanja iz
vgrajenih gasilnih sistemov s plini in iz gasilnih aparatov.
(2) Upravljavec opreme iz prejšnjega člena mora v zvezi
s preverjanjem uhajanja voditi evidence o opremi v skladu
z 2. členom Uredbe 1516/2007/ES, če je to nepremična oprema za hlajenje in klimatizacijo ali toplotna črpalka, in evidenco
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sistema v skladu z 2. členom Uredbe 1497/2007/ES, če je to
vgrajeni gasilni sistem s plini in gasilni aparati.
(3) Če preverjanje uhajanja pri upravljavcu opreme opravljajo pri njem zaposleni pooblaščeni serviserji, mora upravljavec opreme zagotoviti preverjanje uhajanja v skladu s prvim
odstavkom tega člena.
(4) Določbe Uredbe 1516/2007/ES in Uredbe 1497/2007/ES,
ki veljajo za postopke preverjanja uhajanja fluoriranih toplogrednih
plinov, se za postopke preverjanja uhajanja iz prvega odstavka
tega člena in za vodenje evidence o opremi in evidence sistema
iz drugega odstavka tega člena smiselno uporabljajo tudi za ozonu
škodljive snovi.
V. ZAJEMANJE
8. člen
(obveznost zajemanja)
(1) Upravljavec nepremične opreme mora zagotoviti zajemanje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih
plinov za:
– nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo in za
toplotne črpalke,
– nepremično opremo, ki vsebuje topila,
– vgrajene gasilne sisteme s plini in gasilne aparate in
– visokonapetostne stikalne mehanizme.
(2) Obveznost zajemanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov iz prejšnjega odstavka velja za nepremično opremo, ki obratuje ali je zunaj uporabe.
(3) Zajemanje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov mora zagotoviti tudi oseba, ki kot pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik v okviru izvajanja svoje
dejavnosti popravlja, vzdržuje, razgrajuje ali odstranjuje (v nadaljnjem besedilu: vzdrževalec opreme):
– nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo in toplotne črpalke,
– nepremično opremo, ki vsebuje topila,
– vgrajene gasilne sisteme s plini in gasilne aparate,
– visokonapetostne stikalne mehanizme,
– klimatske naprave v motornih vozilih.
9. člen
(zajem iz opreme, ki ni v uporabi)
(1) Upravljavec nepremične opreme mora za opremo,
ki je zunaj uporabe več kakor 12 mesecev in vsebuje 3 kg ali
več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov,
zagotoviti zajem vse količine ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, ki jih ta oprema vsebuje, in pridobiti
potrdilo o zajemu ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov.
(2) Oblika in vsebina potrdila o zajemu ozonu škodljivih
snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov iz prejšnjega odstavka sta določeni na obrazcu, objavljenem na spletnih straneh
ministrstva.
10. člen
(vodenje evidence o zajemu)
(1) Upravljavec nepremične opreme, ki vsebuje 3 kg ali
več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, in
vzdrževalec opreme morata voditi evidenco o zajemu ozonu
škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, o njihovem
recikliranju ter o oddaji v predelavo in odstranjevanje.
(2) Sestavni del evidence iz prejšnjega odstavka so tudi
evidenčni listi o oddaji zajetih ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov v predelavo ali odstranjevanje v skladu
s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(3) Oblika in vsebina evidence o zajemu ozonu škodljivih
snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov sta določeni na obrazcu,
objavljenem na spletnih straneh ministrstva.
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11. člen
(letno poročanje o polnjenju in zajemu)
(1) Upravljavec nepremične opreme, ki vsebuje 3 kg ali
več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, in
vzdrževalec opreme morata ministrstvu najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti letno poročilo o polnjenju in zajemu
ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov za
preteklo leto, v katerem je treba navesti tudi podatke o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi
toplogrednimi plini.
(2) Sestavni del letnega poročila o polnjenju in zajemu
ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov so tudi
podatki iz evidenčnih listov o oddaji odpadnih ozonu škodljivih
snovi in fluoriranih toplogrednih plinih v predelavo in odstranjevanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(3) Obliko letnega poročila o polnjenju in zajemu ozonu
škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh.
(4) Upravljavcu nepremične opreme, ki vsebuje 3 kg ali
več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov,
in vzdrževalcu opreme kot povzročitelju odpadnih ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov ni treba poročati
ministrstvu o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi in
fluoriranimi toplogrednimi plini v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki.
(5) Upravljavec nepremične opreme in vzdrževalec
opreme morata pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo
poslati podatke o pooblaščenih serviserjih, ki pri njima opravljajo zajem ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih
plinov.
VI. STORITVE POOBLAŠČENIH SERVISERJEV
IN PODJETIJ
12. člen
(obvezna uporaba storitev pooblaščenih oseb)
(1) Upravljavec opreme mora zagotoviti, da preverjanje
uhajanja iz 6. člena te uredbe, vzdrževanje nepremične opreme
in zajemanje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih
plinov iz 8. in 9. člena te uredbe opravljajo zaposleni, ki so
pooblaščeni serviserji, če gre za:
– nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo in toplotne črpalke in
– vgrajene gasilne sisteme s plini in gasilne aparate.
(2) Če za upravljavca opreme preverjanje uhajanja, vzdrževanje nepremične opreme ali zajemanje ozonu škodljivih
snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov opravlja druga pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora upravljavec
te opreme zagotoviti, da to opravi pooblaščeno podjetje.
(3) Vzdrževalec opreme mora zagotoviti, da zajemanje
ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov opravlja
pooblaščeni serviser.
(4) Proizvajalec, uvoznik ali pridobitelj nepremične opreme mora zagotoviti, da namestitev opreme iz prvega odstavka
tega člena opravi pooblaščeni serviser.
(5) Če namestitev nepremične opreme iz prvega odstavka
tega člena opravlja v imenu proizvajalca, uvoznika ali pridobitelja druga pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
mora proizvajalec, uvoznik ali pridobitelj te nepremične opreme
zagotoviti, da to opravi pooblaščeno podjetje.
(6) Distributer mora zagotoviti, da dobavo ozonu škodljivih
snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov končnim uporabnikom
opravlja pooblaščeni serviser.
(7) Distributer lahko dobavlja ozonu škodljive snovi ali
fluorirane toplogredne pline upravljavcem opreme iz 5. člena
te uredbe, proizvajalcem opreme, ki vsebuje ozonu škodljive
snovi ali fluorirane toplogredne pline, vzdrževalcem opreme in
pooblaščenim podjetjem iz 13. člena te uredbe.
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VII. POOBLAŠČENO PODJETJE
13. člen
(pogoji za pooblaščeno podjetje)
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
pridobi potrdilo o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za
vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in
klimatizacijo in toplotnih črpalk ali za vzdrževanje in namestitev vgrajenih gasilnih sistemov s plini in gasilnih aparatov na
podlagi vloge, ki jo vloži pri ministrstvu in iz katere mora biti
razvidno, da:
1. ima registrirano dejavnost vzdrževanja opreme,
2. izpolnjuje tehnične pogoje za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini,
3. ima zaposlene enega ali več pooblaščenih serviserjev,
ki imajo spričevala o uspešno zaključenem programu usposabljanja serviserjev iz 16. člena te uredbe za tisto vrsto opreme,
katero vzdržuje oziroma namešča.
(2) Ministrstvo izbriše pooblaščeno podjetje iz evidence
pooblaščenih podjetij iz prejšnjega odstavka z odločbo o izbrisu, če:
– je pooblaščeno podjetje prijavilo namero o prenehanju
izvajanja dejavnosti vzdrževanja in namestitve opreme ali
– ne izpolnjuje več pogojev iz prejšnjega odstavka za vpis
v evidenco iz prejšnjega odstavka ali
– na podlagi pregleda letnih poročil o zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov iz 11. člena te
uredbe ni dokazil, da je pooblaščeno podjetje v zadnjih treh
letih opravljalo vzdrževanje ali namestitev opreme, ali
– ne izvaja ukrepov, ki mu jih je pristojni inšpekcijski organ
odredil zaradi nepravilnega ravnanja z ozonu škodljivimi snovmi ali fluoriranimi toplogrednimi plini.
(3) V primerih iz druge in četrte alinee prejšnjega odstavka se izbris iz evidence pooblaščenih podjetij iz prvega
odstavka tega člena opravi na podlagi pravnomočne odločbe
pristojnega inšpekcijskega organa.
(4) Pooblaščeno podjetje mora ministrstvo najpozneje
v enem mesecu obvestiti o vseh spremembah podatkov o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena.
14. člen
(izpolnjevanje tehničnih pogojev za pooblaščeno podjetje)
(1) Pooblaščeno podjetje izpolnjuje tehnične pogoje iz
2. točke prvega odstavka prejšnjega člena, če razpolaga z:
– opremo za zajemanje ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov in
– opremo za skladiščenje ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov in
– merilnimi instrumenti za ugotavljanje uhajanja ozonu
škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme.
(2) Če pooblaščeno podjetje tudi reciklira ozonu škodljive
snovi ali fluorirane toplogredne pline, mora za izpolnjevanje
tehničnih pogojev iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena
razpolagati tudi z opremo za recikliranje ozonu škodljivih snovi
oziroma fluoriranih toplogrednih plinov.
(3) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik
mora k vlogi za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk ali k vlogi za
pridobitev potrdila o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za
vzdrževanje in namestitev vgrajenih gasilnih sistemov s plini in
gasilnih aparatov priložiti seznam opreme iz prvega in drugega
odstavka tega člena, s katero upravljajo.
15. člen
(obveznosti pooblaščenega podjetja)
(1) Pooblaščeno podjetje mora zagotoviti, da:
– so osebe, ki nameščajo opremo, in upravljavci opreme,
za katere vzdržuje opremo in opravlja preverjanje uhajanja,
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seznanjene s podatki o pri njem zaposlenih pooblaščenih serviserjih, ki izvajajo te storitve,
– pri njem zaposleni pooblaščeni serviserji opravljajo
preverjanje uhajanja v skladu s prvim odstavkom 7. člena te
uredbe.
(2) Pooblaščeno podjetje mora o izvedenem preverjanju
uhajanja upravljavcu opreme izdati potrdilo o preverjanju uhajanja v skladu s 6. členom te uredbe, na katerem so navedeni
podatki o pooblaščenem serviserju, ki je v imenu pooblaščenega podjetja opravil preverjanje uhajanja.
(3) Pooblaščeno podjetje mora o zajemu ozonu škodljivih
snovi in fluoriranih toplogrednih plinov iz opreme, ki ni v uporabi, upravljavcu opreme izdati potrdilo o zajemu ozonu škodljivih
snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov v skladu z 9. členom
te uredbe, na katerem so navedeni podatki o pooblaščenem
serviserju, ki je v imenu pooblaščenega podjetja opravil zajem
ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov.
(4) Pooblaščeno podjetje mora voditi evidenco o zajemu
ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov v skladu
z 10. členom te uredbe.
(5) Pooblaščeno podjetje mora poročati ministrstvu o zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov
v skladu z 11. členom te uredbe.
(6) Pooblaščenemu podjetju kot povzročitelju odpadnih
ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov ni treba poročati ministrstvu v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje
z odpadki.
VIII. POOBLAŠČENI SERVISER
16. člen
(pooblaščeni serviser)
(1) Pooblaščeni serviser mora o uspešno končanem programu usposabljanja za pridobitev ustreznega znanja za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi
plini (v nadaljnjem besedilu: program usposabljanja serviserjev)
imeti spričevalo.
(2) Spričevala o uspešno končanem programu usposabljanja serviserjev se izdajajo posebej za:
– namestitev in vzdrževanje nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in za toplotne črpalke ter za preverjanje uhajanja in za zajem na tej opremi v skladu z Uredbo
303/2008/ES,
– zajem topil v skladu z Uredbo 306/2008/ES,
– namestitev in vzdrževanje vgrajenih gasilnih sistemov
s plini in gasilnih aparatov, preverjanje uhajanja in zajem na tej
opremi v skladu z Uredbo 304/2008/ES,
– zajem fluoriranih toplogrednih plinov pri visokonapetostnih stikalnih mehanizmih v skladu z Uredbo 305/2008/ES in
– zajem fluoriranih toplogrednih plinov pri klimatskih napravah v motornih vozilih v skladu z Uredbo 307/2008/ES.
(3) Glede na zahtevnost usposobljenosti za ravnanje
z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini se
v skladu z Uredbo 303/2008/ES spričevala o uspešno končanem programu usposabljanja serviserjev nepremične opreme
za hlajenje in klimatizacijo ter toplotne črpalke izdajajo za štiri
smeri usposabljanja pooblaščenih serviserjev opreme.
(4) Za pooblaščenega serviserja se šteje tudi oseba, ki
je pridobila spričevalo o končanem programu usposabljanja in
izpopolnjevanja za pridobitev ustreznega znanja za ravnanje
s fluoriranimi toplogrednimi plini v drugi državi članici Evropske
unije v skladu z Uredbo 842/2006/ES.
17. člen
(postopki usposabljanja pooblaščenih serviserjev)
(1) Usposabljanje za pridobitev ustreznega znanja za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi
plini se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje.
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(2) Področje usposabljanja serviserjev za posamezno
vrsto opreme iz 4. točke 2. člena te uredbe zajema postopke
za preverjanje uhajanja in zajemanja fluoriranih toplogrednih
plinov, ki so določeni v uredbah Komisije iz prvega odstavka
1. člena te uredbe.
(3) Za usposabljanje serviserjev za preverjanje uhajanja
in zajemanja ozonu škodljivih snovi pri posamezni vrsti opreme
iz 4. točke 2. člena te uredbe se uporabljajo postopki iz prejšnjega odstavka.
18. člen
(usposabljanje in preverjanje znanja serviserjev)
(1) Usposabljanje in preverjanje znanja serviserjev zagotavlja ministrstvo.
(2) Ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja poklicno in
strokovno izobraževanje:
– izvaja preverjanje znanja serviserjev,
– izdaja spričevala o uspešno končanem programu usposabljanja serviserjev,
– vodi evidenco o izdanih spričevalih o uspešno končanem programu usposabljanja serviserjev in evidenco o pooblaščenih serviserjih,
– vodi evidenco oseb, ki izvajajo program usposabljanja
serviserjev,
– ugotavlja izpolnjevanje pogojev oseb, ki izvajajo program usposabljanja serviserjev,
– vodi evidenco učnih mest za usposabljanje serviser
jev in
– opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem programa
usposabljanja serviserjev.
19. člen
(izpolnjevanje pogojev za izvajanje programa
usposabljanja serviserjev)
Oseba, ki izvaja program usposabljanja serviserjev, mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
1. je gospodarska družba ali zavod;
2. razpolaga s prostori za usposabljanje serviserjev;
3. razpolaga z demonstracijsko opremo za usposabljanje
serviserjev;
4. ima reference iz usposabljanja serviserjev na enem od
področij usposabljanja iz drugega odstavka 16. člena te uredbe
ali na področju vzdrževanja druge električne ali elektronske
opreme;
5. ima reference iz preverjanja znanja po končanem usposabljanju serviserjev na enem od področij usposabljanja iz drugega odstavka 16. člena te uredbe ali na področju vzdrževanja
druge električne ali elektronske opreme;
6. ima za vsako področje programa usposabljanja iz drugega odstavka 16. člena te uredbe, ki ga izvaja, zaposlene
ali s pogodbo o sodelovanju povezane najmanj štiri osebe, ki
imajo reference na področju izobraževanja, usposabljanja ali
načrtovanja za opremo iz področja programa usposabljanja,
ki ga izvaja.
20. člen
(izbira oseb za izvajanje programa
usposabljanja serviserjev)
(1) Osebe, ki izvajajo program usposabljanja serviserjev,
ministrstvo izbere na podlagi javnega poziva k sodelovanju pri
izvajanju programa usposabljanja serviserjev.
(2) Vloga na javni poziv iz prejšnjega odstavka mora
vsebovati podatke o vlagatelju in navedbo o vrsti, področju
in obsegu izvajanja usposabljanja serviserjev. K vlogi morajo
biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 2. in 3. točke
prejšnjega člena in dokazila o referencah iz 4. točke prejšnjega
člena, ki jih imajo pri vlagatelju zaposlene osebe ali s pogodbo
o sodelovanju povezane osebe.
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21. člen
(izvajanje programa usposabljanja serviserjev)
(1) Ministrstvo izbere osebe za izvajanje programa usposabljanja serviserjev za nedoločen čas.
(2) Če ministrstvo ugotovi, da za posamezno področje programa usposabljanja serviserjev iz drugega odstavka 16. člena
te uredbe ni dovolj učnih mest, javni poziv k sodelovanju pri
izvajanju programa usposabljanja serviserjev ponovi.
22. člen
(kritje stroškov usposabljanja
in preverjanja znanja serviserjev)
(1) Stroške usposabljanja seviserjev krijejo kandidati za
pooblaščenega serviserja, in sicer neposredno izvajalcu programa usposabljanja serviserjev.
(2) Stroške preverjanja znanja serviserjev, izdaje spričeval o uspešno končanem programu usposabljanja serviserjev,
vodenje evidenc iz drugega odstavka 18. člena te uredbe,
izbire oseb za izvajanje programa usposabljanja serviserjev in
strokovnega nadzora nad izvajanjem programa usposabljanja
serviserjev krije ministrstvo.
23. člen
(evidenca izvajalcev programa usposabljanja serviserjev)
(1) Za preverjanje uhajanja in zajemanja ozonu škodljivih
snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov ter za vzdrževanje in namestitev opreme vodi ministrstvo evidenco izvajalcev programa
usposabljanja serviserjev.
(2) Evidenca izvajalcev programa usposabljanja serviserjev vsebuje podatke o:
1. imenu in sedežu osebe,
2. vrsti, področju in obsegu izvajanja programa usposabljanja serviserjev.
24. člen
(predpis ministra)
Minister, pristojen za okolje, določi v skladu z zakonom
o varstvu okolja in z zakonom, ki ureja poklicno in strokovno
izobraževanje, sestavine programa usposabljanja serviserjev,
obseg in postopek preverjanja znanja serviserjev, obliko in vsebino spričevala o končanem programu usposabljanja serviserjev, reševanje pritožb kandidatov za pooblaščenega serviserja,
način poročanja izvajalca usposabljanja serviserjev o izvajanju
programa usposabljanja serviserjev, vodenje evidence o izdanih spričevalih o uspešno končanem programu usposabljanja
serviserjev in vodenje evidence o pooblaščenih serviserjih.
IX. EVIDENCA O POOBLAŠČENIH PODJETJIH
25. člen
(evidenca o pooblaščenih podjetjih)
(1) Ministrstvo vodi evidenco o pooblaščenih podjetjih iz
13. člena te uredbe.
(2) V evidenci pooblaščenih podjetij ministrstvo poleg podatkov o pooblaščenem podjetju vodi tudi evidenčno številko
pooblaščenega podjetja ter podatke o pooblaščenih serviserjih,
ki za pooblaščeno podjetje opravljajo storitve, vključno s podatki o pridobljenih spričevalih o uspešno končanem programu
usposabljanja serviserjev.
X. OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE ZA PREDELAVO
IN ODSTRANJEVANJE
26. člen
(obveznosti v zvezi z oddajo v predelavo ali odstranjevanje)
Upravljavec nepremične opreme, vzdrževalec opreme ter
pooblaščeno podjetje morajo zajete odpadne ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline oddati predelovalcu
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ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov
v predelavo ali odstranjevalcu ozonu škodljivih snovi oziroma
fluoriranih toplogrednih plinov v odstranitev.
27. člen
(okoljevarstveno dovoljenje)
(1) Predelovalec odpadnih ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov lahko začne predelavo teh snovi oziroma plinov, ko pridobi okoljevarstvene dovoljenje ministrstva
v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) Odstranjevalec odpadnih ozonu škodljivih snovi ali
fluoriranih toplogrednih plinov lahko začne odstranjevati te
snovi oziroma pline, ko pridobi okoljevarstveno dovoljenje ministrstva v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(3) Predelovalec in odstranjevalec odpadnih ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov morata
voditi evidenco o predelanih ali odstranjenih odpadnih ozonu
škodljivih snoveh in fluoriranih toplogrednih plinih v skladu
s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(4) Ne glede na količine predelanih ali odstranjenih odpadnih ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov
morata predelovalec in odstranjevalec iz prejšnjega odstavka
posredovati ministrstvu poročilo o predelavi oziroma odstranjevanju ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov
za preteklo koledarsko leto v elektronski obliki najpozneje do
31. marca tekočega leta.
(5) Obliko poročila iz prejšnjega odstavka objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh.
XI. POROČANJE KOMISIJI
28. člen
(poročanje Evropski Komisiji)
Ministrstvo obvesti Evropsko komisijo o svojem programu
usposabljanja in podeljevanja spričeval za opravljanje dejavnosti iz 1. točke 5. člena Uredbe 842/2006/ES v skladu z Uredbo
308/2008/ES.
XII. NADZOR
29. člen
(pristojni inšpektorji)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
30. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec opreme, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– v nasprotju s prepovedjo iz prvega odstavka 3. člena te
uredbe pri namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali
odstranjevanju opreme izpušča v zrak ozonu škodljive snovi in
fluorirane toplogredne pline,
– v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena te uredbe pri
namestitvi, obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju opreme ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih
plinov ne zajema zato, da se reciklirajo na kraju samem ali
skladiščijo v posodah, preden se predelajo ali odstranijo,
– v nasprotju s 4. členom te uredbe ne zagotovi zajema
ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, pri
namestitvi, vzdrževanju, obratovanju, razgradnji ali odstranjevanju opreme, ki ni oprema po tej uredbi, če so v njej ozonu
škodljive snovi ali fluorirani toplogredni plini,
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– ne prijavi ministrstvu nepremične opreme, ki vsebuje
3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih
plinov, v skladu s prvim odstavkom 5. člena te uredbe,
– ne obvesti ministrstva o vseh spremembah podatkov iz
prijave v skladu s tretjim odstavkom 5. člena te uredbe,
– ne pridobi potrdila o opravljenem preverjanju uhajanja
za opremo, za katero je treba v skladu z Uredbo 2037/2000/ES
ali Uredbo 842/2006/ES izvajati preverjanje uhajanja, v skladu
z drugim odstavkom 6. člena te uredbe,
– ne hrani potrdil o preverjanju uhajanja najmanj tri leta
po preverjanju uhajanja v skladu s petim odstavkom 6. člena
te uredbe,
– ne zagotovi preverjanja uhajanja v skladu s standardnimi zahtevami iz Uredbe 1516/2007/ES, če je to preverjanje
uhajanja pri nepremični opremi za hlajenje in klimatizacijo in
pri toplotnih črpalkah, in v skladu s standardnimi zahtevami iz
Uredbe 1497/2007/ES, če je to preverjanje uhajanja iz vgrajenih gasilnih sistemov s plini in gasilnih aparatov, v skladu
s prvim odstavkom 7. člena te uredbe,
– ne vodi evidence o opremi v skladu z 2. členom Uredbe 1516/2007/ES, če je to nepremična oprema za hlajenje in
klimatizacijo in toplotne črpalke, in evidenco sistema v skladu
z 2. členom Uredbe 1497/2007/ES, če so to vgrajeni gasilni
sistemi s plini in gasilni aparati, v skladu z drugim odstavkom
7. člena te uredbe,
– ne zagotovi, da se opravlja preverjanje uhajanja v skladu s tretjim odstavkom 7. člena te uredbe, če preverjanje uhajanja opravljajo pri upravljavcu opreme zaposleni pooblaščeni
serviserji,
– ne zagotovi zajemanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov pri opremi iz prvega odstavka 8. člena
te uredbe,
– ne zagotovi v skladu s prvim odstavkom 9. člena te
uredbe za opremo, ki je zunaj uporabe več kakor 12 mesecev
in vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih
toplogrednih plinov, zajema vse količine ozonu škodljivih snovi
ali fluoriranih toplogrednih plinov, ki jih ta oprema vsebuje, ali
ne pridobi potrdila o zajemu ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih
toplogrednih plinov,
– ne vodi evidence o zajemu ozonu škodljivih snovi in
fluoriranih toplogrednih plinov, njihovem recikliranju in o oddaji v predelavo in odstranjevanje v skladu s prvim odstavkom
10. člena te uredbe,
– ne predloži letnega poročila o zajemu ozonu škodljivih
snovi in fluoriranih toplogrednih plinov v skladu s prvim odstavkom 11. člena te uredbe,
– ne pošlje pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo
podatkov o pooblaščenih serviserjih, ki pri njem opravljajo
zajem ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov,
v skladu s petim odstavkom 11. člena te uredbe,
– ne zagotovi, da za nepremično opremo opravlja preverjanje uhajanja, vzdrževanje nepremične opreme in zajemanje
ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov pri njem
zaposleni pooblaščeni serviser v skladu s prvim odstavkom
12. člena te uredbe,
– ne zagotovi, da opravlja preverjanje uhajanja, vzdrževanje nepremične opreme ali zajemanje ozonu škodljivih snovi
ali fluoriranih toplogrednih plinov pooblaščeno podjetje v skladu
z drugim odstavkom 12. člena te uredbe,
– ne odda zajetih odpadnih ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov predelovalcu ozonu škodljivih snovi
oziroma fluoriranih toplogrednih plinov v predelavo ali odstranjevalcu ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih
plinov v odstranitev v skladu s 26. členom te uredbe,
– ne prijavi obstoječe opreme, ki vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, v skladu
s prvim odstavkom 31. člena te uredbe najpozneje šest mesecev po uveljavitvi te uredbe.
(2) Z globo od 4.000 eurov do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje vzdrževalec opreme, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
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– ne zagotovi zajemanja ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov v skladu s tretjim odstavkom 8. člena
te uredbe,
– ne vodi evidence o zajemu ozonu škodljivih snovi in
fluoriranih toplogrednih plinov, njihovem recikliranju in o oddaji
v predelavo in odstranjevanje v skladu s prvim odstavkom 10.
člena te uredbe,
– ne predloži letnega poročila o zajemu ozonu škodljivih
snovi in fluoriranih toplogrednih plinov v skladu s prvim odstavkom 11. člena te uredbe,
– ne pošlje pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo
podatkov o pooblaščenih serviserjih, ki pri njem opravljajo
zajem ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov,
v skladu s petim odstavkom 11. člena te uredbe,
– ne zagotovi, da zajemanje ozonu škodljivih snovi ali
fluoriranih toplogrednih plinov opravlja pooblaščeni serviser
v skladu s tretjim odstavkom 12. člena te uredbe,
– ne odda zajetih odpadnih ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov predelovalcu ozonu škodljivih snovi
oziroma fluoriranih toplogrednih plinov v predelavo ali odstranjevalcu ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih
plinov v odstranitev v skladu s 26. členom te uredbe.
(3) Z globo od 4.000 eurov do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje proizvajalec, uvoznik ali pridobitelj nepremične
opreme, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne zagotovi, da namestitev te opreme opravi pooblaščeni serviser v skladu s četrtim odstavkom 12. člena te uredbe.
– ne zagotovi, da namestitev nepremične opreme opravi
v imenu proizvajalca, uvoznika ali pridobitelja pooblaščeno
podjetje v skladu s petim odstavkom 12. člena te uredbe.
(4) Z globo od 4.000 eurov do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje distributer, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če:
– ne zagotovi, da dobavo ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov opravi pooblaščeni serviser v skladu
s šestim odstavkom 12. člena te uredbe,
– v nasprotju s sedmim odstavkom 12. člena te uredbe
dobavlja ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline
osebam, ki niso upravljavci opreme iz 5. člena te uredbe, proizvajalci opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane
toplogredne pline osebe, vzdrževalci opreme ali pooblaščena
podjetja iz 13. člena te uredbe.
(5) Z globo od 4.000 eurov do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje pooblaščeno podjetje, ki je pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne zagotovi, da so v skladu s prvo alineo prvega odstavka 15. člena te uredbe osebe, ki jim namešča opremo,
in upravljavci opreme, za katere vzdržuje opremo in opravlja
preverjanje uhajanja, seznanjene z imeni in priimki pri njem
zaposlenih pooblaščenih serviserjev, ki izvajajo te storitve,
– ne zagotovi, da v skladu z drugo alineo prvega odstavka
15. člena te uredbe pri njem zaposleni pooblaščeni serviserji
opravljajo preverjanje uhajanja v skladu s prvim odstavkom
7. člena te uredbe,
– ne izda o izvedenem preverjanju uhajanja upravljavcu
opreme potrdila o preverjanju uhajanja v skladu z drugim odstavkom 15. člena te uredbe,
– ne izda o zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih
toplogrednih plinov upravljavcu opreme potrdila o zajemu ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov v skladu
s tretjim odstavkom 15. člena te uredbe,
– ne vodi evidence o zajemu ozonu škodljivih snovi in
fluoriranih toplogrednih plinov v skladu s četrtim odstavkom
15. člena te uredbe,
– ne poroča ministrstvu o zajemu ozonu škodljivih snovi
in fluoriranih toplogrednih plinov v skladu s petim odstavkom
15. člena te uredbe.
(6) Z globo od 4.000 eurov do 50.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
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ki predeluje ali odstranjuje ozonu škodljive snovi ali fluorirane
toplogredne pline, če:
– v nasprotju s prvim odstavkom 27. člena te uredbe kot
predelovalec odpadnih ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih
toplogrednih plinov začne predelavo, ne da bi pridobil okoljevarstveno dovoljenje,
– v nasprotju z drugim odstavkom 27. člena te uredbe kot
odstranjevalec odpadnih ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih
toplogrednih plinov začne odstranjevati, ne da bi pridobil okoljevarstveno dovoljenje,
– ne vodi evidence kot predelovalec ali odstranjevalec odpadnih ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih
plinov v skladu s tretjim odstavkom 27. člena te uredbe,
– ne posreduje ministrstvu letnega poročila o predelavi
oziroma odstranjevanju ozonu škodljivih snovi in fluoriranih
toplogrednih plinov v skladu s četrtim odstavkom 27. člena te
uredbe.
(7) Z globo od 300 eurov do 1.200 eurov se za prekršek
kaznuje fizična oseba, če:
– v nasprotju s prvim odstavkom 3. člena te uredbe pri
obratovanju, vzdrževanju, razgradnji ali odstranjevanju opreme
izpušča v zrak ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne
pline,
– v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena te uredbe pri
razgradnji ali odstranjevanju opreme ne zagotovi zajemanja
ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov,
– ne zagotovi za opremo, ki ne obratuje več kakor 12
mesecev, preverjanja uhajanja v skladu s 6. in 7. členom te
uredbe ali najpozneje eno leto po prenehanju njenega obratovanja zajema vse količine ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih
toplogrednih plinov, ki jih ta oprema vsebuje, ali ne pridobi potrdila o zajemu ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih
plinov v skladu s prvim odstavkom 9. člena te uredbe.
(8) Z globo od 1300 eurov do 4.100 eurov se za prekršek
iz prvega do šestega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba:
– upravljavca opreme, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik,
– vzdrževalca opreme, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik,
– proizvajalca, uvoznika, pridobitelja nepremične opreme,
– distributerja,
– pooblaščenega podjetja,
– predelovalca odpadnih ozonu škodljivih snovi oziroma
fluoriranih toplogrednih plinov in odstranjevalca odpadnih ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih toplogrednih plinov.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(prijava obstoječe opreme)
(1) Upravljavci obstoječe opreme, ki vsebuje 3 kg ali več
ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov, morajo
to opremo prijaviti ministrstvu najpozneje šest mesecev po
uveljavitvi te uredbe.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka obstoječe
opreme, ki vsebuje 3 kg ali več ozonu škodljivih snovi, ni treba
prijaviti, če jo je upravljavec opreme prijavil v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi (Uradni
list RS, št. 42/03 in 41/04 – ZVO-1).
32. člen
(vpis v evidenco pooblaščenih podjetij)
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
ima kot vzdrževalec opreme veljavno potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadnih ozonu škodljivih snovi v skladu s 13. in
14. členom Pravilnika o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi (Uradni list RS, št. 42/03 in 41/04 – ZVO-1), mora
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pridobiti potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco pooblaščenih
podjetij do izteka veljavnosti tega potrdila oziroma najpozneje
do 31. decembra 2010.
(2) Potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadnih ozonu
škodljivih snovi, izdano v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi (Uradni list RS, št. 42/03 in
41/04 – ZVO-1), velja za potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco
pooblaščenih podjetij do izteka veljavnosti tega potrdila oziroma najpozneje do 31. decembra 2010.
33. člen
(dokazila o usposobljenosti serviserjev opreme)
(1) Ne glede na določbe 16. do 24. člena te uredbe se do
1. julija 2009 za usposabljanje in izpopolnjevanje serviserjev
opreme ter za izdajo dokazila o končanem programu usposabljanja in izpopolnjevanja za pridobitev ustreznega znanja za
varno ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi uporabljajo določbe
15. člena Pravilnika o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi
snovmi (Uradni list RS, št. 42/03 in 41/04 – ZVO-1).
(2) Fizična oseba, ki je kot serviser opreme do uveljavitve
te uredbe pridobila ali do 1. julija 2009 pridobi dokazilo, da je
v skladu s 15. členom Pravilnika o ravnanju z odpadnimi ozonu
škodljivimi snovmi (Uradni list RS, št. 42/03 in 41/04 – ZVO-1),
končala program usposabljanja in izpopolnjevanja za pridobitev
ustreznega znanja za varno ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi, mora pridobiti spričevalo o uspešno končanem programu
usposabljanja za pridobitev ustreznega znanja za varno ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini
najpozneje do 31. decembra 2010.
34. člen
(letno poročanje)
Letno poročilo iz prvega odstavka 11. člena te uredbe
o polnjenju in zajemu ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov je treba prvič poslati ministrstvu do 31. marca
2009 za leto 2008.
35. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik
o ravnanju z odpadnimi ozonu škodljivimi snovmi (Uradni list
RS, št. 42/03 in 41/04 – ZVO-1), razen določb 15. člena, ki
prenehajo veljati 1. julija 2009.
36. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določbe prvega odstavka
16. člena te uredbe, ki začne veljati 1. julija 2009.
Št. 00719-59/2008/9
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2006-2511-0031
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3493.

Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji
ter odpadnimi baterijami in akumulatorji

Na podlagi drugega odstavka 19. člena in petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt in
57/08 – ZFO-1A) izdaja Vlada Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
UREDBO
o ravnanju z baterijami in akumulatorji
ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba v skladu Direktivo 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah
in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in
razveljavitvi Direktive 91/157/EGS (UL L št. 266 z dne 26. 9.
2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2006/66/ES)
določa zaradi izboljšanja okolju prijaznega delovanja baterij in akumulatorjev ter ravnanja z odpadnimi baterijami in
akumulatorji vseh, ki so vključeni v življenjski krog baterij in
akumulatorjev, od proizvajalcev in distributerjev do njihovih
končnih uporabnikov ter zlasti tistih udeležencev, ki neposredno sodelujejo pri obdelavi in recikliranju odpadnih baterij in
akumulatorjev:
1. pravila za dajanje baterij in akumulatorjev na trg, zlasti
še prepoved dajanja na trg baterij in akumulatorjev, ki vsebujejo
nevarne snovi, in
2. posebna pravila za zbiranje, predelavo in odstranjevanje odpadnih baterij in akumulatorjev na področju ravnanja z odpadki in izhodišča za pripravo operativnih programov
varstva okolja v zvezi s spodbujanjem zbiranja, obdelave in
recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev.
(2) Za vprašanja v zvezi z zbiranjem, predelavo in odstranjevanjem odpadnih baterij in akumulatorjev in v zvezi s splošnimi pogoji ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji, ki
niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja
ravnanje z odpadki.
2. člen
(uporaba)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za vse vrste baterij
in akumulatorjev, ne glede na njihovo obliko, velikost, težo,
snovno sestavo ali uporabo, pri tem pa ta uredba ne posega
v izvajanje predpisa, ki ureja ravnanje z izrabljenimi motornimi
vozili, in predpisa, ki ureja ravnanje z odpadno električno in
elektronsko opremo.
(2) Ta uredba se glede zahtev o zbiranju, predelavi in odstranjevanju odpadnih baterij in akumulatorjev uporablja za vse
odpadne baterije in akumulatorje, ne glede na datum njihovega
dajanja na trg.
(3) Ta uredba se ne uporablja za baterije in akumulatorje v:
1. opremi, ki je povezana z zaščito bistvenih varnostnih
interesov države, orožju, strelivu in vojaškem materialu,
razen za proizvode, ki niso predvideni za izrecno vojaške
namene;
2. opremi, namenjeni za uporabo v vesolju.
3. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. baterija ali akumulator je kakršenkoli vir električne energije, ki nastane z neposredno pretvorbo kemične energije in
je sestavljen iz ene ali več primarnih celic (ni možna ponovna
polnitev) ali ene ali več sekundarnih celic (možna ponovna
polnitev);
2. baterijski sklop je kakršen koli niz baterij ali akumulatorjev, ki so medsebojno povezani oziroma zapečateni v zunanji
ovoj, tako da tvorijo sklenjeno enoto, ki je končni uporabnik ne
more razdeliti ali odpreti;
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3. prenosna baterija ali akumulator je baterija, gumbasta
celica, baterijski sklop ali akumulator, ki:
– je zapečaten,
– je ročno prenosljiv in
– ni niti industrijska baterija ali akumulator niti avtomobilska baterija ali akumulator;
4. gumbasta celica je majhna, okrogla in prenosna baterija
ali akumulator, katere premer je večji od njegove višine in ki se
uporablja za posebne namene, kakor je napajanje slušnih aparatov, ročnih ur, drobne prenosne opreme in varnostno napajanje;
5. avtomobilska baterija ali akumulator je baterija ali akumulator, ki se uporablja za avtomobilski zaganjalnik, osvetlitev
ali napajanje za vžig;
6. industrijska baterija ali akumulator je baterija ali akumulator, ki je namenjen izključno za industrijsko ali profesionalno
uporabo ali se uporablja v vseh vrstah električnih vozil;
7. odpadna baterija ali odpadni akumulator je baterija ali
akumulator, ki se uvršča med odpadke v skladu s predpisom,
ki ureja ravnanje z odpadki;
8. recikliranje je postopek predelave odpadkov, pri katerem se odpadni materiali v proizvodnem procesu predelajo za
njihov prvotni ali kakšen drug namen, razen za pridobivanje
energije, v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
9. odstranjevanje je kateri koli postopek odstranjevanja
odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnaje z odpadki;
10. obdelava je katerakoli dejavnost, opravljena na odpadnih baterijah in akumulatorjih, po oddaji v objekt za sortiranje
zaradi priprave za njihovo recikliranje ali pripravo za njihovo
odstranjevanje;
11. oprema je električna ali elektronska oprema v skladu
s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, v celoti ali delno napajano iz baterij ali akumulatorjev ali pa jo je možno tako napajati;
12. proizvajalec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne glede na uporabljeno metodo prodaje,
vključno s prodajo preko svetovnega spleta oziroma interneta kot storitev informacijske družbe v skladu z zakonom,
ki ureja varstvo potrošnikov, na ozemlju Republike Slovenije
zaradi izvajanja svoje dejavnosti daje prvič v promet baterije
ali akumulatorje, vključno s tistimi, ki so vgrajeni v opremo ali
vozila. Za proizvajalca velja tudi pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki na ozemlju Republike Slovenije daje
prvič v promet baterije ali akumulatorje, pridobljene v drugih
državah članicah Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU),
uvožene iz tretjih držav ali proizvedene na ozemlju Republike
Slovenije, vključno s tistimi baterijami in akumulatorji, ki so
vgrajeni v opremo ali vozila;
13. izvorni proizvajalec je oseba, ki proizvaja in prodaja
baterije ali akumulatorje pod svojo blagovno znamko. Za izvornega proizvajalca velja tudi pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki na ozemlju Republike Slovenije daje
prvič v promet baterije in akumulatorje, vgrajene v opremo ali
vozila pod njegovo blagovno znamko;
14. distributer je oseba, ki končnemu uporabniku v okviru
izvajanja svoje dejavnosti dobavlja baterije in akumulatorje;
15. dajanje v promet je dobava ali dajanje blaga na voljo
bodisi proti plačilu ali brezplačno tretji osebi znotraj območja
EU in vključuje uvoz v carinsko območje EU;
16. brezžično električno orodje je ročno orodje, ki se
napaja iz baterije ali akumulatorja in je namenjeno za vzdrževanje, gradbena dela ali vrtna opravila;
17. stopnja zbiranja za posamezno koledarsko leto je
odstotek, dobljen kot količnik med maso odpadnih prenosnih
baterij in akumulatorjev, zbranih v tem koledarskem letu v skladu s to uredbo in v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje
z odpadno električno in elektronsko opremo, in povprečno
letno maso prenosnih baterij in akumulatorjev, ki so jo proizvajalci dali prvič v promet na območju Republike Slovenije,
izračunano kot letno povprečje za obdobje tega koledarskega
leta in dveh poprejšnjih koledarskih let (v nadaljnjem besedilu:
stopnja zbiranja);
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18. končni uporabnik je fizična oseba ali pravna oseba,
pri katerem zaradi uporabe baterij ali akumulatorjev nastajajo
odpadne baterije ali akumulatorji;
19. končni uporabnik brez predhodnega dobavitelja je
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki sam
uporabi baterije in akumulatorje, katere sam pridobi v drugi
državi članici EU ali uvozi iz tretje države ali proizvede, vključno
z vgrajenimi v opremo ali vozila;
20. zbiralec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki v skladu s to uredbo in v skladu s predpisom, ki
ureja ravnanje z odpadki, zbira odpadne baterije in akumulatorje;
21. najboljše razpoložljive tehnike so najboljše razpoložljive tehnike v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
22. izvajalec občinske javne službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) je izvajalec občinske gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja;
23. zbirni center odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev (v nadaljnjem besedilu: zbirni center) je objekt ali prostor
v objektu, ki ga upravlja zbiralec odpadnih prenosnih baterij in
akumulatorjev ter je urejen za predhodno skladiščenje odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev pred njihovo oddajo
v obdelavo;
24. zbiralnica odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev je zabojnik za prepuščanje odpadnih prenosnih baterij in
akumulatorjev, ki je nameščen na kraju, dostopnem končnim
uporabnikom prenosnih baterij in akumulatorjev, in ga upravlja
zbiralec odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev;
25. nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, s katerim se proizvajalci, ki pristopajo
k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami
in akumulatorji, dogovorijo o njihovem zastopanju pri izvajanju
posameznih opravil pri ravnanju z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji v skladu s skupnim načrtom ravnanja
z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji in o drugih
zadevah v zvezi z njegovim izvajanjem;
26. pošiljka odpadnih baterij in akumulatorjev je celotna
količina odpadnih baterij in akumulatorjev, ki jih pri istem distributerju ali istem izvajalcu javne službe prevzame zbiralec
v največ 30 dneh. Pošiljka odpadnih baterij in akumulatorjev
je tudi celotna količina odpadnih baterij in akumulatorjev, ki jih
zbiralec prevzame pri končnem uporabniku ali ki jih zbiralec
odda istemu predelovalcu odpadnih baterij in akumulatorjev
v enem dnevu.
4. člen
(okoljski cilji, določeni za zbiranje odpadnih prenosnih
baterij in akumulatorjev)
(1) Stopnja zbiranja se za Republiko Slovenijo prvič izračuna za tretje polno koledarsko leto po uveljavitvi te uredbe.
(2) Ne glede na določbe predpisa, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, je potrebno v izračun
stopnje zbiranja vključiti tudi količine zbranih odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev ter količine prodanih prenosnih
baterij in akumulatorjev, ki so vgrajeni v električno in elektronsko opremo.
(3) Stopnja zbiranja ne sme biti manjša od:
– 25% do 26. septembra 2012;
– 45% do 26. septembra 2016.
(4) Stopnjo zbiranja je treba vrednotiti na podlagi izračuna
iz preglednice »Spremljanje skladnosti s cilji zbiranja« iz priloge
1, ki je sestavni del te uredbe.
(5) Ministrstvo, pristojno za okolje (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo), mora o stopnji zbiranja iz prejšnjega odstavka
poročati Evropski komisiji (v nadaljnjem besedilu: Komisija)
v šestih mesecih po koncu koledarskega leta, za katero se
poročilo velja, pri tem pa je treba navesti tudi način pridobivanja
podatkov, potrebnih za izračun stopnje zbiranja.
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II. PROIZVODNJA IN DAJANJE BATERIJ
IN AKUMULATORJEV V PROMET
5. člen
(prepovedi pri dajanju v promet)
(1) Ne glede na določbe predpisa, ki ureja vsebnost nevarnih snovi v materialih in sestavnih delih motornih vozilih, je
prepovedano dajati v promet:
– baterije ali akumulatorje, ne glede na to, ali so vgrajene
v opremo ali ne, ki vsebujejo več kakor 0,0005% živega srebra
glede na celotno maso, in
– prenosne baterije ali akumulatorje, vključno z vgrajenimi
v opremo, ki vsebujejo več kakor 0,002% kadmija glede na
celotno maso.
(2) Prepoved iz 1. točke prejšnjega odstavka se ne uporablja za gumbaste celice, ki lahko vsebujejo največ 2% živega
srebra glede na celotno maso.
(3) Prepoved iz 2. točke prvega odstavka tega člena se ne
uporablja za prenosne baterije in akumulatorje, namenjene za:
1. varnostne in alarmne sisteme, vključno z zasilno razsvetljavo;
2. medicinsko opremo;
3. brezžično električno orodje.
(4) Proizvajalec mora na zahtevo pristojnega inšpektorja
omogočiti vpogled v dokumentacijo o izpolnjevanju zahtev iz
prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena za baterije in
akumulatorje, ki jih daje prvič v promet na ozemlju Republike
Slovenije.
(5) Če se baterije in akumulatorji uvažajo iz tretje države
ali pridobivajo v drugi državi članici EU, mora dokumentacijo
o izpolnjevanju zahtev iz prvega, drugega in tretjega odstavka
tega člena pridobiti od izvornega proizvajalca baterij ali akumulatorjev oseba, ki kot proizvajalec v skladu s to uredbo daje
baterije ali akumulatorje prvič v promet na ozemlju Republike
Slovenije, in jo posredovati pristojnemu inšpektorju na njegovo
zahtevo.
6. člen
(tehnični napredek)
Pri proizvodnji in pri dajanju baterij in akumulatorjev v promet je treba upoštevati, da je nujno zagotoviti okolju prijaznejše
delovanje v celotni življenjski dobi baterij in akumulatorjev
z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, ki prispevajo k zmanjševanju nevarnih snovi v njih ali k nadomeščanju nevarnih snovi z manj škodljivimi vplivi na okolje, predvsem kot nadomestilo
za živo srebro, kadmij in svinec.
7. člen
(zahteve za opremo, ki vsebuje baterije
in akumulatorje)
(1) Izvorni proizvajalec, ki na ozemlju Republike Slovenije
daje prvič v promet baterije ali akumulatorje, vgrajene v opremo pod njegovo blagovno znamko, mora pri načrtovanju in
proizvodnji te opreme zagotoviti, da lahko končni uporabnik
odpadne baterije in akumulatorje vzame iz opreme in jih nadomesti z drugimi.
(2) Izvorni proizvajalec, ki na ozemlju Republike Slovenije daje prvič v promet baterije ali akumulatorje, vgrajene
v opremo pod njegovo blagovno znamko, mora zagotoviti, da
so k tej opremi priložena navodila, ki prikazujejo način varnega
jemanja baterij ali akumulatorjev iz opreme, in kjer je to primerno, obvešča končnega uporabnika o vrsti vgrajenih baterij in
akumulatorjev.
(3) Proizvajalec, ki daje prvič v promet na ozemlju Republike Slovenije baterije ali akumulatorje, vgrajene v opremo,
mora zagotoviti, da so izpolnjene zahteve iz prvega in drugega
odstavka tega člena.
(4) Določbi drugega in tretjega odstavka tega člena se ne
uporabljata, kadar je treba zaradi varnostnih razlogov, zaradi
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delovanja ali iz razlogov medicinske ali podatkovne celovitosti
stalno dovajati energijo, ki zahteva neprekinjeno povezavo med
opremo in baterijo ali akumulatorjem.

III. PRAVILA RAVNANJA Z ODPADNIMI PRENOSNIMI
BATERIJAMI IN AKUMULATORJI
8. člen
(obveznosti končnega uporabnika)
(1) Končni uporabnik ne sme prepuščati odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev izvajalcu javne službe kot mešani
komunalni odpadek.
(2) Končni uporabnik mora odpadne prenosne baterije in
akumulatorje:
– prepuščati distributerju prenosnih baterij in akumulatorjev, če je končni uporabnik fizična oseba,
– prepuščati izvajalcu javne službe v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov ali v premičnih zbiralnicah ločeno zbranih nevarnih frakcij komunalnih odpadkov,
če je končni uporabnik fizična ali pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, pri tem pa odpadne prenosne baterije in
akumulatorji ne smejo nastajati zaradi izvajanja gospodarske
dejavnosti iz tretjega odstavka 9. člena te uredbe, ali
– oddajati zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev neposredno ali v zbiralnicah odpadnih prenosnih baterij
in akumulatorjev, če jih zbiralec vzpostavi.
(3) Končni uporabnik mora odpadne prenosne baterije
ali akumulatorje, preden jih prepusti distributerju ali izvajalcu
javne službe ali odda zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in
akumulatorjev, hraniti ločeno od drugih odpadkov.
9. člen
(obveznosti izvajalca javne službe)
(1) Če so v mešanih komunalnih odpadkih odpadne prenosne baterije ali odpadni prenosni akumulatorji, mora izvajalec
javne službe prevzeti takšne mešane komunalne odpadke od
povzročitelja odpadkov kot nevarne komunalne odpadke.
(2) Izvajalec javne službe mora omogočiti končnim uporabnikom za odpadne prenosne baterije in akumulatorje brezplačno prepuščanje v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij
komunalnih odpadkov ali v premični zbiralnici ločeno zbranih
nevarnih frakcij komunalnih odpadkov.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka izvajalcu
javne službe ni treba brezplačno prevzemati odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, ki nastajajo pri pravnih osebah ali
samostojnih podjetnikih posameznikih zaradi izvajanja gospodarske dejavnosti:
– proizvodnje, popravljanja in vzdrževanja opreme, v katero so vgrajene baterije in akumulatorji, ali
– predelave odpadne opreme, v katero so vgrajene baterije in akumulatorji, vključno s predelavo odpadne električne
in elektronske opreme v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje
z odpadno električno ali elektronsko opremo.
(4) Izvajalec javne službe mora vse odpadne prenosne
baterije in akumulatorje, ki jih zbere kot ločeno zbrano frakcijo
komunalnih odpadkov, oddati zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev brez zahteve za plačilo zaradi morebitne
vrednosti materialov v njih.
10. člen
(prevzem odpadnih prenosnih baterij
in akumulatorjev)
(1) Distributer mora na prodajnem mestu brezplačno prevzemati odpadne prenosne baterije in akumulatorje od kateregakoli končnega uporabnika, ki mu jih želi prepustiti, tudi
če končni uporabnik prepušča odpadne prenosne baterije ali
odpadne prenosne akumulatorje drugega proizvajalca, kakor
je proizvajalec prenosnih baterij in akumulatorjev, ki jih dis-
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tributer prodaja na svojem prodajnem mestu, ali če končni
uporabnik nima namena kupiti prenosnih baterij ali prenosnih
akumulatorjev.
(2) Distributer mora na prodajnem mestu urediti posebne
zabojnike za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje prevzetih odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev. Zabojniki
morajo biti ustrezne kakovosti in oblike in vidno označeni, da
so namenjeni za prepuščanje odpadnih prenosnih baterij in
akumulatorjev.
(3) Distributer mora na vidnem mestu namestiti obvestilo
kupcem o možnosti brezplačnega prepuščanja odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
distributerju ni treba brezplačno prevzemati odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, ki nastajajo pri pravnih osebah
ali samostojnih podjetnikih posameznikih, pri katerih nastajajo
odpadne baterije in akumulatorji zaradi izvajanja gospodarske
dejavnosti iz tretjega odstavka 9. člena te uredbe.
(5) Distributer mora prevzete odpadne baterije in akumulatorje oddati zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev brez zahteve za plačilo zaradi morebitne vrednosti
materialov v njih.
(6) Izpolnjevanje obveznosti distributerja do oddaje prevzetih odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev in zbiralca
odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev do prevzema teh
odpadkov se ugotavlja na podlagi pregleda podatkov iz evidenčnih listov, ki morajo biti priloženi k vsaki pošiljki odpadnih
prenosnih baterij in akumulatorjev, ko jo distributer odda zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev v skladu
s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(7) Evidenčne liste o pošiljkah odpadnih prenosnih baterij
in akumulatorjev morata distributer in zbiralec odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev predložiti ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo.
11. člen
(obveznosti proizvajalca prenosnih baterij
in akumulatorjev)
(1) Proizvajalec prenosnih baterij in akumulatorjev sme
dati prenosne baterije in akumulatorje prvič v promet na
ozemlju Republike Slovenije, če na svoje stroške zagotovi zbiranje odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev od
končnih uporabnikov, distributerjev in izvajalcev javne službe
ter predelavo tako zbranih odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev.
(2) Proizvajalec prenosnih baterij in akumulatorjev lahko
zbiranje odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev zagotavlja
sam kot zbiralec odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev
ali s pogodbo prenese svoje obveznosti zbiranja odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev na zbiralca odpadnih prenosnih
baterij in akumulatorjev.
(3) Proizvajalec prenosnih baterij in akumulatorjev mora
zagotoviti, da mu zbiralec odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev redno pošilja podatke o zbranih ter obdelanih in
recikliranih odpadnih prenosnih baterijah in akumulatorjih. Če
je to skupni načrt ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami
in akumulatorji iz 13. člena te uredbe, mora proizvajalec prenosnih baterij in akumulatorjev zagotoviti, da zbiralec odpadnih
prenosnih baterij redno pošilja podatke o zbranih ter obdelanih in recikliranih prenosnih baterijah in akumulatorjih nosilcu
skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami
in akumulatorji.
(4) Obveznost proizvajalca prenosnih baterij in akumulatorjev iz prvega odstavka tega člena ne velja za prenosne
baterije in akumulatorje, ki jih proizvajalec prenosnih baterij
in akumulatorjev daje prvič v promet na ozemlju Republike
Slovenije in so vgrajene v električno ali elektronsko opremo, če zagotavlja zbiranje odpadne električne in elektronske
opreme v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno
električno in elektronsko opremo, ter za prenosne baterije in
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akumulatorje, ki se izvozijo v tretje države ali iznosijo v druge
države članice EU, vključno s tistimi, vgrajenimi v opremo, ki
se izvozi ali iznosi iz Republike Slovenije.
12. člen
(evidenca proizvajalcev prenosnih baterij
in akumulatorjev)
(1) Proizvajalec prenosnih baterij in akumulatorjev, ki zagotavlja ravnanje v zvezi z odpadnimi prenosnimi baterijami in
akumulatorji v skladu s to uredbo, mora biti vpisan v evidenco
proizvajalcev prenosnih baterij in akumulatorjev, ki jo vodi ministrstvo.
(2) Ministrstvo vpiše proizvajalca prenosnih baterij in
akumulatorjev v evidenco proizvajalcev prenosnih baterij in
akumulatorjev po uradni dolžnosti in o vpisu v to evidenco izda
potrdilo, če:
– ugotovi, da je vpisan v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev električne in elektronske opreme v skladu s predpisom,
ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme, in
– z odločbo potrdi skladnost njegovega načrta ravnanja
z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji z zahtevami
te uredbe in s smernicami iz operativnega programa varstva
okolja na področju ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov in
– ugotovi, da zbiralci odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, ki so navedeni v načrtu ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, izpolnjujejo pogoje za vpis
v evidenco zbiralcev odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev v skladu s 16. členom te uredbe.
(3) Proizvajalec prenosnih baterij in akumulatorjev mora
k vlogi za potrditev načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji priložiti predlog tega načrta, ki vsebuje
naslednje podatke o:
– predvidenem načinu in obsegu prevzemanja odpadnih
prenosnih baterij in akumulatorjev od končnih uporabnikov,
distributerjev in izvajalcev javne službe,
– imenu in sedežu oseb, ki nameravajo kot zbiralci prevzemati odpadne prenosne baterije in akumulatorje iz prejšnje
alinee,
– vrsti in zmogljivosti sredstev in opreme za predhodno
skladiščenje odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev pri
izvajalcih javne službe v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij
komunalnih odpadkov,
– vrsti in zmogljivosti zbiralnic odpadnih prenosnih baterij
in akumulatorjev, ki jih nameravajo upravljati oziroma uporabljati osebe iz druge alinee tega odstavka,
– vrsti in zmogljivosti sredstev in opreme oseb iz druge alinee tega odstavka za prevzemanje odpadnih prenosnih
baterij in akumulatorjev ter za njihovo oddajo in skladiščenje
v zbirnih centrih ter oddajo v obdelavo in recikliranje,
– predvideni letni količini prevzetih odpadnih prenosnih
baterij in akumulatorjev, izraženi v kilogramih in ocenjeni iz
podatkov o letni količini prenosnih baterij in akumulatorjev, ki
jo da v promet oseba, za katero je izdelan načrt ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji,
– predvidenih izvajalcih obdelave in recikliranja odpadnih
prenosnih baterij in akumulatorjev,
– oglaševalnih akcijah za obveščanje končnih uporabnikov o namenu zbiranja, obdelave in recikliranja odpadnih
prenosnih baterij in akumulatorjev, ki jih v skladu z drugim
odstavkom 26. člena te uredbe izvajajo osebe iz druge alinee
tega odstavka, in
– upoštevanju smernic iz operativnega programa varstva
okolja na področju ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov.
(4) Priloga k predlogu načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji je tudi izjava oseb iz druge
alinee prejšnjega odstavka, da bodo v skladu z načrtom ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji zbira-

Stran

11358 /

Št.

78 / 30. 7. 2008

le odpadne prenosne baterije in akumulatorje in zagotavljale
njihovo recikliranje.
(5) V evidenci proizvajalcev prenosnih baterij in akumulatorjev se vodijo podatki:
– firma in sedež proizvajalca prenosnih baterij in akumulatorjev,
– letna količina prenosnih baterij in akumulatorjev, izražena v kilogramih, ki jo proizvajalec prenosnih baterij in akumulatorjev daje v promet,
– številka načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji iz evidence načrtov ravnanja z odpadnimi
prenosnimi baterijami in akumulatorji iz 14. člena te uredbe,
– firma in sedež osebe, ki je nosilec izvajanja načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, če je
to skupni načrt ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in
akumulatorji iz 13. člena te uredbe, in
– datum vpisa v evidenco proizvajalcev prenosnih baterij
in akumulatorjev.
(6) Posamezni proizvajalec prenosnih baterij in akumulatorjev je lahko vpisan v evidenco proizvajalcev prenosnih baterij
in akumulatorjev na podlagi enega načrta ravnanja z odpadnimi
prenosnimi baterijami in akumulatorji ali na podlagi enega
skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami
in akumulatorji iz 13. člena te uredbe.
(7) Podatki iz evidence proizvajalcev prenosnih baterij
in akumulatorjev, razen letnih količin prenosnih baterij in akumulatorjev, ki jih posamezni proizvajalci prenosnih baterij in
akumulatorjev dajejo v promet, so dostopni javnosti na spletnih
straneh ministrstva.
13. člen
(skupni načrt ravnanja z odpadnimi prenosnimi
baterijami in akumulatorji)
(1) Več proizvajalcev prenosnih baterij in akumulatorjev
lahko zaradi izpolnjevanja obveznosti, določenih v tej uredbi,
pripravi skupni načrt ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji in pristopi k njegovemu izvajanju.
(2) Sestavni del skupnega načrta ravnanja z odpadnimi
prenosnimi baterijami in akumulatorji so poleg podatkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena tudi podatki o firmi in njenem
sedežu, katero proizvajalci prenosnih baterij in akumulatorjev,
ki pristopajo k izvajanju tega načrta, pooblastijo kot nosilca
izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi
baterijami in akumulatorji za usklajevanje in vodenje vseh skupnih opravil, ki jih je treba izvesti v skladu s tem načrtom.
(3) Ministrstvo vpiše proizvajalca prenosnih baterij in akumulatorjev, ki je pristopil k izvajanju skupnega načrta ravnanja
z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, v evidenco
proizvajalcev prenosnih baterij in akumulatorjev po uradni dolžnosti, če:
– ugotovi, da je vpisan v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev električne in elektronske opreme v skladu s predpisom,
ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme,
– z odločbo potrdi skladnost skupnega načrta ravnanja
z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji z zahtevami
te uredbe in s smernicami iz operativnega programa varstva
okolja na področju ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov,
– ugotovi, da je podpisal dogovor o pristopu k skupnemu
načrtu ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, ki je priložen k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi
prenosnimi baterijami in akumulatorji,
– ugotovi, da zbiralci odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, ki so navedeni v skupnem načrtu ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, izpolnjujejo pogoje
za vpis v evidenco zbiralcev odpadnih prenosnih baterij in
akumulatorjev v skladu s 16. členom te uredbe.
(4) Nosilec izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji mora v imenu vseh
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proizvajalcev prenosnih baterij in akumulatorjev, ki pristopajo
k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, k vlogi za potrditev skupnega načrta
ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji
priložiti predlog tega skupnega načrta, ki vsebuje podatke iz
tretjega odstavka prejšnjega člena, ter kot priloge k predlogu
tega skupnega načrta:
– izjavo oseb, ki nameravajo kot zbiralci prevzemati odpadne prenosne baterije in akumulatorje, iz četrtega odstavka
prejšnjega člena,
– seznam vseh proizvajalcev prenosnih baterij in akumulatorjev, ki pristopajo k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi
prenosnimi baterijami in akumulatorji, in
– dogovor o pristopu k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, iz katerega so
razvidna pooblastila nosilca izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji.
(5) Ministrstvo izda za vse proizvajalce prenosnih baterij in
akumulatorjev, ki pristopajo k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, potrdilo o vpisu
v evidenco proizvajalcev prenosnih baterij in akumulatorjev.
14. člen
(evidenca načrtov ravnanja z odpadnimi prenosnimi
baterijami in akumulatorji)
(1) Ministrstvo v evidenci načrtov ravnanja z odpadnimi
prenosnimi baterijami in akumulatorji vodi načrte iz tretjega odstavka 12. člena te uredbe in skupne načrte iz prvega odstavka
prejšnjega člena.
(2) V evidenci načrtov ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji se vodijo podatki o zaporedni
številki načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in
akumulatorji ter podatki o firmi in sedežu nosilca izvajanja tega
načrta, če je to skupni načrt ravnanja z odpadnimi prenosnimi
baterijami in akumulatorji.
(3) Proizvajalec prenosnih baterij in akumulatorjev mora
prijaviti ministrstvu vsako bistveno spremembo načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, ki ima
vpliv na izpolnjevanje njegovih obveznosti po tej uredbi. Če je
to skupni načrt ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami
in akumulatorji, mora tako spremembo načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji prijaviti nosilec
skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami
in akumulatorji.
(4) Ravnanje z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji se lahko izvaja v skladu s spremembami načrtov iz
prejšnjega odstavka, če spremembe načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji ali spremembo
skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami
in akumulatorji potrdi ministrstvo z odločbo.
(5) Nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji mora voditi evidenco proizvajalcev prenosnih baterij in akumulatorjev, ki so pristopili k izvajanju
skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in
akumulatorji, in na zahtevo ministrstva ali pristojnega inšpektorja omogočiti vpogled v to evidenco.
(6) Ministrstvo uporablja podatke iz prejšnjega odstavka za
vpis proizvajalcev prenosnih baterij in akumulatorjev v evidenco
proizvajalcev prenosnih baterij in akumulatorjev ali izbris proizvajalcev prenosnih baterij in akumulatorjev iz te evidence.
15. člen
(izbris iz evidence proizvajalcev prenosnih
baterij in akumulatorjev)
(1) Ministrstvo izbriše proizvajalca prenosnih baterij in
akumulatorjev iz evidence proizvajalcev prenosnih baterij in
akumulatorjev in o tem izda odločbo, če ugotovi, da:
– ni vpisan v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev električne in elektronske opreme v skladu s predpisom, ki ureja
okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja
odpadne električne in elektronske opreme,
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– ne zagotavlja izpolnjevanja zahtev v zvezi z ravnanjem
z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji v skladu
z načrtom ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji ali v skladu s skupnim načrtom ravnanja z odpadnimi
prenosnimi baterijami in akumulatorji,
– ne zagotovi poročanja o ravnanju s prevzetimi odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji v skladu s to
uredbo ali
– je iz podatkov, ki jih je ministrstvu poslal nosilec izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi
baterijami in akumulatorji, razvidno, da je odstopil od izvajanja
skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami
in akumulatorji ali da nima podpisanega veljavnega dogovora
o pristopu k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi prenosnimi
baterijami in akumulatorji.
(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka se izbris
iz evidence proizvajalcev prenosnih baterij in akumulatorjev
lahko opravi na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega inšpektorja, v primeru iz prve, tretje in četrte alinee pa po uradni
dolžnosti.
16. člen
(vpis v evidenco zbiralcev prenosnih
baterij in akumulatorjev)
(1) Zbiralec odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev
lahko začne zbiranje odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, ko pridobi potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco zbiralcev
odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) K vlogi za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov mora
biti poleg načrta zbiranja odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, izdelanega v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje
z odpadki, priložena tudi navedba številke načrta ravnanja
z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji ali skupnega
načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji iz evidence načrtov ravnanja z odpadnimi prenosnimi
baterijami in akumulatorji, ki ga zadeva načrt zbiranja odpadnih
prenosnih baterij in akumulatorjev.
17. člen
(obveznosti zbiralca odpadnih prenosnih
baterij in akumulatorjev)
(1) Zbiralec odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev
mora zbirati odpadne prenosne baterije in akumulatorje in zagotavljati njihovo obdelavo in recikliranje v obsegu in na način,
ki je zanj določen v načrtu ravnanja z odpadnimi prenosnimi
baterijami in akumulatorji ali v skupnem načrtu ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji.
(2) Zbiralec odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev
mora prevzemati odpadne prenosne baterije in akumulatorje od
končnih uporabnikov, distributerjev in izvajalcev javne službe
brez zahteve po plačilu zaradi morebitnih stroškov, ki nastanejo
pri zbiranju, obdelavi in recikliranju prevzetih odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zbiralcu
odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev ni treba zagotavljati brezplačnega prevzema odpadnih prenosnih baterij in
akumulatorjev, kadar nastajajo pri predelavi odpadne električne
in elektronske opreme v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje
z odpadno električno in elektronsko opremo.
(4) Če zbiralec odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev vzpostavi zbiralnico odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, mu za njeno obratovanje ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje
z odpadki.
18. člen
(zbirni centri)
Zbiralec odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev mora
za zbiranje, razvrščanje in skladiščenje prevzetih odpadnih
prenosnih baterij in akumulatorjev urediti enega ali več zbirnih
centrov, tako da upošteva:
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1. gostoto poseljenosti in obseg nastajanja odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev,
2. porazdelitev prodajnih mest distributerjev ter količine
nastajanja odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev na posameznem območju in
3. prostorsko razmestitev oziroma oddaljenost do objektov, v katerih zbrane odpadne prenosne baterije in akumulatorje
obdelujejo ali reciklirajo.
19. člen
(prevzem odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev
od izvajalca javne službe)
(1) Ob prevzemu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev od izvajalca javne službe morata zbiralec odpadnih
prenosnih baterij in akumulatorjev in izvajalec javne službe
pri določanju medsebojnega priznavanja stroškov ravnanja
z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji upoštevati
naslednja merila za ugotavljanje stroškov:
1. stroški izvajalca javne službe so stroški postavitve in
vzdrževanja posebnega zabojnika za predhodno skladiščenje
odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev v zbirnem centru
ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov,
2. stroški zbiralca odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev so:
– stroški skladiščenja odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih
odpadkov za čas skladiščenja, ki presega trideset dni,
– stroški prevzemanja odpadkov iz prejšnje alinee, in to
za nakladanje in tehtanje prevzetih odpadnih prenosnih baterij
in akumulatorjev in za podobna opravila,
– vsi drugi stroški, za katere se zaradi prevzema odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev dogovorita izvajalec
javne službe in zbiralec odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev.
(2) Način določanja višine stroškov iz prejšnjega odstavka, ki jih mora plačati zbiralec odpadnih prenosnih baterij in
akumulatorjev izvajalcu javne službe, določi minister, pristojen
za varstvo okolja.
(3) Če prevzema odpadne prenosne baterije in akumulatorje od posameznega izvajalca javne službe več zbiralcev
odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, objavi deleže
prevzemanja odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev za
posameznega zbiralca odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev in druge informacije v zvezi s prevzemanjem odpadnih
prenosnih baterij ministrstvo na svojih spletnih straneh, pri
tem pa upošteva količine prenosnih baterij in akumulatorjev, ki
jih dajejo v promet proizvajalci, za katere izvaja prevzemanje
odpadnih baterij in akumulatorjev posamezni zbiralec odpadnih
prenosnih baterij in akumulatorjev.
IV. PRAVILA RAVNANJA Z ODPADNIMI INDUSTRIJSKIMI
BATERIJAMI IN AKUMULATORJI
20. člen
(obveznosti proizvajalca industrijskih
baterij in akumulatorjev)
(1) Proizvajalec industrijskih baterij in akumulatorjev, ki
daje industrijske baterije in akumulatorje prvič v promet na
ozemlju Republike Slovenije, mora na svoje stroške zagotoviti
zbiranje odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev od končnih uporabnikov ter obdelavo in recikliranje zbranih odpadnih
industrijskih baterij in akumulatorjev.
(2) Proizvajalec industrijskih baterij in akumulatorjev lahko
zbiranje odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev zagotavlja sam kot zbiralec odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev ali s pogodbo prenese svoje obveznosti na zbiralca
odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev.
(3) Obveznost proizvajalca industrijskih baterij in akumulatorjev iz prvega odstavka tega člena ne velja za industrijske
baterije in akumulatorje, ki jih proizvajalec industrijskih baterij
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in akumulatorjev daje prvič v promet na ozemlju Republike
Slovenije in so vgrajene v električno ali elektronsko opremo, če
zagotavlja zbiranje odpadne električne in elektronske opreme
v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno in
elektronsko opremo, in za industrijske baterije in akumulatorje,
ki se izvozijo v tretje države ali iznosijo v druge države članice
EU, vključno z vgrajenimi v opremo, ki se izvozi ali iznosi iz
Republike Slovenije.
21. člen
(evidenca proizvajalcev industrijskih
baterij in akumulatorjev)
(1) Proizvajalec industrijskih baterij in akumulatorjev, ki
zagotavlja ravnanje v zvezi z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji v skladu s to uredbo, mora biti vpisan
v evidenco proizvajalcev industrijskih baterij in akumulatorjev,
ki jo vodi ministrstvo.
(2) Za vpis v evidenco proizvajalcev industrijskih baterij
in akumulatorjev in izbris iz nje ter za vpis načrtov ravnanja
z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji se smiselno uporabljajo določbe od 12. do 15. člena te uredbe, pri
čemer pa se zahteva v zvezi z vpisom v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev električne in elektronske opreme v skladu
s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme,
ne uporablja.
(3) Proizvajalec industrijskih baterij in akumulatorjev mora
zagotoviti, da so v načrtu ravnanja z odpadnimi industrijskimi
baterijami in akumulatorji upoštevane smernice iz operativnega
programa varstva okolja na področju ravnanja z odpadnimi
baterijami in akumulatorji.
22. člen
(prevzemanje industrijskih baterij
in akumulatorjev)
(1) Proizvajalec industrijskih baterij in akumulatorjev mora
zagotoviti, da se odpadne industrijske baterije in akumulatorji
prevzemajo od končnih uporabnikov brezplačno ne glede na
njihovo kemijsko sestavo ali izvor, prevzem pa ne sme biti pogojen z nakupom nove industrijske baterije ali akumulatorja.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka proizvajalcu industrijskih baterij in akumulatorjev ni treba zagotavljati
brezplačnega prevzema odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev, ko nastajajo pri predelavi odpadne električne in
elektronske opreme v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje
z odpadno električno in elektronsko opremo.
(3) Proizvajalec industrijskih baterij in akumulatorjev ali zbiralec, ki zanj zbira odpadne industrijske baterije in akumulatorje,
lahko začne zbiranje odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev, ko pridobi potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco zbiralcev
odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(4) Za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov ter za obveznosti zbiralca odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev se
smiselno uporabljajo določbe 16., 17. in 18. člena te uredbe.
(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko
proizvajalci industrijskih baterij in akumulatorjev in končni uporabniki industrijskih baterij in akumulatorjev sklenejo pogodbe, ki
predvidevajo drugačno ureditev financiranja stroškov zbiranja,
obdelave ali recikliranja odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev, kakor je ureditev iz prvega odstavka tega člena.
V. PRAVILA RAVNANJA Z ODPADNIMI
AVTOMOBILSKIMI BATERIJAMI IN AKUMULATORJI
23. člen
(obveznosti proizvajalca avtomobilskih
baterij in akumulatorjev)
(1) Proizvajalec avtomobilskih baterij in akumulatorjev, ki
daje avtomobilske baterije in akumulatorje prvič v promet na

Uradni list Republike Slovenije
ozemlju Republike Slovenije, mora na svoje stroške zagotoviti
zbiranje odpadnih avtomobilskih baterij in akumulatorjev od
končnih uporabnikov ter obdelavo in recikliranje zbranih odpadnih avtomobilskih baterij in akumulatorjev.
(2) Proizvajalec avtomobilskih baterij in akumulatorjev
lahko zbiranje odpadnih avtomobilskih baterij in akumulatorjev
zagotavlja sam kot zbiralec odpadnih avtomobilskih baterij in
akumulatorjev ali s pogodbo prenese svoje obveznosti na zbiralca odpadnih avtomobilskih baterij in akumulatorjev.
(3) Obveznost proizvajalca avtomobilskih baterij in akumulatorjev iz prvega odstavka tega člena ne velja za avtomobilske baterije in akumulatorje, ki jih proizvajalec avtomobilskih baterij in akumulatorjev daje prvič v promet na ozemlju
Republike Slovenije in so vgrajene v motorna vozila v skladu
s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili,
ter za avtomobilske baterije in akumulatorje, ki se izvozijo
v tretje države ali iznosijo v druge države članice EU, vključno
z vgrajenimi v vozila, ki se izvozijo ali iznosijo iz Republike
Slovenije.
24. člen
(evidenca proizvajalcev avtomobilskih
baterij in akumulatorjev)
(1) Proizvajalec avtomobilskih baterij in akumulatorjev,
ki zagotavlja ravnanje v zvezi z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji v skladu s to uredbo, mora biti vpisan
v evidenco proizvajalcev avtomobilskih baterij in akumulatorjev,
ki jo vodi ministrstvo.
(2) Za vpis v evidenco proizvajalcev avtomobilskih baterij
in akumulatorjev in izbris iz nje ter za vpis načrtov ravnanja
z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji se smiselno uporabljajo določbe od 12. do 15. člena te uredbe, pri
čemer pa se zahteva v zvezi z vpisom v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev električne in elektronske opreme v skladu
s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme,
ne uporablja.
(3) Proizvajalec avtomobilskih baterij in akumulatorjev
mora zagotoviti, da so v načrtu ravnanja z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji upoštevane smernice iz
operativnega programa varstva okolja na področju ravnanja
z odpadnimi baterijami in akumulatorji.
25. člen
(prevzemanje avtomobilskih
baterij in akumulatorjev)
(1) Proizvajalec avtomobilskih baterij in akumulatorjev
mora zagotoviti, da se odpadne avtomobilske baterije in akumulatorji prevzemajo od končnih uporabnikov brezplačno ne
glede na njihov izvor, prevzem pa ne sme biti pogojen z nakupom nove avtomobilske baterije ali akumulatorja.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka proizvajalcu avtomobilskih baterij in akumulatorjev ni treba zagotavljati brezplačnega prevzema odpadnih avtomobilskih baterij in
akumulatorjev, ko nastajajo pri razgradnji izrabljenih motornih
vozil v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi
motornimi vozili.
(3) Proizvajalec avtomobilskih baterij in akumulatorjev ali
oseba, ki zanj zbira odpadne avtomobilske baterije in akumulatorje, lahko začne zbiranje odpadnih avtomobilskih baterij in
akumulatorjev, ko pridobi potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco
zbiralcev odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje
z odpadki.
(4) Za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov in za obveznosti zbiralca odpadnih avtomobilskih baterij in akumulatorjev se
smiselno uporabljajo določbe 16., 17. in 18. člena te uredbe.
(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
lahko proizvajalci avtomobilskih baterij in akumulatorjev ter
končni uporabniki avtomobilskih baterij in akumulatorjev sklenejo pogodbe, ki predvidevajo drugačno ureditev financiranja
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stroškov zbiranja, obdelave ali recikliranja odpadnih avtomobilskih baterij in akumulatorjev, kakor je ureditev iz prvega
odstavka tega člena.
VI. OBVEŠČANJE KONČNEGA UPORABNIKA
IN OZNAČEVANJE BATERIJ IN AKUMULATORJEV
26. člen
(obveščanje končnega uporabnika)
(1) Zbiralec odpadnih prenosnih, industrijskih ali avtomobilskih baterij in akumulatorjev mora obveščati javnost in predvsem končne uporabnike o namenu in ciljih zbiranja odpadnih
baterij in akumulatorjev, o pravilnem ravnanju z njimi, o možnostih njihovega brezplačnega prepuščanja oziroma oddajanja ter
o načinih njihove obdelave in recikliranja.
(2) Z oglaševalnimi akcijami morajo zbiralci odpadnih
prenosnih baterij in akumulatorjev zagotoviti, da so končni
uporabniki v celoti obveščeni o:
1. možnih učinkih snovi, uporabljenih v baterijah in akumulatorjih, na okolje in zdravje ljudi;
2. tem, da naj se odpadne baterije in akumulatorji ne odstranjujejo kakor mešani komunalni odpadki in da se zagotovi
sodelovanje pri njihovem ločenem zbiranju, saj to olajša obdelavo in recikliranje odpadnih baterij in akumulatorjev;
3. razpoložljivih sistemih zbiranja, obdelave in recikliranja
odpadnih baterij in akumulatorjev;
4. svojem doprinosu k recikliranju odpadnih baterij in akumulatorjev;
5. pomenu znaka s prečrtanim premičnim zabojnikom za
odpadke iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, in kemijskih
simbolov Hg, Cd in Pb.
(3) Proizvajalci prenosnih baterij in akumulatorjev morajo zbiralcem odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev
zagotoviti financiranje vseh stroškov, ki nastanejo zaradi oglaševalskih akcij za obveščanje javnosti o zbiranju, obdelavi in
recikliranju odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev iz
prejšnjega odstavka.
27. člen
(označevanje baterij in akumulatorjev)
(1) Proizvajalci prenosnih, industrijskih in avtomobilskih
baterij in akumulatorjev morajo zagotoviti, da so baterije, akumulatorji in baterijski sklopi, ki jih dajejo prvič v promet na
ozemlju Republike Slovenije, označeni z znakom iz priloge 2
te uredbe.
(2) Proizvajalci prenosnih, industrijskih in avtomobilskih
baterij in akumulatorjev morajo zagotoviti, da bo najpozneje do
26. septembra 2009 na prenosnih in avtomobilskih baterijah in
akumulatorjih, ki jih dajejo prvič v promet na ozemlju Republike
Slovenije, navedena zmogljivost električnega vira v vidni, čitljivi
in neizbrisni obliki.
(3) Proizvajalci prenosnih, industrijskih in avtomobilskih
baterij in akumulatorjev morajo zagotoviti, da so baterije, akumulatorji in gumbaste celice, ki jih dajejo prvič v promet na
ozemlju Republike Slovenije, če vsebujejo več kakor 0,0005%
živega srebra, več kakor 0,002% kadmija ali več kakor 0,004%
svinca, označene s kemijskim simbolom za ustrezno kovino, in
sicer Hg, Cd ali Pb. Simbol, ki označuje vsebnost težke kovine,
mora biti natisnjen pod znakom iz priloge 2 te uredbe, na površini, ki je enaka vsaj eni četrtini površine tega znaka.
(4) Proizvajalci prenosnih, industrijskih in avtomobilskih
baterij in akumulatorjev morajo zagotoviti, da znak iz priloge 2
te uredbe pokriva najmanj 3% površine največje ploskve baterije, akumulatorja ali baterijskega sklopa, ki ga dajejo v promet,
in ne presega velikosti 5 × 5 cm. Pri valjastih celicah morajo
proizvajalci zagotoviti, da pokriva znak iz priloge 2 te uredbe
najmanj 1,5% površine telesa baterije ali akumulatorja, ne sme
pa presegati velikosti 5 × 5 cm.
(5) Če je zaradi velikosti baterije, akumulatorja ali baterijskega sklopa površina znaka manjša od 0,5 × 0,5 cm, lahko
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proizvajalci namesto označevanja baterij, akumulatorjev ali
baterijskih sklopov, ki jih dajejo prvič v promet na ozemlju Republike Slovenije, zagotovijo označevanje z znakom s površino
najmanj 1 × 1 cm, ki je natisnjen na embalaži.
(6) Proizvajalci prenosnih, industrijskih in avtomobilskih
baterij in akumulatorjev morajo zagotoviti, da so baterije, akumulatorji, gumbaste celice in baterijski sklopi, ki jih dajejo prvič
v promet na ozemlju Republike Slovenije, označeni s čitljivo
oznako, natisnjeno na vidnem mestu tako, da je ni mogoče
izbrisati.
(7) Proizvajalci prenosnih baterij in akumulatorjev ne smejo ob prodaji prenosnih baterij in akumulatorjev prikazovati
stroškov zbiranja, obdelave in recikliranja ločeno od prodajne
cene prenosnih baterij in akumulatorjev.

VII. OBVEZNOST KONČNEGA UPORABNIKA
BREZ PREDHODNEGA DOBAVITELJA
28. člen
(obveznosti končnega uporabnika
brez predhodnega dobavitelja)
(1) Končni uporabnik brez predhodnega dobavitelja mora
baterije in akumulatorje, ki jih je sam pridobil ali uvozil, potem
ko postanejo odpadne baterije in akumulatorji:
– v skladu s to uredbo prepuščati distributerju, izvajalcu
javne službe ali neposredno zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, če so to odpadne prenosne baterije in
akumulatorje,
– samostojno zagotoviti izpolnjevanje zahtev iz te uredbe, če so to odpadne industrijske ali avtomobilske baterije in
akumulatorje, ali
– pristopiti k izvajanju skupnega načrta ravnanja z odpadnimi industrijskimi baterijami in akumulatorji oziroma z odpadnimi avtomobilskimi baterijami in akumulatorji.
(2) Za končnega uporabnika brez predhodnega dobavitelja, ki samostojno zagotavlja ravnanje z odpadnimi baterijami
in akumulatorji, se smiselno uporabljajo določbe 20., 21. in
22. člena te uredbe, ki veljajo za proizvajalca industrijskih baterij
in akumulatorjev, oziroma določbe 23., 24. in 25. člena te uredbe,
ki veljajo za proizvajalca avtomobilskih baterij in akumulatorjev.

VIII. OBDELAVA IN RECIKLIRANJE ODPADNIH
BATERIJ IN AKUMULATORJEV
29. člen
(obdelava in recikliranje odpadnih
baterij in akumulatorjev)
(1) Zbiralec odpadnih prenosnih, industrijskih ali avtomobilskih baterij in akumulatorjev mora zagotoviti, da obdelava in
recikliranje odpadnih baterij in akumulatorjev izvajajo le osebe,
ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov
v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(2) Proizvajalci prenosnih, industrijskih in avtomobilskih
baterij in akumulatorjev morajo zagotoviti, da se najpozneje do
26. septembra 2009:
– omogoči obdelava in recikliranje odpadnih baterij in
akumulatorjev z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik in
– odpadne baterije in akumulatorje, prevzete v skladu s to
uredbo, vključno s prevzetimi od izvajalcev obdelave odpadne
električne in elektronske opreme v skladu s predpisom, ki
ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, in
s prevzetimi od izvajalcev razgradnje izrabljenih motornih vozil
v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi motornimi
vozili, obdelajo in reciklirajo na način, ki je v skladu s predpisi
na področju varstva okolja, predvsem glede zdravja ljudi, varstva okolja in ravnanja z odpadki.
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(3) Pri obdelavi odpadnih baterij in akumulatorjev je treba
zagotoviti, da se:
1. iz odpadnih baterij in akumulatorjev odstranijo vse tekočine in kisline;
2. v objektih za obdelavo odpadne baterije in akumulatorji
obdelujejo in skladiščijo, vključno z začasnim skladiščenjem, na
površini z neprepustnimi tlemi in primernim prekritjem zaradi
varstva pred vremenskimi vplivi, ali v posebnih zabojnikih.
(4) Če se baterije ali akumulatorji zbirajo skupaj z odpadno
električno in elektronsko opremo v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, je treba
zagotoviti, da se pred obdelavo zbrane odpadne električne in
elektronske opreme iz nje vzamejo baterije ali akumulatorji.
(5) Proizvajalci morajo zagotoviti, da so glede učinkovitosti recikliranja najpozneje do 26. septembra 2010 izpolnjeni
naslednji okoljski cilji:
1. stopnja recikliranja 65% glede na povprečno maso
svinčevih baterij in akumulatorjev s kislino, vključno z recikliranjem svinca v baterijah in akumulatorjih;
2. stopnja recikliranja 75% glede na povprečno maso nikelj-kadmijevih baterij in akumulatorjev, vključno z recikliranjem
kadmija v baterijah in akumulatorjih, in
3. stopnja recikliranja 50% glede na povprečno maso
drugih odpadnih baterij in akumulatorjev.
(6) Ministrstvo mora poročati Komisiji o doseženih stopnjah recikliranja in o tem, ali so bili doseženi okoljski cilji
glede učinkovitosti recikliranja iz prejšnjega odstavka, za vsako
koledarsko leto najpozneje v šestih mesecih po koncu koledarskega leta, za katero veljajo.
30. člen
(odstranjevanje odpadnih
baterij in akumulatorjev)
Odstranjevanje odpadnih industrijskih in avtomobilskih
baterij in akumulatorjev z odlaganjem na odlagališčih ali s sežiganjem oziroma sosežiganjem je prepovedano, pri tem pa se
lahko ostanki katerihkoli baterij in akumulatorjev, ki so obdelani
in reciklirani v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena, odstranijo z odlaganjem na odlagališčih ali s sežiganjem oziroma
sosežiganjem.
31. člen
(izvoz odpadnih baterij in akumulatorjev)
(1) Obdelava in recikliranje odpadnih baterij in akumulatorjev se lahko izvedeta v drugi državi članici EU ali tretji državi,
pod pogojem, da je pošiljanje odpadnih baterij in akumulatorjev
izvedeno v skladu z Uredbo (ES) št. 1013/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov
(UL L št. 190 z dne 12. 7. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeno
z Uredbo Komisije (ES) št. 1379/2007 z dne 26. novembra
2007 o spremembi prilog IA, IB, VII in VIII k Uredbi (ES)
št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljkah
odpadkov za namene upoštevanja tehničnega napredka in
sprememb, dogovorjenih na podlagi Baselske konvencije
(UL L št. 309 z dne 27. 11. 2007, str. 7; v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1013/2006/ES).
(2) Za predelavo odpadnih baterij in akumulatorjev, izvoženih v tretje države v skladu z Uredbo 1013/2006/ES, velja, da
izpolnjuje obveznost in učinkovitost recikliranja iz petega odstavka 29. člena te uredbe, če obstajajo dokazi, da se je recikliranje
izvedlo pod pogoji, ki so enakovredni zahtevam iz te uredbe.
IX. VODENJE EVIDENCE O ZBIRANJU ODPADNIH
BATERIJ IN AKUMULATORJEV IN POROČANJE
ZBIRALCEV
32. člen
(vodenje evidence o zbiranju odpadnih
baterij in akumulatorjev)
(1) Zbiralec odpadnih baterij in akumulatorjev mora v evidenci o zbiranju odpadnih baterij in akumulatorjev poleg po-
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datkov, za to evidenco določenih v predpisu, ki ureja ravnanje
z odpadki, voditi tudi podatke o:
– proizvajalcih, za katere zbira odpadne baterije in akumulatorje ter zagotavlja njihovo obdelavo, recikliranje in odstranjevanje,
– celotni masi zbranih odpadnih baterij in akumulatorjev
ločeno po zbirnih centrih, ki jih upravlja, in o izvajalcih javne
službe, od katerih prevzema odpadne baterije in akumulatorje,
če gre za prenosne baterije in akumulatorje,
– celotni masi odpadnih baterij in akumulatorjev, oddanih
v obdelavo, recikliranje in odstranjevanje, ločeno po izvajalcih
obdelave, recikliranja in odstranjevanja, in
– stroških skladiščenja in prevzema odpadnih prenosnih
baterij in akumulatorjev, ki jih je plačal izvajalcem javne službe.
(2) Zbiralec odpadnih baterij in akumulatorjev mora poročati ministrstvu v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
X. POROČILO O RAVNANJU Z ODPADNIMI PRENOSNIMI,
INDUSTRIJSKIMI IN AVTOMOBILSKIMI
BATERIJAMI IN AKUMULATORJI
33. člen
(poročilo o ravnanju z odpadnimi baterijami
in akumulatorji)
(1) Proizvajalec prenosnih, industrijskih ali avtomobilskih
baterij in akumulatorjev mora najpozneje do 31. marca tekočega leta v elektronski obliki posredovati ministrstvu poročilo
o ravnanju z odpadnimi prenosnimi, industrijskimi oziroma avtomobilskimi baterijami za preteklo koledarsko leto v obliki, ki
jo objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj podatke o:
– celotni količini odpadnih prenosnih, industrijskih oziroma avtomobilskih baterij in akumulatorjev, izraženi v kilogramih
in prevzeti od končnih uporabnikov, distributerjev in izvajalcev
javne službe,
– količini, izraženi v kilogramih, in o deležu odpadnih
prenosnih, industrijskih oziroma avtomobilskih baterij in akumulatorjev, ki so bili reciklirani,
– količini, izraženi v kilogramih, in o deležu odpadnih
prenosnih, industrijskih oziroma avtomobilskih baterij in akumulatorjev, ki so bili drugače predelani, ločeno po postopkih
predelave,
– količini in deležu materialov odpadnih prenosnih, industrijskih oziroma avtomobilskih baterij in akumulatorjev, ki so
bili odstranjeni, ločeno po postopkih odstranjevanja in obsegu
predhodne predelave.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
posreduje poročilo o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji za tiste proizvajalce, ki zagotavljajo svoje obveznosti iz
te uredbe po skupnem načrtu ravnanja z odpadnimi prenosnimi, industrijskimi ali avtomobilskimi baterijami ali akumulatorji,
nosilec izvajanja tega načrta v obliki skupnega poročila vseh
proizvajalcev, ki so pristopili k temu načrtu.
(4) Poročilo o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji v okviru skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi, industrijskimi ali avtomobilskimi baterijami ali akumulatorji
mora vsebovati tudi podatke o izpolnjevanju skupnega načrta
ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji.

XI. POROČANJE KOMISIJI
34. člen
(poročilo o izvajanju)
(1) Ministrstvo pošlje Komisiji poročilo o izvajanju Direktive 2006/66/ES vsaka tri leta, pri tem pa prvo poročilo zajema
obdobje do 26. septembra 2012.
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(2) Ministrstvo mora poročilo iz prejšnjega odstavka pripraviti na podlagi vprašalnika ali predloge, ki jo Komisija pošlje
državam članicam šest mesecev pred začetkom prvega obdobja, zajetega v poročilu.
(3) Ministrstvo poroča tudi o vseh ukrepih, sprejetih za
spodbujanje razvojnih dosežkov, ki zadevajo vpliv baterij in
akumulatorjev na okolje, zlasti o:
1. razvojnih dosežkih, ki vključujejo prostovoljne ukrepe
proizvajalcev za zmanjšanje količin težkih kovin in drugih nevarnih snovi v baterijah in akumulatorjih;
2. novih tehnologijah recikliranja in obdelave;
3. sodelovanju gospodarskih subjektov v sistemih okoljskega ravnanja;
4. raziskavah na teh področjih in
5. ukrepih za spodbujanje preprečevanja nastajanja odpadkov.
(4) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora Komisija
prejeti najpozneje v devetih mesecih po koncu triletnega obdobja, za katero velja, v primeru prvega poročila pa najpozneje
do 26. junija 2013.
XII. NADZOR
35. člen
(inšpektorji)
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka opravljajo
nadzor nad izvajanjem določb 27. člena te uredbe inšpektorji
Tržnega inšpektorata Republike Slovenije.
36. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov je za prekršek kaznovan proizvajalec, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če:
– v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena te uredbe daje
v promet baterije ali akumulatorje, vgrajene v opremo ali ne, ki
vsebujejo več kakor 0,0005% živega srebra glede na celotno
maso, ali prenosne baterije ali akumulatorje, vključno z vgrajenimi v opremo, ki vsebujejo več kakor 0,002% kadmija glede
na celotno maso;
– ne zagotovi, da je v skladu s četrtim odstavkom 5. člena te uredbe dokumentacija o izpolnjevanju zahtev iz prvega,
drugega in tretjega odstavka 5. člena te uredbe predložena
pristojnemu inšpektorju na vpogled na njegovo zahtevo;
– ne zagotovi, da je v skladu s petim odstavkom 5. člena
te uredbe dokumentacija o izpolnjevanju zahtev iz prvega,
drugega in tretjega odstavka 5. člena te uredbe pridobljena od
izvornega proizvajalca baterij ali akumulatorjev in posredovana
pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo;
– ne zagotovi, da so v skladu s tretjim odstavkom 7. člena
te uredbe izpolnjene zahteve iz prvega in drugega odstavka
7. člena te uredbe, če daje prvič v promet na ozemlju Republike Slovenije baterije ali akumulatorje, ki so vgrajeni v opremo;
– daje prenosne baterije in akumulatorje prvič v promet
na ozemlju Republike Slovenije, ne da bi na svoje stroške zagotovil zbiranje odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev od
končnih uporabnikov, distributerjev in izvajalcev javne službe
ter obdelavo in recikliranje tako zbranih odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, v nasprotju s prvim odstavkom 11. člena
te uredbe;
– ne zagotovi v skladu s tretjim odstavkom 11. člena te
uredbe, da mu zbiralec odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev redno pošilja podatke o zbranih ter obdelanih in recikliranih odpadnih prenosnih baterijah in akumulatorjih oziroma da te
podatke pošilja nosilcu skupnega načrta ravnanja z odpadnimi
prenosnimi baterijami in akumulatorji, če je to skupni načrt ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji;
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– v nasprotju s prvim odstavkom 12. člena te uredbe daje
baterije in akumulatorje v promet, ne da bi bil vpisan v evidenco
proizvajalcev prenosnih baterij in akumulatorjev;
– ne prijavi ministrstvu v skladu s tretjim odstavkom
14. člena te uredbe vsake bistvene spremembe načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, ki ima
vpliv na izpolnjevanje njegovih obveznosti po tej uredbi;
– ne zagotovi zbiranja odpadnih industrijskih baterij in
akumulatorjev od končnih uporabnikov ter obdelave in recikliranja zbranih odpadnih industrijskih baterij in akumulatorjev
v skladu s prvim odstavkom 20. člena te uredbe;
– v nasprotju s prvim odstavkom 21. člena te uredbe zagotavlja ravnanje v zvezi z odpadnimi industrijskimi baterijami
in akumulatorji, ne da bi bil vpisan v evidenco proizvajalcev
industrijskih baterij in akumulatorjev;
– ne zagotovi, da se v skladu s prvim odstavkom 22. člena
te uredbe odpadne industrijske baterije in akumulatorji prevzemajo od končnih uporabnikov brezplačno ne glede na njihovo
kemijsko sestavo ali izvor, ali če prevzem odpadne industrijske
baterije ali akumulatorja pogojuje z nakupom nove industrijske
baterije ali akumulatorja;
– v nasprotju s tretjim odstavkom 22. člena te uredbe zbira
odpadne industrijske baterije in akumulatorje, ne da bi pridobil
potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov;
– ne zagotovi zbiranja odpadnih avtomobilskih baterij in
akumulatorjev od končnih uporabnikov ter obdelave in recikliranja zbranih odpadnih avtomobilskih baterij in akumulatorjev
v skladu s prvim odstavkom 23. člena te uredbe;
– v nasprotju s prvim odstavkom 24. člena te uredbe zagotavlja ravnanje v zvezi z odpadnimi avtomobilskimi baterijami
in akumulatorji, ne da bi bil vpisan v evidenco proizvajalcev
avtomobilskih baterij in akumulatorjev;
– ne zagotovi, da se v skladu s prvim odstavkom 25. člena
te uredbe odpadne avtomobilske baterije in akumulatorji prevzemajo od končnih uporabnikov brezplačno ne glede na njihov izvor, ali če prevzem odpadne avtomobilske baterije ali
akumulatorja pogojuje z nakupom nove avtomobilske baterije
ali akumulatorja;
– v nasprotju s tretjim odstavkom 25. člena te uredbe
zbira odpadne avtomobilske baterije in akumulatorje, ne da
bi pridobil potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco zbiralcev
odpadkov;
– ne zagotavlja zbiralcem odpadnih prenosnih baterij in
akumulatorjev financiranja vseh stroškov, ki nastanejo zaradi
oglaševalskih akcij za obveščanje javnosti o zbiranju, obdelovanju in recikliranju odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev
v skladu s tretjim odstavkom 26. člena te uredbe;
– ne zagotovi, da so v skladu s prvim odstavkom 27. člena
te uredbe baterije, akumulatorji in baterijski sklopi, ki jih daje
prvič v promet na ozemlju Republike Slovenije, označeni z znakom iz priloge 2 te uredbe;
– ne zagotovi, da je v skladu z drugim odstavkom 27. člena te uredbe najpozneje do 26. septembra 2009 na prenosnih
in avtomobilskih baterijah in akumulatorjih navedena zmogljivost električnega vira v vidni, čitljivi in neizbrisni obliki;
– ne zagotovi, da so v skladu s tretjim odstavkom 27. člena
te uredbe baterije, akumulatorji in gumbaste celice, ki jih daje
prvič v promet na ozemlju Republike Slovenije, če vsebujejo
več kakor 0,0005% živega srebra, več kakor 0,002% kadmija
ali več kakor 0,004% svinca, označene s kemijskim simbolom
za ustrezno kovino, in sicer Hg, Cd ali Pb, pri čemer mora
biti simbol, ki označuje vsebnost težke kovine, natisnjen pod
znakom iz priloge 2 te uredbe, na površini, ki je enaka vsaj eni
četrtini površine tega znaka;
– ne zagotovi, da v skladu s četrtim odstavkom 27. člena
te uredbe znak iz priloge 2 te uredbe pokriva najmanj 3% površine največje ploskve baterije, akumulatorja ali baterijskega
sklopa, ki ga dajejo prvič v promet na ozemlju Republike Slovenije, in ne presega velikosti 5 × 5 cm, pri tem pa mora pri
valjastih celicah pokrivati znak iz priloge 2 te uredbe najmanj
1,5% površine telesa baterije ali akumulatorja in ne sme presegati velikosti 5 × 5 cm;
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– ne zagotovi, da so v skladu s šestim odstavkom
27. člena te uredbe baterije, akumulatorji, gumbaste celice in
baterijski sklopi, ki jih dajejo prvič v promet na ozemlju Republike Slovenije, označeni s čitljivo oznako, natisnjeno na vidnem
mestu tako, da je ni mogoče izbrisati;
– v nasprotju s sedmim odstavkom 27. člena te uredbe
prikazuje ob prodaji prenosnih baterij in akumulatorjev stroške
zbiranja, obdelave in recikliranja ločeno od prodajne cene prenosnih baterij in akumulatorjev;
– ne zagotovi, da se v skladu z drugim odstavkom
29. člena te uredbe najpozneje do 26. septembra 2009:
1. omogoči obdelava in recikliranje odpadnih baterij in
akumulatorjev z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik in
2. baterije in akumulatorje, prevzete v skladu s to uredbo,
vključno s tistimi, prevzetimi od izvajalcev obdelave odpadne
električne in elektronske opreme v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadno električno in elektronske opreme, in tistimi,
prevzetimi od izvajalcev razgradnje izrabljenih motornih vozil
v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z izrabljenimi motornimi
vozili, obdelajo in reciklirajo na način, ki ni v skladu s predpisi
na področju varstva okolja, predvsem glede zdravja ljudi, varstva okolja in ravnanja z odpadki;
– ne zagotovi, da so v skladu s petim odstavkom 29. člena
te uredbe glede učinkovitosti recikliranja najpozneje do 26. septembra 2010 izpolnjeni naslednji okoljski cilji:
1. stopnja recikliranja 65% glede na povprečno maso
svinčevih baterij in akumulatorjev s kislino, vključno z recikliranjem svinca v baterijah in akumulatorjih;
2. stopnja recikliranja 75% glede na povprečno maso nikelj-kadmijevih baterij in akumulatorjev, vključno z recikliranjem
kadmija v baterijah in akumulatorjih, in
3. stopnja recikliranja 50% glede na povprečno maso
drugih odpadnih baterij in akumulatorjev;
– ne pošlje poročila o ravnanju z odpadnimi prenosnimi,
industrijskimi oziroma avtomobilskimi baterijami ministrstvu za
preteklo koledarsko leto v roku in obliki, ki jo objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh, v skladu s prvim odstavkom
33. člena te uredbe.
(2) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov je za prekršek
kaznovan izvorni proizvajalec, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če:
– ne zagotovi pri načrtovanju in proizvodnji opreme, v katero so vgrajene baterije ali akumulatorji, da v skladu s prvim
odstavkom 7. člena te uredbe lahko končni uporabnik odpadne
baterije in akumulatorje vzame iz opreme in jih nadomesti
z drugimi;
– ne poskrbi v skladu z drugim odstavkom 7. člena te uredbe, da so k opremi, v katero so vgrajene baterije ali akumulatorji,
priložena navodila, ki prikazujejo način varnega jemanja baterij
ali akumulatorjev iz opreme, in kjer je to primerno, obveščajo
končnega uporabnika o vrsti vgrajenih baterij in akumulatorjev.
(3) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov je za prekršek
kaznovan končni uporabnik baterij ali akumulatorjev, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena te uredbe prepušča odpadne prenosne baterije in akumulatorje izvajalcu javne
službe kot mešani komunalni odpadek;
– ne prepušča odpadnih baterij in akumulatorjev izvajalcu
javne službe v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih
odpadkov ali v premičnih zbiralnicah ločeno zbranih nevarnih
frakcij komunalnih odpadkov, pri čemer pa baterije in akumulatorji ne smejo nastajati zaradi izvajanja gospodarske dejavnosti
iz tretjega odstavka 9. člena te uredbe, ali jih ne oddaja zbiralcu
odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev neposredno ali
v zbiralnicah odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, če
jih zbiralec vzpostavi, v skladu z drugim odstavkom 8. člena
te uredbe;
– ne hrani odpadnih prenosnih baterij ali akumulatorjev, preden jih prepusti distributerju ali izvajalcu javne službe
ali odda zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev, ločeno od drugih odpadkov v skladu s tretjim odstavkom
8. člena te uredbe.
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(4) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov je za prekršek
kaznovan izvajalec javne službe, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne zagotovi, da se v skladu s prvim odstavkom 9. člena
te uredbe mešani komunalni odpadki prevzamejo od povzročitelja odpadkov kot nevarni komunalni odpadki, če so v mešanih
komunalnih odpadkih odpadne prenosne baterije ali odpadni
prenosni akumulatorji;
– ne zagotovi, da je v skladu z drugim odstavkom 9. člena
te uredbe končnim uporabnikom za odpadne prenosne baterije
in akumulatorje, ki se razvrščajo med ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov, dana možnost brezplačnega prepuščanja
v zbirnih centrih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov ali
v premični zbiralnici ločeno zbranih nevarnih frakcij komunalnih
odpadkov;
– ne oddaja odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev,
ki jih zbere kot ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov,
zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev brez zahteve za plačilo zaradi morebitne vrednosti materialov v njih
v skladu s četrtim odstavkom 9. člena te uredbe;
– ne priznava stroškov ravnanja z odpadnimi prenosnimi
baterijami in akumulatorji ob oddaji odpadnih prenosnih baterij
in akumulatorjev zbiralcu prenosnih baterij in akumulatorjev in
pri obračunu teh stroškov ne upošteva meril iz prvega odstavka
19. člena te uredbe.
(5) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov je za prekršek kaznovan nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadnimi
baterijami in akumulatorji, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če:
– ne prijavi ministrstvu v skladu s tretjim odstavkom
14. člena te uredbe vsake spremembe skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, ki
ima vpliv na izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev prenosnih
baterij in akumulatorjev po tej uredbi;
– v skladu s petim odstavkom 14. člena te uredbe ne vodi
evidence proizvajalcev prenosnih baterij in akumulatorjev, ki so
pristopili k izvajanju skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, ali je ne pošlje na ministrstvo
ali pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo;
– ne pošlje v skladu s prvim odstavkom 33. člena te uredbe poročila o ravnanju z odpadnimi prenosnimi, industrijskimi
oziroma avtomobilskimi baterijami ministrstvu za preteklo koledarsko leto v roku in obliki, ki ju objavi ministrstvo na svojih
spletnih straneh;
– ne zagotovi, da v skladu s četrtim odstavkom 33. člena
te uredbe poročilo o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji v okviru skupnega načrta ravnanja z odpadnimi prenosnimi, industrijskimi ali avtomobilskimi baterijami ali akumulatorji
vsebuje tudi podatke o izpolnjevanju skupnega načrta ravnanja
z odpadnimi baterijami in akumulatorji.
(6) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov je za prekršek
kaznovan distributer, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne zagotovi v skladu s prvim odstavkom 10. člena te
uredbe na prodajnem mestu brezplačnega prevzema odpadnih
prenosnih baterij in akumulatorjev od katerega koli končnega
uporabnika, ki mu jih želi prepustiti, tudi če končni uporabnik
prepušča odpadne prenosne baterije ali odpadne prenosne
akumulatorje drugega proizvajalca, kakor je proizvajalec prenosnih baterij in akumulatorjev, ki jih distributer prodaja na svojem
prodajnem mestu, ali če končni uporabnik nima namena kupiti
prenosnih baterij ali prenosnih akumulatorjev;
– ne uredi na prodajnem mestu v skladu z drugim odstavkom 10. člena te uredbe posebnih zabojnikov za ločeno
zbiranje in začasno skladiščenje prevzetih odpadnih prenosnih
baterij in akumulatorjev, pri tem pa morajo biti zabojniki ustrezne kakovosti in oblikovani ter vidno označeni, da so namenjeni
za prepuščanje odpadnih prenosnih baterij;
– ne namesti na vidnem mestu v skladu s tretjim odstavkom 10. člena te uredbe obvestila kupcem o možnosti
brezplačnega prepuščanja odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev;
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– ne oddaja prevzetih odpadnih baterij in akumulatorjev
v skladu s petim odstavkom 10. člena te uredbe zbiralcu odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev brez zahteve za plačilo
zaradi morebitne vrednosti materialov v njih;
– ne predloži evidenčnih listov o pošiljkah odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev v skladu s sedmim odstavkom
10. člena te uredbe ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na
njegovo zahtevo.
(7) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov je za prekršek
kaznovan zbiralec odpadnih baterij in akumulatorjev, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne predloži evidenčnih listov o pošiljkah odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev v skladu s šestim odstavkom
10. člena te uredbe ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na
njegovo zahtevo;
– v nasprotju s prvim odstavkom 16. člena te uredbe zbira
odpadne prenosne baterije in akumulatorje, ne da bi pridobil
potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov
v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
– ne zbira odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev ter
ne zagotavlja njihove obdelave in recikliranja v obsegu in na
način, ki je zanj določen v načrtu ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji ali v skupnem načrtu ravnanja
z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, v skladu
s prvim odstavkom 17. člena te uredbe;
– ne prevzema odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev v skladu z drugim odstavkom 17. člena te uredbe od
končnih uporabnikov, distributerjev in izvajalcev javne službe
brez zahteve po plačilu zaradi morebitnih stroškov, ki nastanejo
pri zbiranju in recikliranju prevzetih odpadnih prenosnih baterij
in akumulatorjev;
– ne uredi enega ali več zbirnih centrov za zbiranje, razvrščanje in skladiščenje prevzetih odpadnih prenosnih baterij in
akumulatorjev v skladu z merili iz 18. člena te uredbe;
– ne priznava stroškov ravnanja z odpadnimi prenosnimi
baterijami in akumulatorji ob prevzemu odpadnih prenosnih baterij
in akumulatorjev od izvajalca javne službe in pri obračunu teh stroškov ne upošteva meril iz prvega odstavka 19. člena te uredbe;
– v nasprotju s tretjim odstavkom 22. člena te uredbe zbira
odpadne industrijske baterije in akumulatorje, ne da bi pridobil
potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov;
– v nasprotju s tretjim odstavkom 25. člena te uredbe zbira
odpadne avtomobilske baterije in akumulatorje, ne da bi pridobil
potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov;
– ne obvešča javnosti in končnih uporabnikov o namenu
in ciljih zbiranja odpadnih baterij in akumulatorjev, o pravilnem
ravnanju z njimi, o možnostih njihovega brezplačnega prepuščanja oziroma oddajanja ter o načinih njihove obdelave in
recikliranja v skladu s prvim odstavkom 26. člena te uredba;
– ne zagotavlja, da so končni uporabniki prek oglaševalnih akcij obveščeni o vsebinah iz drugega odstavka 26. člena
te uredbe;
– ne zagotovi, da v skladu s prvim odstavkom 29. člena te
uredbe predelavo odpadnih baterij in akumulatorjev izvajajo le
osebe, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki;
– ne vodi evidence o zbiranju odpadnih baterij in akumulatorjev v skladu s prvim odstavkom 32. člena te uredbe.
(8) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov je za prekršek
kaznovan končni uporabnik brez predhodnega dobavitelja, ki je
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ne zagotovi za baterije in akumulatorje, ki jih je sam pridobil ali uvozil,
potem ko postanejo odpadne baterije in akumulatorji, ravnanja
v skladu s prvim odstavkom 28. člena te uredbe.
(9) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov je za prekršek kaznovan predelovalec ali odstranjevalec odpadnih baterij
in akumulatorjev, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, če:
– ne zagotovi, da se v skladu s tretjim odstavkom 29. člena
te uredbe:
1. iz baterij in akumulatorjev odstranijo vse tekočine in
kisline in
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2. v objektih za obdelavo baterije in akumulatorji obdelujejo in skladiščijo, vključno z začasnim skladiščenjem, na površini
z neprepustnimi tlemi in primernim prekritjem zaradi varstva
pred vremenskimi vplivi, ali v posebnih zabojnikih;
– ne zagotovi, da se v skladu s četrtim odstavkom
29. člena te uredbe pred obdelavo zbrane odpadne električne
in elektronske opreme iz nje vzamejo baterije ali akumulatorji,
če se baterije ali akumulatorji zbirajo skupaj z odpadno električno in elektronsko opremo v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo;
– v nasprotju s 30. členom te uredbe odstranjuje odpadne
industrijske in avtomobilske baterije in akumulatorje z odlaganjem na odlagališčih ali s sežiganjem oziroma sosežiganjem.
(10) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov je za prekršek iz prvega do devetega odstavka tega člena kaznovana
tudi odgovorna oseba proizvajalca, izvornega proizvajalca,
končnega uporabnika, izvajalca javne službe, nosilca skupnega načrta ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji, distributerja, zbiralca odpadnih baterij in akumulatorjev, končnega uporabnika brez predhodnega dobavitelja,
oziroma predelovalca ali odstranjevalca odpadnih baterij in
akumulatorjev.
XIII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
37. člen
(veljavnost potrdil o vpisu v evidenco
zbiralcev odpadkov)
Osebe, ki so v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, pridobile potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov
za zbiranje odpadnih baterij in akumulatorjev, lahko nadaljujejo
zbiranje odpadnih baterij ali akumulatorjev do izteka roka veljavnosti potrdila.
38. člen
(obveznosti obstoječih proizvajalcev)
(1) Obstoječi proizvajalci morajo izpolniti pogoje za vpis
v evidenco proizvajalcev baterij in akumulatorjev najpozneje
do 31. maja 2009.
(2) Distributerji, izvajalci javnih služb, proizvajalci in zbiralci odpadnih baterij in akumulatorjev morajo začeti z izvajanjem
obveznosti v zvezi z ravnanjem z odpadnimi baterijami in akumulatorji po tej uredbi najpozneje do 26. septembra 2009.
(3) Končni uporabniki brez predhodnega dobavitelja morajo zagotoviti izpolnjevanje obveznosti v zvezi z ravnanjem
z odpadnimi baterijami in akumulatorji po tej uredbi najpozneje
do 26. septembra 2009.
(4) Določbe 5. in 27. člena te uredbe se uporabljajo za
baterije in akumulatorje, ki so prvič dani v promet v Republiki
Sloveniji po 26. septembru 2008.
39. člen
(uporaba obstoječega operativnega programa ravnanja
z odpadnimi baterijami in akumulatorji)
Do sprejetja operativnega programa varstva okolja na
področju ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih
odpadkov in operativnega programa varstva okolja ravnanja
z odpadnimi industrijskimi in avtomobilskimi baterijami in akumulatorji se uporabljajo smernice iz Operativnega programa
ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji za obdobje
od 2003 do konca 2006, ki ga je Vlada Republike Slovenije
sprejela dne 10. aprila 2003.
40. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik
o ravnanju z baterijami in akumulatorji, ki vsebujejo nevarne
snovi (Uradni list RS, št. 104/00 in 41/04 – ZVO-1).
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41. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-63/2008/6
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2511-0008
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Priloga:
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PRILOGA 2
Znak za loþeno zbiranje baterij, akumulatorjev in baterijskih sklopov
Znak za »loþeno zbiranje« za vse baterije in akumulatorje je preþrtan izvleþni zabojnik
za odpadke, prikazan na sliki:

3494.

Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi
svečami

Na podlagi drugega odstavka 19. člena in petega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US,
33/07 – ZPNačrt in 57/08 – ZFO-1A) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa v skladu z Direktivo Evropskega
Parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (UL L št. 365 z dne 31. 12. 1994, str.
10), zadnjič spremenjeno z Direktivo Evropskega Parlamenta in
Sveta 2005/20/ES z dne 9. marca 2005 o spremembi Direktive
94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (UL L št. 70 z dne
16. 3. 2005, str. 17), pravila ravnanja z odpadnimi nagrobnimi
svečami, zato da se zagotovi njihovo ločeno zbiranje od drugih
komunalnih odpadkov, vključno z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov, ter recikliranje in drugi načini predelave.
(2) Za vprašanja v zvezi z zbiranjem, predelavo in odstranjevanjem odpadnih nagrobnih sveč ter v zvezi splošnimi
pogoji ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki niso posebej urejena s to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje
z odpadki.

2. člen
(področje uporabe)
(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za odpadne nagrobne sveče, ki jih:
– obiskovalci pokopališč prepuščajo kot odpadke s pokopališč, ki niso primerni za kompostiranje, v zabojnikih na
pokopališču ali
– izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov izloča s sortiranjem
pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij
komunalnih odpadkov ali odpadkov s pokopališč.
(2) Ne glede na določbe o prevzemanju odpadne električne in elektronske opreme iz predpisa, ki ureja ravnanje
z odpadno električno in elektronsko opremo, veljajo določbe te
uredbe tudi za odpadne nagrobne sveče, ki se razvrščajo med
odpadno električno in elektronsko opremo, če jih obiskovalci
pokopališč prepuščajo oziroma se izločajo na način iz prejšnjega odstavka.
3. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. odpadne nagrobne sveče so komunalni odpadki, ki se
uvrščajo med odpadno embalažo s številko 15 01 06 iz klasifikacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki;
2. dajanje opreme v promet pomeni dati proizvedene nagrobne sveče prvič v uporabo končnemu uporabniku oziroma
prvič v nadaljnjo prodajo trgovcu, ali zaradi izvajanja trgovinske
dejavnosti pridobiti nagrobne sveče v državi članici Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ali uvoziti nagrobne sveče
v Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: RS);
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3. uvoznik je oseba, ki zaradi izvajanja trgovinske dejavnosti uvozi nagrobne sveče iz tretjih držav v RS zaradi dajanja
v promet;
4. pridobitelj je oseba, ki zaradi izvajanja dejavnosti trgovine nagrobne sveče pridobi v drugi državi članici EU in jo vnese
na ozemlje RS z namenom dajanja v promet;
5. proizvajalec je oseba, ki za dajanje v promet kot dejavnost proizvaja, embalira ali pakira nagrobne sveče v skladu
s predpisi pod svojo blagovno znamko ali jih samo pakira
v embalažo, na kateri je oznaka blagovne znamke te osebe. Če
embalira ali pakira nagrobne sveče z blagovno znamko druge
osebe, za proizvajalca velja imetnik blagovne znamke. Če pridobitelj oziroma uvoznik vnaša na ozemlje RS blago z blagovno znamko pravne osebe, registrirane v RS za dajanje blaga
v promet, za proizvajalca velja imetnik blagovne znamke;
6. izvajalec javne službe je izvajalec občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov;
7. ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije komunalnih
odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z ločeno
zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki;
8. prepuščanje odpadnih nagrobnih sveč je prepuščanje
odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
9. zbiralec je oseba, ki v skladu s to uredbo kot dejavnost
opravlja zbiranje odpadnih nagrobnih sveč;
10. zbiranje je prevzemanje odpadnih nagrobnih sveč
neposredno od izvajalcev javne službe ter njihovo predhodno
skladiščenje in razvrščanje pred oddajo v predelavo;
11. recikliranje odpadnih nagrobnih sveč je ponovna uporaba za prvotni namen ali za druge namene plastičnih in kovinskih materialov ter parafina iz odpadnih nagrobnih sveč;
12. energetska predelava odpadnih nagrobnih sveč je
uporaba plastičnih materialov in parafina iz odpadnih nagrobnih sveč za gorivo v napravah za sosežig ali v sežigalnicah komunalnih odpadkov. Če gorljiva plastika odpadnih
nagrobnih sveč vsebuje polimere polivinil klorida ali drugih
halogeniranih organskih spojin, se odpadne nagrobne sveče
ne morejo predelati v trdno gorivo iz odpadkov ali uporabljati
kot gorivo v napravah za sosežig ali v sežigalnicah komunalnih odpadkov;
13. zbirni center odpadnih nagrobnih sveč (v nadaljnjem
besedilu: zbirni center) je objekt ali del objekta, ki je urejen za
predhodno skladiščenje in razvrščanje odpadnih nagrobnih
sveč pred oddajo v predelavo;
14. upravljavec pokopališča je oseba, ki ji je v skladu
s predpisi lokalne skupnosti dano pooblastilo za upravljanje
pokopališča;
15. pošiljka odpadnih nagrobnih sveč je celotna količina
odpadnih nagrobnih sveč, ki jih pri istem upravljavcu pokopališča ali istem izvajalcu javne službe prevzame zbiralec v največ
30 dneh. Pošiljka odpadnih nagrobnih sveč je tudi celotna
količina odpadnih nagrobnih sveč, ki jih zbiralec odda istemu
predelovalcu odpadnih nagrobnih sveč v največ 30 dneh.
II. PRAVILA RAVNANJA Z ODPADNIMI SVEČAMI
4. člen
(obveznosti upravljavca pokopališča)
(1) Upravljavec pokopališča mora zagotoviti, da se odpadne nagrobne sveče:
1. zbirajo in začasno skladiščijo na pokopališču kot posebna frakcija odpadkov s pokopališč, ki niso primerni za kompostiranje, ločeno od drugih odpadkov s pokopališč ali drugih
komunalnih odpadkov, v posodah ali zabojnikih, na katerih je
vidna oznaka z napisom »samo za odpadne nagrobne sveče«,
ki so namenjeni prepuščanju odpadnih nagrobnih sveč za nadaljnjo predelavo,
2. ne mešajo z drugimi odpadki in
3. oddajajo izvajalcu občinske javne službe ločeno od
drugih odpadkov s pokopališč.
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(2) Upravljavec pokopališča mora zagotoviti, da so obiskovalci pokopališč obveščeni o možnosti in obveznosti ločenega zbiranja odpadnih nagrobnih sveč.
(3) Upravljavec pokopališča mora zagotoviti zmogljivosti
za začasno skladiščenje zbranih odpadnih nagrobnih sveč
v zabojnikih za najmanj 3 m3 odpadnih nagrobnih sveč na vsak
ha površine pokopališča ne glede na letno obdobje.
5. člen
(neposredna oddaja)
(1) Ne glede na določbo 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena lahko upravljavec pokopališča, katerega površina
presega 15 ha, oddaja odpadne nagrobne sveče neposredno
zbiralcu, če z njim sklene pogodbo o prevzemanju odpadnih
nagrobnih sveč, iz katere morajo biti razvidni:
1. vrsta in klasifikacijska številka odpadka s klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki,
2. predvidena letna količina oddanih odpadnih nagrobnih
sveč,
3. naslov, kjer se odpadki prevzamejo, in
4. podatki o osebi upravljavca pokopališča, odgovorni za
ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami.
(2) Upravljavec pokopališča iz prejšnjega odstavka mora
o neposrednem oddajanju odpadnih nagrobnih sveč zbiralcu
voditi evidenco v obliki zbirke evidenčnih listov iz petega odstavka tega člena.
(3) Upravljavec pokopališča iz prvega odstavka tega
člena mora zagotoviti, da se pred oddajo zbiralcu odpadne
nagrobne sveče ne drobijo, ne stiskajo, ne onesnažijo ali ne
mešajo z drugimi odpadki.
(4) Neposredna oddaja odpadnih nagrobnih sveč zbiralcu
je brezplačna, upravljavec pokopališča pa ne sme zahtevati
plačila od zbiralca za prevzem odpadnih nagrobnih sveč.
(5) Odgovorna oseba upravljavca pokopališča iz prvega
odstavka tega člena mora zagotoviti, da:
– za vsako pošiljko odpadnih nagrobnih sveč, ki jih odda
zbiralcu, izpolni evidenčni list v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki, in
– je zmogljivost začasnega skladiščenja odpadnih nagrobnih sveč v zabojnikih najmanj za 7-dnevno količino odpadnih nagrobnih sveč, izračunano iz površine pokopališča
in prostornine nastajanja odpadnih nagrobnih sveč v skladu
s tretjim odstavkom prejšnjega člena.
6. člen
(izjema pri ločenem zbiranju)
(1) Ne glede na določbe 4. člena te uredbe se na posameznem pokopališču lahko odpadne nagrobne sveče prepuščajo
skupaj z drugimi odpadki s pokopališča, če upravljavec pokopališča zagotovi njihovo izločanje z razvrščanjem odpadkov
s pokopališč in z neposredno oddajo tako izločenih odpadnih
nagrobnih sveč zbiralcu pod pogoji iz prejšnjega člena.
(2) Izločanje odpadnih nagrobnih sveč z razvrščanjem
odpadkov s pokopališč lahko izvaja samo oseba, ki pridobi
okoljevarstveno dovoljenje za predobdelavo odpadkov v skladu
s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(3) Upravljavec pokopališča iz prvega odstavka tega člena
mora zagotoviti obvestilo obiskovalcem pokopališč, da je namesto ločenega zbiranja odpadnih nagrobnih sveč zagotovljeno njihovo izločanje z razvrščanjem odpadkov s pokopališč.
7. člen
(načrt gospodarjenja)
(1) Upravljavec pokopališča mora imeti načrt gospodarjenja z odpadnimi nagrobnimi svečami (v nadaljnjem besedilu:
načrt gospodarjenja), ki je izdelan v skladu s predpisom, ki
ureja ravnanje z odpadki.
(2) Za pripravo in izvajanje načrta gospodarjenja je odgovoren upravljavec pokopališča.
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(3) Če upravljavec pokopališča oddaja odpadne nagrobne sveče izvajalcu občinske javne službe, mora načrt gospodarjenja vsebovati poleg podatkov, ki so za načrt gospodarjenja določeni v predpisu, ki ureja ravnanje z odpadki, tudi
podatke o izvajalcu občinske javne službe, ki na pokopališčih
prevzema odpadne nagrobne sveče.
(4) Če upravljavec pokopališča oddaja odpadne nagrobne sveče neposredno zbiralcu, mora načrt gospodarjenja
poleg podatkov, določenih v predpisu, ki ureja ravnanje z odpadki, vsebovati še podatke o:
1. terminih oddaje odpadnih nagrobnih sveč in
2. osebi, ki jo je upravljavec pokopališča pooblastil za
ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami do njihove oddaje
zbiralcu.
(5) Priloga k načrtu gospodarjenja je tudi pogodba
za prevzem odpadnih nagrobnih sveč iz prvega odstavka
5. člena te uredbe.
(6) Če upravljavec pokopališča zagotavlja izločanje odpadnih nagrobnih sveč z razvrščanjem odpadkov s pokopališč
v skladu z določbami prejšnjega člena, mora načrt gospodarjenja vsebovati poleg podatkov, določenih v predpisu, ki ureja
ravnanje z odpadki, še podatke o:
1. nazivu in naslovu objekta, v katerem se izvaja razvrščanje,
2. nazivu in sedežu upravljavca objekta, v katerem se
izvaja razvrščanje, in
3. nazivu in sedežu zbiralca, ki po razvrščanju prevzema
odpadne nagrobne sveče.
8. člen
(pooblastilo izvajalcu javne službe)
Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko izdela načrt
gospodarjenja izvajalec občinske javne službe, ki opravlja
storitve občinske javne službe na območju, kjer je pokopališče, če ga upravljavec pokopališča za njegovo izvajanje
pooblasti.
9. člen
(obveznosti izvajalca javne službe)
(1) Izvajalec javne službe ločeno zbranih odpadnih nagrobnih sveč ne sme odlagati ali jih oddati v odlaganje. Če
nagrobne sveče vsebujejo plastiko iz polimerov iz polivinil
kloridov ali drugih halogeniranih olefinov, mora izvajalec javne
službe zagotoviti, da se odpadne nagrobne sveče ali komunalni odpadki, ki vsebujejo takšne odpadne nagrobne sveče,
ne oddajo za energetsko predelavo.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se:
– odpadne nagrobne sveče prevzemajo na prevzemnih
mestih ob pokopališčih ločeno od mešanih komunalnih odpadkov in ločeno od drugih odpadkov s pokopališč,
– odpadne nagrobne sveče, ki nastajajo na javnih površinah ob spomenikih ali na spomenikih, prevzemajo ločeno od
drugih odpadkov z javnih površin,
– odpadne nagrobne sveče izločajo z razvrščanjem pri
obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in drugih odpadkov
s pokopališč,
– odpadne nagrobne sveče izločajo pri obdelavi ločeno
zbranih frakcij komunalnih odpadkov,
– ob oddaji vsake pošiljke odpadnih nagrobnih sveč
zbiralcu izpolni evidenčni list in
– o oddaji odpadnih nagrobnih sveč zbiralcu vodi evidenca v obliki zbirke evidenčnih listov iz prejšnje alinee.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se pred
oddajo zbiralcu odpadne nagrobne sveče ne onesnažijo ali
mešajo z drugimi odpadki, lahko pa se drobijo in stiskajo.
(4) Izvajalec javne službe mora zagotoviti zmogljivosti
za predhodno skladiščenje zbranih odpadnih nagrobnih sveč
v enem ali več zbirnih centrih ravnanja s komunalnimi odpadki, ki jih upravlja, pri tem pa mora biti zmogljivost predhodnega
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skladiščenja odpadnih nagrobnih sveč v zabojnikih najmanj za
14-dnevno predhodno skladiščenje količine odpadnih nagrobnih sveč, ki se izračuna iz površine pokopališč, kjer prevzema
odpadne nagrobne sveče, in prostornine nastajanja odpadnih
nagrobnih sveč na način iz tretjega odstavka 4. člena te
uredbe.
(5) Oddaja odpadnih nagrobnih sveč zbiralcu je brezplačna, izvajalec javne službe pa ne sme zahtevati plačila od
zbiralca za prevzem odpadnih nagrobnih sveč.
10. člen
(izpolnjevanje obveznosti prevzema in oddaje
odpadnih nagrobnih sveč)
(1) Izpolnjevanje obveznosti izvajalca javne službe in
upravljavca pokopališča glede oddaje odpadnih nagrobnih
sveč ter zbiralca glede prevzema odpadnih nagrobnih sveč se
ugotavlja na podlagi pregleda podatkov iz poročil iz 22. člena
te uredbe in na podlagi pregleda podatkov iz evidenčnih listov,
ki morajo spremljati vsako pošiljko odpadnih nagrobnih sveč,
ki jo izvajalec javne službe ali upravljavec pokopališča odda
zbiralcu.
(2) Evidenčne liste o pošiljkah odpadnih nagrobnih svečah morajo izvajalec javne službe, upravljavec pokopališča
in zbiralec dostaviti ministrstvu, pristojnemu za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ali pristojnemu inšpektorju na
njegovo zahtevo.
III. ZAGOTAVLJANJE RAVNANJA Z ODPADNIMI
NAGROBNI MI SVEČAMI
11. člen
(obveznosti proizvajalca, pridobitelja
in uvoznika)
(1) Proizvajalec, pridobitelj in uvoznik morajo za nagrobne sveče, ki jih dajejo v promet, na svoje stroške zagotoviti
zbiranje odpadnih nagrobnih sveč od izvajalcev javne službe
in upravljavcev pokopališč in za zbrane odpadne nagrobne
sveče na svoje stroške zagotoviti predelavo.
(2) Obveznosti iz prejšnjega odstavka ne veljajo za nagrobne sveče, ki se izvozijo ali iznesejo v druge države
članice EU.
12. člen
(evidenca proizvajalcev, pridobiteljev
in uvoznikov nagrobnih sveč)
(1) Proizvajalec, pridobitelj in uvoznik, ki zagotavljajo
ravnanje v zvezi z odpadnimi nagrobnimi svečami v skladu
s to uredbo, morajo biti vpisani v evidenco proizvajalcev,
pridobiteljev in uvoznikov nagrobnih sveč, (v nadaljnjem besedilu: evidenca proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov), ki
jo vodi ministrstvo.
(2) Ministrstvo vpiše proizvajalca, pridobitelja in uvoznika
v evidenco proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov po uradni
dolžnosti in o vpisu v to evidenco izda potrdilo, če:
– ugotovi, da je vpisan v evidenco embalerjev, pridobiteljev embaliranega blaga in proizvajalcev oziroma pridobiteljev embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga, v skladu
s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže,
– z odločbo potrdi skladnost njegovega načrta ravnanja
z odpadnimi nagrobnimi svečami z zahtevami te uredbe in
s smernicami iz operativnega programa varstva okolja na
področju ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih
odpadkov in
– ugotovi, da zbiralci, ki so navedeni v načrtu ravnanja
z odpadnimi nagrobnimi svečami, izpolnjujejo pogoje za vpis
v evidenco zbiralcev odpadkov v skladu s 16. členom te
uredbe.
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(3) Proizvajalec, pridobitelj in uvoznik, ki zagotavlja ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami v skladu s to uredbo,
mora k vlogi za potrditev načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečam priložiti predlog tega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki vsebuje podatke:
– o predvidenem načinu in obsegu prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč od izvajalcev javne službe in upravljavcev pokopališč,
– o imenu in sedežu oseb, ki bodo kot zbiralci prevzemati odpadne nagrobne sveče iz prejšnje alinee,
– o vrsti in zmogljivosti sredstev in opreme za predhodno
skladiščenje odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne
službe v zbirnih centrih komunalnih odpadkov,
– o vrsti in zmogljivosti sredstev in opreme, s katero razpolagajo zbiralci, za prevzemanje odpadnih nagrobnih sveč
ter za njihovo oddajo in predhodno skladiščenje v zbirnih
centrih in njihovo oddajo v predelavo,
– o predvideni letni količini prevzetih odpadnih nagrobnih sveč, izraženi v kilogramih, in ocenjeni iz podatkov
o letni  količini nagrobnih sveč, ki jih dajo v promet osebe,
za katere je načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami
izdelan, in
– o predvidenih izvajalcih predelave odpadnih nagrobnih
sveč.
(4) Priloga k predlogu načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami je tudi izjava oseb iz druge alinee prejšnjega odstavka, da bodo v skladu z načrtom ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami zbirale odpadne nagrobne sveče
in zagotavljale njihovo predelavo.
(5) V evidenci proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov se
vodijo naslednji podatki:
– firma in sedež proizvajalca, pridobitelja ali uvoznika,
– letna količina nagrobnih sveč, izražena v kilogramih,
ki se daje v promet,
– številka načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami iz evidence načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi
svečami iz 14. člena te uredbe,
– firma in sedež osebe, ki je nosilec izvajanja načrta
ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, če je to skupni
načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami iz 13. člena
te uredbe, in
– datum vpisa v evidenco.
(6) Posamezni proizvajalec, pridobitelj ali uvoznik je lahko vpisan v evidenco proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov
na podlagi njegovega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami ali na podlagi enega skupnega načrta ravnanja
z odpadnimi nagrobnimi svečami iz 13. člena te uredbe.
(7) Podatki iz evidence proizvajalcev, pridobiteljev in
uvoznikov razen podatkov letni količini nagrobnih sveč, ki jih
da posamezni proizvajalec, pridobitelj ali uvoznik v promet, so
dostopni javnosti na spletnih straneh ministrstva.
13. člen
(skupni načrt ravnanja z odpadnimi
nagrobnimi svečami)
(1) Več proizvajalcev, pridobiteljev ali uvoznikov lahko
zaradi izpolnjevanja obveznosti, določenih v tej uredbi, pripravi skupni načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami
in pristopi k njegovemu izvajanju.
(2) Sestavni del skupnega načrta ravnanja z odpadnimi
nagrobnimi svečami so poleg podatkov iz tretjega odstavka
prejšnjega člena tudi podatki o firmi in njenem sedežu, ki jo
proizvajalci, pridobitelji in uvozniki, ki pristopajo k izvajanju
tega načrta, pooblastijo kot nosilca izvajanja skupnega načrta
ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za usklajevanje in
vodenje vseh skupnih opravil, ki jih je treba izvesti v skladu
s tem načrtom.
(3) Ministrstvo vpiše proizvajalca, pridobitelja ali uvoznika, ki je pristopil k izvajanju skupnega načrta ravnanja
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z odpadnimi nagrobnimi svečami, v evidenco proizvajalcev,
pridobiteljev in uvoznikov po uradni dolžnosti, če:
– ugotovi, da je vpisan v evidenco embalerjev, pridobiteljev embaliranega blaga in proizvajalcev oziroma pridobiteljev embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga, v skladu
s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje
okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže,
– z odločbo potrdi skladnost skupnega načrta ravnanja
z odpadnimi nagrobnimi svečami z zahtevami te uredbe in
s smernicami iz operativnega programa varstva okolja na
področju ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami komunalnih
odpadkov,
– ugotovi, da je podpisal dogovor o pristopu k skupnemu
načrtu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki je priložen k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi
svečami, in
– ugotovi, da zbiralci, ki so navedeni v skupnem načrtu
ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, izpolnjujejo pogoje
za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov v skladu s 16. členom
te uredbe.
(4) Nosilec izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami mora v imenu vseh proizvajalcev,
pridobiteljev in uvoznikov, ki pristopajo k skupnemu načrtu
ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, k vlogi za potrditev
skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami
priložiti predlog tega skupnega načrta, ki vsebuje podatke iz
tretjega odstavka prejšnjega člena, ter kot priloge k predlogu
tega skupnega načrta:
– izjavo zbiralcev iz četrtega odstavka prejšnjega člena,
da bodo v skladu z načrtom ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami zbirali odpadne nagrobne sveče in zagotavljali
njihovo recikliranje,
– seznam vseh proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov,
ki pristopajo k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, in
– dogovor o pristopu k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, iz katerega so razvidna pooblastila nosilca izvajanja skupnega načrta ravnanja z odpadnimi
nagrobnimi svečami.
(5) Ministrstvo izda za vse proizvajalce, pridobitelje in
uvoznike, ki pristopajo k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, potrdilo o vpisu v evidenco proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov.
14. člen
(evidenca načrtov ravnanja z odpadnimi
nagrobnimi svečami)
(1) Ministrstvo v evidenci načrtov ravnanja z odpadnimi
nagrobnimi svečami vodi načrte iz tretjega odstavka 12. člena
te uredbe in skupne načrte iz prvega odstavka prejšnjega
člena.
(2) V evidenci načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi
svečami se vodijo podatki o naslovu in zaporedni številki
načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami ter podatki
o firmi in sedežu nosilca izvajanja načrta, če gre za skupni
načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami.
(3) Proizvajalec, pridobitelj in uvoznik morajo prijaviti
ministrstvu vsako spremembo načrta ravnanja z odpadnimi
nagrobnimi svečami, ki ima vpliv na izpolnjevanje njihovih
obveznosti po tej uredbi. Če gre za skupni načrt ravnanja
z odpadnimi nagrobnimi svečami, mora prijaviti tako spremembo načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami
nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi
svečami.
(4) Ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami se lahko
izvaja v skladu s spremembami načrtov iz prejšnjega odstavka, če spremembe načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi
svečami ali spremembo skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami potrdi ministrstvo z odločbo.
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(5) Nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami mora voditi evidenco proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov, ki so pristopili k izvajanju skupnega načrta
ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, in jo poslati na
ministrstvo ali pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo.
(6) Ministrstvo uporablja podatke iz prejšnjega odstavka
za vpis proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov v evidenco
proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov ali izbris proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov iz te evidence.

brez zahteve po plačilu zaradi morebitnih stroškov, ki nastanejo pri zbiranju in predelavi prevzetih odpadnih nagrobnih
sveč.
(4) Zbiralec mora za tiste odpadne nagrobne sveče, ki jih
zbere v posameznem koledarskem letu, zagotoviti predelavo
do konca naslednjega koledarskega leta.

15. člen

Zbiralec mora za zbiranje, razvrščanje in predhodno
skladiščenje prevzetih odpadnih nagrobnih sveč urediti enega
ali več zbirnih centrov, tako da upošteva:
1. gostoto poseljenosti in obseg nastajanja odpadnih
nagrobnih sveč,
2. porazdelitev zbirnih centrov komunalnih odpadkov in
količine prevzetih odpadnih nagrobnih sveč,
3. prostorsko razmestitev oziroma oddaljenost do objektov, v katerih se zbrane odpadne nagrobne sveče odstra
njujejo.

(izbris iz evidence proizvajalcev, pridobiteljev
in uvoznikov nagrobnih sveč)
(1) Ministrstvo izbriše proizvajalca, pridobitelja ali uvoznika iz evidence proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov in
o tem izda odločbo, če ugotovi, da:
– ni vpisan v evidenco embalerjev, pridobiteljev embaliranega blaga in proizvajalcev oziroma pridobiteljev embalaže,
ki ni namenjena embaliranju blaga, v skladu s predpisom, ki
ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže,
– ne izpolnjuje zahtev v zvezi z ravnanjem z odpadnimi
nagrobnimi svečami v skladu z načrtom ravnanja z odpadnimi
nagrobnimi svečami ali v skladu s skupnim načrtom ravnanja
z odpadnimi nagrobnimi svečami,
– ne poroča o ravnanju s prevzetimi odpadnimi nagrobnimi svečami v skladu s to uredbo ali
– je iz podatkov, ki jih ministrstvu poslal nosilec izvajanja
skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami,
razvidno, da je odstopil od izvajanja skupnega načrta ravnanja
z odpadnimi nagrobnimi svečami ali da nima podpisanega
veljavnega dogovora o pristopu k skupnemu načrtu ravnanja
z odpadnimi nagrobnimi svečami.
(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka se
izbris iz evidence proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov
lahko opravi na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega
inšpekcijskega organa, v primeru iz prve, tretje in četrte alinee
pa po uradni dolžnosti.
16. člen
(vpis v evidenco zbiralcev)
(1) Zbiralec odpadnih nagrobnih sveč lahko začne zbirati odpadne nagrobne sveče, ko pridobi potrdilo ministrstva
o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov v skladu s predpisom,
ki ureja ravnanje z odpadki.
(2) K vlogi za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov mora
biti priložena poleg načrta zbiranja odpadnih nagrobnih sveč,
izdelanega v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,
tudi številka načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami
ali skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami iz evidence načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki ga zadeva načrt zbiranja odpadnih nagrobnih sveč.
17. člen
(obveznosti zbiralca)
(1) Zbiralec lahko zbira odpadne nagrobne sveče in zagotavlja njihovo predelavo samo v obsegu in na način, ki je
zanj določen v načrtu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami ali v skupnem načrtu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi
svečami.
(2) Načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami ali
skupni načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami iz
prejšnjega odstavka mora biti vpisan v evidenco načrtov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, na njegovi podlagi pa
morajo biti v evidenco proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov
vpisane osebe, ki dajejo nagrobne sveče v promet.
(3) Zbiralec mora prevzemati odpadne nagrobne sveče
od izvajalcev javne službe in od upravljavcev pokopališč

18. člen
(zbirni centri)

19. člen
(prevzem odpadnih nagrobnih sveč od izvajalca
javne službe)
(1) Ob prevzemu odpadnih nagrobnih sveč od izvajalca
javne službe morata zbiralec in izvajalec javne službe pri
določanju medsebojnega priznavanja stroškov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami upoštevati naslednja merila za
ugotavljanje stroškov:
1. stroški izvajalca javne službe so stroški postavitve
in vzdrževanja posebnega prostora ali objekta oziroma dela
objekta za predhodno skladiščenje odpadnih nagrobnih sveč
v zbirnem centru komunalnih odpadkov,
2. stroški zbiralca so:
– stroški skladiščenja odpadnih nagrobnih sveč v zbirnih
centrih komunalnih odpadkov za čas skladiščenja, ki presega
sedem dni,
– stroški prevzemanja odpadkov iz prejšnje alinee, in
to za nakladanje in tehtanje prevzetih odpadkov ter podobna
opravila,
– vsi drugi stroški, za katere se zaradi prevzema odpadkov iz prve alinee tega odstavka dogovorita izvajalec javne
službe in zbiralec.
(2) Način določanja višine stroškov iz prejšnjega odstavka, ki jih mora plačati zbiralec izvajalcu javne službe, določi
minister, pristojen za varstvo okolja.
(3) Če prevzema odpadne nagrobne sveče od posameznega izvajalca javne službe več zbiralcev, objavi deleže
prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč za posameznega zbiralca in druge informacije v zvezi s prevzemanjem odpadnih
nagrobnih sveč ministrstvo na svojih spletnih straneh.
(4) Pri določitvi deležev prevzemanja odpadnih na
grobnih sveč iz prejšnjega odstavka mora ministrstvo upoštevati, da je količina odpadnih nagrobnih sveč, katere prevzem
mora zagotoviti posamezen zbiralec v določenem obdobju
od izvajalca javne službe, enaka zmnožku količine odpadnih
nagrobnih sveč, ki jo v tem obdobju zbere izvajalec javne
službe, in deleža nagrobnih sveč, ki so jih dali proizvajalci,
pridobitelji in uvozniki, za katere prevzema zbiralec odpadne
nagrobne sveče, v preteklem letu v promet, in se izračuna
takole:
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pri tem je:
– Mz,i količina odpadnih nagrobnih sveč, izražena v kg,
katere prevzem mora od izvajalca javne službe zagotoviti v posameznem obdobju i-ti zbiralec,
– Mz količina odpadnih nagrobnih sveč, izražena v kg, ki
jo v posameznem obdobju zbere izvajalec javne službe,
– Mi količina nagrobnih sveč, izražena v kg, ki so jo dali
v preteklem letu v promet proizvajalci, pridobitelji in uvozniki, za
katere prevzema odpadne nagrobne sveče i-ti zbiralec,
– ηi delež nagrobnih sveč, ki so jih dali pridobitelji, proizvajalci in uvozniki, za katere prevzema odpadne nagrobne
sveče i-ti zbiralec, v preteklem letu v promet,
– n število zbiralcev.

svoje obveznosti iz te uredbe po skupnem načrtu ravnanja
z odpadnimi nagrobnimi svečami, nosilec izvajanja tega načrta v obliki skupnega poročila vseh proizvajalcev, pridobiteljev
in uvoznikov, ki so pristopili k temu načrtu.
(4) Poročilo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami
v okviru skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi
svečami mora vsebovati tudi podatke o izpolnjevanju skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami.

20. člen

(inšpektorji in nadzor)

(predelava odpadnih nagrobnih sveč)
Zbiralec mora zagotoviti, da predelavo odpadnih nagrobnih sveč izvajajo le osebe, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje
v skladu s predpisom, ki urejajo ravnanje z odpadki.
IV. VODENJE EVIDENCE O ZBIRANJU ODPADNIH
NAGROBNIH SVEČ
21. člen
(vodenje evidence o zbiranju odpadnih
nagrobnih sveč)
(1) Zbiralec mora v evidenci o zbiranju odpadnih nagrobnih sveč voditi poleg podatkov, določenih za to evidenco
v predpisu, ki ureja ravnanje z odpadki, tudi podatke o:
– proizvajalcih, pridobiteljih in uvoznikih, za katere zbira
odpadne nagrobne sveče in zagotavlja njihovo predelavo,
– upravljavcih pokopališč iz 5. člena te uredbe, za katere
prevzema odpadne nagrobne sveče na podlagi pogodbe o neposrednem prevzemu in zagotavlja njihovo predelavo,
– celotni masi zbranih odpadnih nagrobnih sveč ločeno
po zbirnih centrih, ki jih upravlja, in o izvajalcih javne službe,
od katerih prevzema odpadne nagrobne sveče in
– stroških skladiščenja in prevzema odpadnih nagrobnih
svečah, ki jih je plačal izvajalcem javne službe.
(2) Zbiralec mora o zbiranju odpadnih nagrobnih sveč
poročati v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
V. POROČILO O RAVNANJU
Z ODPADNIMI NAGROBNIMI SVEČAMI
22. člen
(poročilo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami)
(1) Proizvajalec, pridobitelj in uvoznik morajo najpozneje
do 31. marca tekočega leta v elektronski obliki posredovati ministrstvu poročilo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami
za preteklo koledarsko leto v obliki, ki jo objavi ministrstvo na
svojih spletnih straneh.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati najmanj podatke o:
– celotni količini odpadnih nagrobnih sveč, izraženi v kilogramih in prevzeti od upravljavcev pokopališč in izvajalcev
javne službe,
– količini, izraženi v kilogramih, in deležu odpadnih nagrobnih sveč, ki so bile reciklirane,
– količini, izraženi v kilogramih, in deležu odpadnih nagrobnih sveč, ki so bile energetsko predelane,
– količini in deležu materialov odpadnih nagrobnih sveč,
ki so bili odstranjeni, ločeno po postopkih odstranjevanja in
obsegu predhodne predelave.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena posreduje poročilo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami
za tiste proizvajalce, pridobitelje in uvoznike, ki zagotavljajo

VI. NADZOR
23. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji,
pristojni za varstvo okolja.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
24. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 3.500 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec pokopališča, ki je pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne zagotovi, da se odpadne nagrobne sveče v skladu
s prvo alineo prvega odstavka 4. člena te uredbe zbirajo
in začasno skladiščijo na pokopališču kot posebna frakcija
odpadkov s pokopališč, ki niso primerni za kompostiranje,
ločeno od ostalih odpadkov s pokopališč ali drugih komunalnih odpadkov, v posodah ali zabojnikih, na katerih je vidna
oznaka z napisom »samo za odpadne nagrobne sveče«, ki so
namenjeni prepuščanju odpadnih nagrobnih sveč za nadaljnjo
predelavo;
– ne zagotovi, da se odpadne nagrobne sveče v skladu
z drugo alineo prvega odstavka 4. člena te uredbe ne mešajo
z drugimi odpadki;
– ne zagotovi, da se odpadne nagrobne sveče v skladu
s tretjo alineo prvega odstavka 4. člena te uredbe oddajajo
izvajalcu občinske javne službe ločeno od drugih odpadkov
s pokopališč;
– ne zagotovi, da so obiskovalci pokopališč v skladu
z drugim odstavkom 4. člena te uredbe obveščeni o možnosti
in obveznosti ločenega zbiranja odpadnih nagrobnih sveč;
– ne zagotovi zmogljivosti za začasno skladiščenje zbranih odpadnih nagrobnih sveč v zabojnikih v skladu s tretjim
odstavkom 4. člena te uredbe za najmanj 3 m3 odpadnih
nagrobnih sveč na vsak ha površine pokopališča ne glede na
letno obdobje;
– ne vodi evidence v obliki zbirke evidenčnih listov
v skladu z drugim odstavkom 5. člena te uredbe, če neposredno oddaja odpadne nagrobne sveče zbiralcu;
– ne zagotovi, da se v skladu s tretjim odstavkom 5. člena
te uredbe pred oddajo zbiralcu odpadne nagrobne sveče ne
drobijo, stiskajo, onesnažijo ali mešajo z drugimi odpadki;
– ne upošteva, da v skladu s četrtim odstavkom 5. člena
te uredbe od zbiralca ne sme zahtevati plačila za prevzem
odpadnih nagrobnih sveč;
– ne zagotovi, da odgovorna oseba upravljavca pokopališča v skladu z drugo alineo petega odstavka 5. člena te
uredbe za vsako pošiljko odpadnih nagrobnih sveč, ki jih odda
zbiralcu, izpolni evidenčni list;
– ne zagotovi v skladu z drugo alineo petega odstavka
5. člena te uredbe zmogljivosti skladiščenja odpadnih nagrobnih sveč v zabojnikih najmanj za 7-dnevno skladiščenje količin
odpadnih nagrobnih sveč;
– ne zagotovi, da se za izločanje odpadnih nagrobnih
sveč z razvrščanjem odpadkov pridobi okoljevarstveno do-
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voljenje za predobdelavo odpadkov v skladu s predpisom, ki
ureja ravnanje z odpadki, če se odpadne nagrobne sveče izločajo z razvrščanjem odpadkov s pokopališč v skladu z drugim
odstavkom 6. člena te uredbe;
– ne zagotovi, da so obiskovalci pokopališč obveščeni,
da je namesto ločenega zbiranja odpadnih nagrobnih sveč
zagotovljeno njihovo izločanje z razvrščanjem odpadkov s pokopališč, v skladu s tretjim odstavkom 6. člena te uredbe;
– nima načrta gospodarjenja z odpadnimi nagrobnimi
svečami, ki je izdelan v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje
z odpadki, in v skladu s tretjim, četrtim, petim in šestim odstavkom 7. člena te uredbe, ali
– ne dostavi ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na
njegovo zahtevo evidenčnega lista o pošiljkah odpadnih nagrobnih sveč v skladu z drugim odstavkom 10. člena te
uredbe.
(2) Z globo od 3.500 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje izvajalec javne službe, ki je pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, če:
– ne izdela načrta gospodarjenja ali ga ne izvaja, če ga
je v skladu z 8. členom te uredbe za izdelavo načrta gospodarjenja in njegovo izvajanje pooblastil upravljavec pokopališča;
– v nasprotju s prvim odstavkom 9. člena te uredbe
zbrane odpadne nagrobne sveče odlaga ali jih oddaja v odlaganje, ali nagrobne sveče, ki vsebujejo plastiko iz polimerov
iz polivinil kloridov ali drugih halogeniranih olefinov, oddaja
v predelavo za namene energetske predelave;
– ne zagotovi, da se odpadne nagrobne sveče v skladu
s prvo alineo drugega odstavka 9. člena te uredbe prevzemajo
na prevzemnih mestih ob pokopališčih ločeno od mešanih
komunalnih odpadkov in ločeno od drugih odpadkov s pokopališč;
– ne zagotovi, da se odpadne nagrobne sveče v skladu
z drugo alineo drugega odstavka 9. člena te uredbe izločajo
z razvrščanjem pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in
drugih odpadkov s pokopališč;
– ne zagotovi, da se v skladu s tretjo alineo drugega
odstavka 9. člena te uredbe odpadne nagrobne sveče, ki nastajajo na javnih površinah ob spomenikih ali na spomenikih,
prevzemajo ločeno od drugih odpadkov z javnih površin;
– ne zagotovi, da se odpadne nagrobne sveče v skladu
s tretjo alineo drugega odstavka 9. člena te uredbe izločajo pri
obdelavi ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov;
– ne zagotovi, da se v skladu s četrto alineo drugega
odstavka 9. člena te uredbe ob oddaji vsake pošiljke odpadnih
nagrobnih sveč zbiralcu izpolni evidenčni list;
– ne zagotovi, da se v skladu s peto alineo drugega odstavka 9. člena te uredbe o oddaji odpadnih nagrobnih sveč
zbiralcu vodi evidenca v obliki zbirke evidenčnih listov;
– v nasprotju s tretjim odstavkom 9. člena te uredbe ne
zagotovi, da se pred oddajo zbiralcu odpadne nagrobne sveče
ne onesnažijo ali ne mešajo z drugimi odpadki;
– v nasprotju s četrtim odstavkom 9. člena te uredbe
ne zagotovi zmogljivosti za predhodno skladiščenje zbranih odpadnih nagrobnih sveč v enem ali več zbirnih centrih
ravnanja s komunalnimi odpadki, ki jih upravlja, pri čemer
mora biti zmogljivost skladiščenja odpadnih nagrobnih sveč
v zabojnikih najmanj za 14-dnevno skladiščenje količine, ki
se jo izračuna iz površine pokopališč, kjer prevzema odpadne
nagrobne sveče, in prostornine nastajanja odpadnih nagrobnih sveč na enoto površine pokopališča iz tretjega odstavku
4. člena te uredbe;
– v nasprotju s petim odstavkom 9. člena te uredbe
zahteva za prevzem odpadnih nagrobnih sveč od zbiralca
plačilo;
– ne dostavi ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na
njegovo zahtevo evidenčnega lista o pošiljkah odpadnih nagrobnih sveč v skladu z drugim odstavkom 10. člena te
uredbe;
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– ne upošteva meril za ugotavljanje stroškov v skladu
z 19. členom te uredbe ob oddaji odpadnih nagrobnih sveč
zbiralcu in pri določanju medsebojnega priznavanja stroškov
ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami.
(3) Z globo od 3.500 eurov do 10.000 eurov se za
prekršek kaznuje proizvajalec, pridobitelj ali uvoznik nagrobnih sveč, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– v nasprotju s prvim odstavkom 11. člena te uredbe daje
nagrobne sveče v promet, ne da bi na svoje stroške zagotovil
zbiranje odpadnih nagrobnih sveč od izvajalcev javne službe
in upravljavcev pokopališč ter za zbrane odpadne nagrobne
sveče na svoje stroške zagotovil predelavo;
– ni vpisan v evidenco proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov nagrobnih sveč v skladu s prvim odstavkom 12. člena
te uredbe;
– ne prijavi ministrstvu v skladu s tretjim odstavkom
14. člena te uredbe vsake spremembe načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki imajo vpliv na izpolnjevanje
njegovih obveznosti po tej uredbi;
– ne poroča o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami
v roku in obliki iz prvega odstavka 22. člena te uredbe;
– ne zagotovi, da poročilo o ravnanju z odpadnimi
nagrobnimi svečami vsebuje podatke iz drugega odstavka
22. člena te uredbe;
– ne zagotovi, da poročilo o ravnanju z odpadnimi
nagrobnimi svečami v okviru skupnega načrta ravnanja
z odpadnimi nagrobnimi svečami vsebuje tudi podatke
o izpolnjevanju skupnega načrta ravnanja z odpadnimi
nagrobnimi svečami v skladu s četrtim odstavkom 22. člena
te uredbe.
(4) Z globo od 3.500 eurov do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadnimi
nagrobnimi svečami, ki je pravna oseba ali samostojni podjet
nik posameznik, če;
– ne prijavi ministrstvu v skladu s tretjim odstavkom
14. člena te uredbe vsake spremembe skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki ima vpliv na izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov
nagrobnih sveč po tej uredbi;
– v skladu s petim odstavkom 14. člena te uredbe ne
vodi evidence proizvajalcev, pridobiteljev in uvoznikov nagrobnih sveč, ki so pristopili k izvajanju skupnega načrta
ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, ali je ne pošlje na
ministrstvo ali pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo;
– ne pošlje v skladu s tretjim odstavkom 22. člena te
uredbe poročila o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami
ministrstvu za preteklo koledarsko leto v roku in obliki, ki jo
objavi ministrstvo na svojih spletnih straneh;
– ne zagotovi, da v skladu s četrtim odstavkom 22. člena
te uredbe poročilo o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami v okviru skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi
svečami vsebuje tudi podatke o izpolnjevanju skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami.
(5) Z globo od 3.500 eurov do 10.000 eurov se za
prekršek kaznuje zbiralec, ki je pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, če:
– ne dostavi ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na
njegovo zahtevo evidenčnega lista o pošiljkah odpadnih nagrobnih sveč v skladu z drugim odstavkom 10. člena te
uredbe;
– zbira odpadne nagrobne sveče, ne da bi pridobil potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov v skladu s prvim odstavkom 16. člena te uredbe;
– ne zbira odpadnih nagrobnih sveč ali ne zagotavlja
njihove predelave v obsegu in na način, ki je določen v načrtu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami ali v skupnem
načrtu ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, v skladu
s prvim odstavkom 17. člena te uredbe;
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– ne prevzema odpadnih nagrobnih sveč od izvajalcev
javne službe in od upravljavcev pokopališč brez zahteve po
plačilu v skladu s tretjim odstavkom 17. člena te uredbe;
– ne zagotovi predelave za tiste odpadne nagrobne sveče, ki jih zbere v posameznem koledarskem letu, do konca
naslednjega koledarskega leta v skladu s četrtim odstavkom
17. člena te uredbe;
– nima urejenega enega ali več zbirnih centrov za zbiranje, razvrščanje in skladiščenje prevzetih odpadnih nagrobnih
sveč v skladu z 18. členom te uredbe;
– ne upošteva meril za ugotavljanje stroškov v skladu
z 19. členom te uredbe ob prevzemu odpadnih nagrobnih
sveč od izvajalca javne službe in pri določanju medsebojnega priznavanja stroškov ravnanja z odpadnimi nagrobnimi
svečami;
– ne zagotovi v skladu z 20. členom te uredbe, da predelavo odpadnih nagrobnih sveč izvajajo le osebe, ki imajo za to
predpisano okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom,
ki urejajo ravnanje z odpadki;
– ne vodi evidence o zbiranju odpadnih nagrobnih sveč
v skladu s prvim odstavkom 21. člena te uredbe.
(6) Z globo od 1.200 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega do petega odstavka tega člena kaznuje tudi
odgovorna oseba upravljavca pokopališča, izvajalca javne
službe, proizvajalca, pridobitelja, uvoznika, zbiralca oziroma
nosilca skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi
svečami, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik.
VIII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
25. člen
(obveznosti obstoječih proizvajalcev,
pridobiteljev in uvoznikov)
(1) Obstoječi proizvajalci, pridobitelji in uvozniki morajo
izpolniti pogoje za vpis v evidenco proizvajalcev, pridobiteljev
in uvoznikov nagrobnih sveč najpozneje do 31. julija 2009.
(2) Upravljavci pokopališč, izvajalci javnih služb, proizvajalci, pridobitelji in uvozniki ter zbiralci morajo zagotoviti
izpolnjevanje obveznosti v zvezi z ravnanjem z odpadnimi
nagrobnimi svečami po tej uredbi najpozneje do 1. januarja
2010.
26. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-54/2008/9
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2511-0078
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3495.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja odpadne embalaže

Na podlagi četrtega odstavka 112. in četrtega odstavka
113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US,
33/07 – ZPNačrt in 57/08 – ZFO-1A) izdaja Vlada Republike
Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
nastajanja odpadne embalaže
1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06
in 65/06) se v 1. členu za drugim odstavkom doda novi tretji
odstavek, ki se glasi:
»(3) Ta uredba se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje
informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 6. 1998, str. 37), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006
o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega pretoka
blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne
20. 12. 2006, str. 81).«.
2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. embalaža in odpadna embalaža je embalaža in odpadna embalaža skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo. Embalaža so tudi sestavni deli
nagrobnih sveč, ki so izdelani iz kovin in plastike ali stekla (v
nadaljnjem besedilu: embalaža nagrobnih sveč), nagrobna
sveča pa se šteje za embalirano blago;
2. embaler je embaler skladno s predpisom, ki ureja
ravnanje z embalažo in odpadno embalažo. Za embalerja se
šteje tudi proizvajalec nagrobnih sveč;
3. proizvajalec embalaže je proizvajalec embalaže skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno
embalažo;
4. pridobitelj embalaže je pridobitelj embalaže skladno
s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;
5. pridobitelj embaliranega blaga je pridobitelj embaliranega blaga skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo. Za pridobitelja embaliranega blaga
se šteje tudi pridobitelj nagrobnih sveč;
6. embalaža, ki ni namenjena embaliranju blaga, so predmeti, ki so oblikovani in namenjeni za polnjenje na prodajnem
mestu, in odstranljivi predmeti, ki so prodani, napolnjeni ali
oblikovani in namenjeni za polnjenje na prodajnem mestu, če
imajo funkcijo embalaže, in so podrobneje določeni v predpisu
ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;
7. nevarno blago je blago, katerega prodajna embalaža
je označena v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in odpadno embalažo;
8. dajanje embalaže v promet je dajanje embalaže v promet skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z embalažo in
odpadno embalažo.«.
3. člen
V drugem odstavku 5. člena se beseda »oseba« nadomesti z besedilom »pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik s sedežem v RS«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka embaler
in pridobitelj embaliranega blaga nista zavezanca za plačilo
okoljske dajatve:
– za embalažo, ki se v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno embalažo, šteje za vračljivo embalažo,
– če letna količina embalaže, ki jo da v promet ali sam
uporabi, ne presega 15.000 kg in ne gre za embalažo nagrobnih sveč ali embalažo iz plastike iz polimerov iz vinil kloridov
ali drugih halogeniranih olefinov.«.
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Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki
se glasi:
»(4) Če je embaler ali pridobitelj embaliranega blaga ista
oseba, se za letno količino embalaže iz druge alinee prejšnjega odstavka šteje celotna količina embalaže, ki jo proizvede,
pridobi ali jo sam uporabi v posameznem letu.«.
4. člen
V 6. členu se v drugem odstavku besedilo »v 2. delu
Priloge 1« nadomesti z besedilom »v Prilogi 1«.
5. člen
V 7. členu se na koncu prve in druge alinee prvega
odstavka črta vejica in se doda besedilo, ki se glasi »in za
nagrobne sveče, ki jih daje v promet v RS,«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo predložiti carinskemu organu trimesečni obračun okoljske dajatve
elektronsko na obrazcu »Embalaža – OBR«, objavljenem na
spletni strani carinskega organa.«.
Šesti odstavek se črta.
6. člen
V 9. členu se v tretjem odstavku besedilo »iz Priloge
3, ki je sestavni del te uredbe« spremeni tako, da se glasi
»»Embalaža – prijava«, objavljenem na spletni strani carinskega organa.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če oseba iz prvega odstavka tega člena preneha
obstajati ali preneha opravljati dejavnost, zaradi katere mora
obračunati in plačevati okoljsko dajatev, ali če iz razlogov, navedenih v tretjem odstavku 5. člena te uredbe, ni več zavezanec za plačilo okoljske dajatve, mora v 15 dneh pred predvidenim prenehanjem opravljanja dejavnosti oziroma plačevanja
okoljske dajatve carinskemu organu na obrazcu »Embalaža
– prijava« predložiti obvestilo o prenehanju obstoja ali opravljanja dejavnosti oziroma o prenehanju plačevanja okoljske
dajatve iz razlogov, navedenih v tretjem odstavku 5. člena te
uredbe. Prekinitev oziroma prenehanje opravljanja dejavnosti
iz nepredvidenih razlogov pa mora carinskemu organu prijaviti
nemudoma na obrazcu »Embalaža – prijava«.«.
7. člen
V 11. členu se v prvem odstavku črta beseda »jih«.
V drugem odstavku se spremeni prvi stavek tako, da se
glasi: »Oseba iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu:
vlagatelj) predloži carinskemu organu zahtevek za vračilo
okoljske dajatve na obrazcu iz Priloge 4 te uredbe v 120
dneh po poteku meseca, v katerem je bila embalaža oziroma
embalirano blago izneseno iz ozemlja RS ali izvoženo iz
območja EU.«.

si:

8. člen
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se gla-

»(1) Z globo od 4.100 eurov do 40.000 eurov se za
prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če kot embaler, pridobitelj embaliranega blaga, proizvajalec embalaže, ki ni namenjena za embaliranje blaga, in
pridobitelj embalaže, ki ni namenjena za embaliranje blaga:
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– v nasprotju z drugim odstavkom 5. člena te uredbe
daje embalažo oziroma embalirano blago prvič v promet v RS
brez plačila okoljske dajatve,
– ne sestavi obračuna okoljske dajatve in ga ne predloži
carinskemu organu v roku iz drugega odstavka 7. člena te
uredbe,
– ne prijavi carinskemu organu v skladu s prvim odstavkom 9. člena te uredbe, kdaj se dejavnost, zaradi katere je
zavezan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, začne,
spremeni ali preneha,
– ne hrani ali na zahtevo carinskega organa ne predloži
dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske
dajatve v skladu s tretjim odstavkom 11. člena te uredbe.«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 do 500.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »od 1.200 eurov do
4.100 eurov«.
9. člen
V 15. členu se v drugem odstavku besedilo »2. delu
priloge« nadomesti z besedo »prilogi«.
10. člen
Priloge 1, 2, 3 in 4 nadomestijo z novimi prilogami 1, 2,
3 in 4, ki so kot priloga sestavni del te uredbe.
Priloga 1 se nadomesti s prilogo 1, ki je sestavni del te
uredbe Priloga 1 se nadomesti s prilogo 1, ki je sestavni del
te uredbe
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Obstoječi pridobitelji, uvozniki in embalerji nagrobnih
sveč, ki še niso prijavljeni kot zavezanci za plačilo okoljske
dajatve v skladu z uredbo, morajo prijaviti svojo dejavnost,
s katero so zavezani k obračunavanju in plačevanju okoljske
dajatve zaradi nagrobnih sveč, ki jih pridobivajo, uvažajo ali
embalirajo, najpozneje do 1. marca 2009, okoljsko dajatev pa
morajo obračunati za nagrobne sveče, ki jih dajo v promet po
uveljavitvi te uredbe.
Določbe uredbe, ki se nanašajo na plačilo okoljske dajatve zaradi nagrobnih sveč se uporabljajo za nagrobne sveče,
ki so dane v promet po 1. januarju 2009.
Do vzpostavitve elektronskega načina poslovanja carinskega organa se za obrazec »Embalaža – OBR« iz petega
odstavka 7. člena uredbe uporablja obrazec iz Priloge 2 uredbe in za obrazec »Embalaža – prijava« iz tretjega odstavka 9.
člena uredbe se uporablja obrazec iz Priloge 3 uredbe.
12. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2009.
Št. 00719-61/2008/11
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2007-2511-0065
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Priloga 1

A. ENOTE OBREMENITVE ZA POSAMEZNO VRSTO EMBALAŽE
Vrsta embalaže
Število
EO/kg
1 Papir, karton in lepenka
1
2 Plastika: polimeri iz vinil kloridov ali drugih
1.500
halogeniranih olefinov
3 Plastika iz drugih snovi
1
4 Les, palete, zabojaste palete in druge nakladalne
1
plošþe iz lesa, druga lesena embalaža in njeni deli
5 Kovine: ploþevinke in druge oblike embalaže
1
6 Steklo
1
7 Keramika, tekstil, pluta, slama in drugi materiali
1
biološkega izvora
Embalaža iz sestavljenih materialov se uvrsti v tisto vrsto embalaže iz preglednice A,
ki je glede na koliþino materiala prevladujoþa.
B. ENOTE OBREMENITVE ZA PREDMETE, KI SO EMBALAŽA, KI NI NAMENJENA
EMBALIRANJU BLAGA
Število
Vrsta embalaže: krožnik ali kozarec za enkratno
EO/kg
uporabo, škatla za hrano, vreþka za sendviþe ali
vreþka za polnjenje ali ovijanje blaga ter folije za
hrano:
1 iz papirja, ki zaradi obdelave ali kovinskih prevlek ali
1
prevlek iz plastike ni biorazgradljiv *
2 iz plastike, proizvedene iz polimerov iz vinil kloridov ali
1.500
drugih halogeniranih olefinov
3 iz plastike iz drugih snovi, kot so snovi z 2. toþke te
1
preglednice in ki niso biološko razgradljive *
4 iz biološko razgradljive plastike ali iz biološko
0,1
razgradljivega papirja ali iz drugih snovi, ki so biološko
razgradljive *
5 iz drugih snovi, kot so plastika ali papir in ki niso
1
biološko razgradljive *
* Za biološko razgradljivo plastiko, papir ali katero koli drugo snov šteje snov, ki je
biološko razgradljiva v skladu s standardom SIST EN 13432, ASTM 6954-04 ali
ASTM 6400-04.
C. ENOTE OBREMENITVE ZA EMBALAŽO NAGROBNIH SVEý
Vrsta embalaže
Število
EO/kg
1 Sestavni deli nagrobnih sveþ, ki so izdelani iz kovin in
2
plastike ali stekla: EO se obraþuna od mase celotne
nagrobne sveþe
Priloga:
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Priloga 2

OBRAýUN OKOLJSKE DAJATVE ZARADI NASTAJANJA ODPADNE EMBALAŽE
Davþno obdobje (trimeseþje in datum):
Firma:
Naslov:
Davþna številka:
Matiþna številka:

Zaporedna
številka iz
Priloge 1

Vrsta

EO/kg

Koliþina dana v promet v RS
v kilogramih

(1)
(2)
(3)
A. EMBALAŽA IZ RAZDELKA A PRILOGE 1
1
2
3
4
5
6
7
B. PREDMETI IZ RAZDELKA B PRILOGE 1
1
2
3
4
5
C. PREDMETI IZ RAZDELKA C PRILOGE 1
1
a) Obrok letnega nadomestila
b) Skupni znesek okoljske dajatve – vsota zneskov iz stolpca (5)
c) Znesek za plaþilo – vsota zneskov iz vrstice a) in vrstice b)

Znesek dajatve
(EUR)

(4)

(5)

EUR
EUR
EUR

Potrjujem resniþnost podatkov.
Kraj in datum: ……......

Žig in podpis odgovorne osebe: ………………………

2
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Navodilo za izpolnjevanje obrazca Embalaža – OBR
V stolpec (2) se v ustrezno vrstico (npr. pod zaporedno št. 1 papir, karton in lepenka,
3 plastika iz drugih snovi, 6 steklo) vpiše vrsta embalaže na podlagi Priloge 1 te
uredbe.
Izpolnijo se samo tiste vrstice (1-7), za katere je v davþnem obdobju nastala
obveznost za obraþun ali je bila v davþnem obdobju pridobljena ali proizvedena
posamezna vrsta embalaže.
V stolpec (3) na podlagi vrste embalaže se doloþi število enot obremenitve na
kilogram iz Priloge 1 te uredbe.
V stolpec (4) se za posamezno vrsto embalaže vpiše v kilogramih koliþina embalaže,
ki je bila dana v promet v RS ali porabljena za lastno rabo v davþnem obdobju.
V stolpec (5) se za posamezno vrsto embalaže vpiše v EUR znesek dajatve, ki se
izraþuna kot zmnožek koliþine iz stolpca (4) in enote obremenitve/kg iz stolpca (5) ter
zneska dajatve na enoto obremenitve za posamezno vrsto embalaže iz 6. þlena te
uredbe.
V vrstico a) se v EUR vpiše obrok nadomestila za posamezno davþno obdobje, ki
znaša þetrtino zneska letnega nadomestila iz 6. þlena te uredbe.
V vrstico b) se v EUR vpiše vsota zneskov iz stolpca (5).
V vrstico c) se v EUR vpiše seštevek zneskov iz vrstic a) in b).

3
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Priloga 3

PRIJAVA DEJAVNOSTI EMBALERJEV, PROIZVAJALCEV OZIROMA
PRIDOBITELJEV EMBALAŽE TER PRIDOBITELJEV EMBALIRANEGA BLAGA
(Prijava se predloži v dveh izvodih.)
Prejemni žig
(izpolni carinski organ)

I. Splošni podatki
Datum:
Firma:
Naslov:
Davþna številka:
Matiþna številka:
Prijavljam se kot (ustrezno oznaþiti z X ):
embaler
pridobitelj embaliranega blaga
proizvajalec in/ali pridobitelj embalaže,
ki ni namenjena embaliranju
II. Vrsta vpisa (ustrezno oznaþiti z X )

priglasitev zaþetka dejavnosti
priglasitev prenehanja dejavnosti
sprememba dejavnosti
prenehanje plaþevanja okoljske dajatve zaradi majhnih koliþin embalaže
III. Dejavnost prijavitelja se nanaša na naslednjo embalažo:
Zap. Št. Vrsta embalaže
(1)

(2)

Potrjujem resniþnost podatkov.

4
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Kraj in datum:

Žig in podpis odgovorne osebe:

URADNI ZAZNAMEK
Carinski organ .......................................

Datum registracije ..........................................

Datum prejema ....................................

Registracija zavrnjena ..........................

Opomba……………

Vnesel v evidenco...................................

Navodilo za izpolnjevanje obrazca Embalaža – prijava
V stolpec (2) se vpiše vrsta embalaže iz Seznama embalaže iz Priloge 1 Uredbe.

5
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Priloga 4

ZAHTEVEK ZA VRAýILO OKOLJSKE DAJATVE
Prejemni žig
(izpolni carinski oz. davþni organ)

Datum :
Firma:
Naslov:
Davþna številka:
Matiþna številka:
EMBALAŽA
Zaporedna
številka

Vrsta embalaže

EO/kg

Koliþina
(kg)

(1)

(2)

(3)

(4)

Znesek
plaþane
okoljske
dajatve
(v EUR)
(5)

Datum plaþane
okoljske dajatve

Navedba dokumenta, na
podlagi katerega je bila
embalaža iznešene iz RS
ali izvožene iz EU

(6)

(7)

Skupni znesek vraþila – vsota zneskov iz stolpca (5)

EUR

Na podlagi 11. þlena te uredbe vlagam(o) zahtevek za vraþilo že plaþane okoljske dajatve.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam(o), da so vse navedbe v tej vlogi resniþne
ter da razpolagam(o) z ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je bila okoljska dajatev plaþana
in da je bila embalaža iznešena iz obmoþja RS oziroma izvožene iz obmoþja EU.
Vraþilo okoljske dajatve se izvede na transakcijski raþun ____________________, odprt pri
banki __________________________.
V/Na: …………………….

Datum: …………………………

Žig in podpis odgovorne osebe oziroma vložnika:

……………………….

6
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Navodilo za izpolnjevanje obrazca Embalaža – vraþilo
V stolpec (2) se vpiše vrsta embalaže iz Seznama embalaže iz Priloge 1 te uredbe.
V stolpec (3) se vpiše število enot obremenitve na kilogram embalaže, na podlagi
Priloge 1 te uredbe.
V stolpec (4) se vpiše koliþina embalaže v kilogramih, za katero je bila okoljska
dajatev plaþana in se zahteva vraþilo.
V stolpec (5) se za posamezno vrsto embalaže vpiše v EUR znesek dajatve, ki se
izraþuna kot zmnožek koliþine v stolpcu (4), enot obremenitve iz stolpca (3) in višine
zneska okoljske dajatve.
V stolpec (6) se vpiše datum plaþane okoljske dajatve v obliki (številka
raþuna/DD.MM.LLLL).
V stolpec (7) se v primeru iznosa embalaže vpiše številka in datum raþuna oziroma
drugega ustreznega dokazila. V primeru izvoza embalaže se vpiše številka in datum
izvozne deklaracije, na podlagi katere je bila embalaža izvožena, ter šifra carinske
izpostave izvoza, na podlagi katere je bila embalaža izvožena.
Vložnik zahtevka (pravna oseba) na zahtevo pristojnega carinskega organa predloži
dokumente, ki dokazujejo upraviþenost do vraþila (glej 11. þlen te uredbe).
Opomba*
V primeru, ko število vrstic na obrazcu Embalaža – vraþilo ne zadostuje za vpis vse
embalaže, ki je bila iznesena ali izvožena, upraviþenec do vraþila sam sestavi tabelo,
ki mora vsebovati vse podatke iz obrazca vraþilo, ter jo ustrezno izpolnjeno priloži k
zahtevku za vraþilo.

3496.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka
z emisijo ogljikovega dioksida

Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt in 57/08 – ZFO-1A) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski
dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo
ogljikovega dioksida
1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka
z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 43/05,
58/05, 87/05 in 20/06) se v prvem odstavku 1. člena za

besedilom »gorljivih organskih snovi« črta vejica in doda
besedilo »in z emisijo drugih toplogrednih plinov, izraženo
sorazmerno s potencialom globalnega segrevanja v enotah
emisije CO2,«.
2. člen
V 2. členu se na koncu besedila prvega odstavka pred piko
doda besedilo »ali zaradi onesnaževanja zraka z emisijo fluoriranih toplogrednih plinov pri proizvodnji, namestitvi in vzdrževanju opreme, ki vsebuje te pline (v nadaljnjem besedilu: okoljska
dajatev zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov)«.
3. člen
V 3. členu se pika na koncu besedila 12. točke nadomesti
s podpičjem ter dodata se novi 13. in 14. točka, ki se glasita:
»13. fluorirani toplogredni plini so fluorirani toplogredni plini v skladu z Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (UL L št. 161 z dne 14. 6. 2006, str. 1; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 842/2006/ES);
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14. potencial globalnega segrevanja je potencial segrevanja podnebja zaradi posameznega toplogrednega plina
v primerjavi s potencialom segrevanja podnebja zaradi ogljikovega dioksida.«.
4. člen
V 5. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Okoljska dajatev zaradi sežiganja gorljivih organskih snovi se ne plačuje za gorljivo organsko snov, ki se uporablja kot gorivo v napravi, za katero je upravljavec naprave
pridobil dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu
z zakonom, ki ureja varstvo okolja.«.
5. člen
Za 28. členom se doda naslov novega poglavja, ki se
glasi:
»III.a OKOLJSKA DAJATEV ZARADI UPORABE FLUORIRANIH TOPLOGREDNIH PLINOV«.
Za naslovom novega poglavja iz prejšnjega odstavka
se dodajo novi 28.a, 28.b, 28.c, 28.d in 28.e členi, ki se
glasijo:
»28.a člen
(okoljska dajatev zaradi uporabe fluoriranih
toplogrednih plinov)
(1) Obveznost obračuna in plačila okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov nastane, ko so
fluorirani toplogredni plini, pridobljeni v drugi državi članici
EU ali uvoženi iz tretje države, prvič dani v promet v RS ali
v RS prvič uporabljeni zaradi proizvodnje opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline, ali zaradi polnjenja takšne
opreme ob njeni prvi namestitvi ali zaradi vzdrževanja takšne
opreme.
(2) Osnova za obračunavanje okoljske dajatve zaradi
uporabe fluoriranih toplogrednih plinov je enota obremenitve.
Enota obremenitve je pri fluoriranih toplogrednih plinih obremenitev, ki je enakovredna obremenitvi 1 kg emisije CO2.
(3) Seštevek enot obremenitve, za katerega je treba plačati okoljsko dajatev zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih
plinov, je enak:
1. 5% zmnožka mase posameznega fluoriranega toplogrednega plina in njegovega potenciala globalnega segrevanja, če so to fluorirani toplogredni plini, namenjeni polnjenju
opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline, pri njeni
proizvodnji ali proizvodnji izdelkov, ki to opremo vsebujejo;
2. 5% zmnožka mase posameznega fluoriranega toplogrednega plina in njegovega potenciala globalnega segrevanja, če so to fluorirani toplogredni plini, namenjeni polnjenju
nepremične opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline,
ob njeni prvi namestitvi, in je treba uporabo te nepremične
opreme prijaviti ministrstvu v skladu s predpisom, ki ureja
uporabo izdelkov in opreme, ki vsebujejo ozonu škodljive
snovi ali fluorirane toplogredne pline;
3. 100% zmnožka mase posameznega fluoriranega toplogrednega plina in njegovega potenciala globalnega segrevanja, če so to fluorirani toplogredni plini, namenjeni vzdrževanju opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline.
(4) Za posamezne fluorirane toplogredne pline so njihove oznake in potenciali globalnega segrevanja določeni
v 1. delu Priloge I iz Uredbe 842/2006/ES. Če je to mešanica
več snovi, od katerega je najmanj ena fluorirani toplogredni
plin, je treba okoljsko dajatev plačati, kadar je potencial globalnega segrevanja mešanice, izračunane v skladu z 2. delom
Priloge I iz Uredbe 842/2006/ES, višji od 150. Za najbolj pogoste mešanice HFC plinov se uporabljajo izračunane vrednosti
potenciala globalnega segrevanja, ki so objavljene na spletnih
straneh ministrstva.
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28.b člen
(zavezanec in plačnik okoljske dajatve)
(1) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov je pravna oseba ali fizična
oseba, ki uporablja fluorirane toplogredne pline za namene iz
tretjega odstavka prejšnjega člena.
(2) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov, ki je pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik, sam obračunava in plačuje
v proračun RS okoljsko dajatev za fluorirane toplogredne pline, kadar jih sam pridobi iz druge države članice EU ali uvozi
iz tretje države.
(3) Če zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov nabavlja fluorirane toplogredne pline od pravne osebe ali samostojnega podjetnika
posameznika, ki na območju RS opravlja dejavnost trgovine
s fluoriranimi toplogrednimi plini, okoljsko dajatev izračunava zavezancu iz prvega odstavka tega člena, odteguje in
vplačuje v proračun RS ta oseba (v nadaljnjem besedilu:
plačnik).
28.c člen
(evidenca o fluoriranih toplogrednih plinih)
(1) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov mora o lastni uporabi fluoriranih toplogrednih plinov, ki jih sam pridobi iz druge države
članice EU ali uvozi iz tretje države, voditi evidenco o količini
fluoriranih toplogrednih plinov, ločeno po vrstah fluoriranih
toplogrednih plinov in po namenu njihove uporabe. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve mora na zahtevo carinskega
organa omogočiti vpogled v evidenco o količini fluoriranih
toplogrednih plinov.
(2) Plačnik mora o dajanju fluoriranih toplogrednih plinov v promet v Republiki Sloveniji voditi evidenco o količini
fluoriranih toplogrednih plinov, ločeno po vrstah fluoriranih
toplogrednih plinov in namenu njihove uporabe. Plačnik mora
na zahtevo carinskega organa omogočiti vpogled v evidenco
o količini fluoriranih toplogrednih plinov.
(3) Na podlagi evidence o količini fluoriranih toplogrednih
plinov ločeno po vrstah fluoriranih toplogrednih plinov in namenu njihove uporabe morata zavezanec za plačilo okoljske
dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov iz prvega odstavka tega člena in plačnik iz drugega odstavka tega
člena sestaviti polletni obračun okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov in ga predložiti carinskemu
organu do 20. julija tekočega leta za januar, februar, marec,
april, maj in junij tekočega leta in do 20. januarja tekočega leta
za julij, avgust, september, oktober, november in december
preteklega leta.
(4) Iz obračuna iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni naslednji podatki:
– obdobje, za katero se plačuje okoljska dajatev zaradi
uporabe fluoriranih toplogrednih plinov,
– oznaka (če je to mešanica fluoriranih toplogrednih
plinov, oznaka mešanice teh plinov) in količina fluoriranih
toplogrednih plinov, njihov potencial globalnega segrevanja
in namen njihove uporabe,
– znesek obračunane okoljske dajatve po vrsti, količini in
namenu uporabe fluoriranih toplogrednih plinov,
– končni znesek za plačilo okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov v obdobju, za katero se
plačuje ta dajatev.
(5) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov in plačnik morata obračunano okoljsko dajatev plačati do zadnjega dne meseca,
ki sledi polletju, v katerem je nastala obveznost za obračun
okoljske dajatve.
(6) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi uporabe
fluoriranih toplogrednih plinov in plačnik morata predložiti ca-
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rinskemu organu polletni obračun okoljske dajatve na obrazcu
iz Priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
(7) Plačnik, ki fluorirane toplogredne pline proda osebi,
ki jih uporabi za namen iz 1. in 2. točke tretjega odstavka 28.a
člena te uredbe, mora carinskemu organu poleg obračuna iz
prejšnjega odstavka predložiti tudi polletni pregled prometa
fluoriranih toplogrednih plinov na obrazcu iz Priloge 5, ki je
sestavni del te uredbe.
(8) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena
lahko zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi uporabe
fluoriranih toplogrednih plinov iz prvega odstavka tega člena
sestavi namesto polletnega obračuna letni obračun okoljske
dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov in ga
predloži carinskemu organu do 20. januarja tekočega leta
za preteklo leto, če na podlagi evidence o količini fluoriranih
toplogrednih plinov ločeno po vrstah fluoriranih toplogrednih
plinov ob času prvega polletnega obračuna ugotovi, da uporaba fluoriranih toplogrednih plinov v obdobju od januarja do
junija ni presegla 1 tono fluoriranih toplogrednih plinov.
28.d člen
(prijava dejavnosti)
(1) Oseba, ki pridobiva v drugi državi članici EU ali uvaža
iz tretje države fluorirane toplogredne pline zaradi dajanja
v promet ali zaradi lastne uporabe za namene iz tretjega
odstavka 28.a člena te uredbe, je obvezana carinskemu organu prijaviti, kdaj se dejavnost, zaradi katere je zavezana
obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, začne, spremeni
ali preneha.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka, ki prvič postane plačnik okoljske dajatve, mora pri carinskemu organu vložiti prijavo za evidentiranje najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja
dejavnosti.
(3) Prijavo za evidentiranje iz prejšnjega odstavka je
treba predložiti carinskemu organu na obrazcu iz Priloge 6, ki
je sestavni del te uredbe.
(4) Če oseba iz prvega odstavka tega člena preneha obstajati ali preneha opravljati dejavnost, zaradi katere je obvezana obračunati in plačevati okoljsko dajatev zaradi uporabe
fluoriranih toplogrednih plinov, mora v 15 dneh pred predvidenim prenehanjem opravljanja dejavnosti carinskemu organu
predložiti obvestilo o prenehanju obstoja oziroma opravljanja
dejavnosti na obrazcu iz Priloge 6 te uredbe. Prekinitev oziroma prenehanje opravljanja dejavnosti zaradi nepredvidenih
razlogov pa mora carinskemu organu prijaviti nemudoma na
obrazcu iz Priloge 6 te uredbe.
(5) Če oseba iz prvega odstavka tega člena preneha
obstajati ali preneha opravljati dejavnost, carinski organ odloči
o izbrisu iz evidence iz 28.e člena te uredbe na njeno zahtevo, pri tem pa hkrati odloči tudi o obveznosti plačila zapadlih
obveznosti okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov.
28.e člen
(evidenca pridobiteljev in uvoznikov fluoriranih
toplogrednih plinov)
(1) Carinski organ vzpostavi in vodi posebno evidenco
oseb, ki plačujejo okoljsko dajatev zaradi uporabe fluoriranih
toplogrednih plinov, ki se pridobivajo v drugi državi članici
EU ali uvažajo iz tretje države fluoriranih toplogrednih plinov
v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, oziroma carinski predpisi.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– firmo in sedež pridobitelja ali uvoznika ter davčno
številko,
– vrste fluoriranih toplogrednih plinov, za katere velja
prijava dejavnosti, ki je zaradi nje oseba obvezana obraču-
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navati in plačevati okoljsko dajatev zaradi uporabe fluoriranih
toplogrednih plinov,
– datum začetka, spremembe in prenehanja opravljanja
dejavnosti.«.
6. člen
V 30. členu se v prvem odstavku besedilo »1.000.000
tolarjev do 10.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom
»4.000 eurov do 40.000 eurov«.
V prvem odstavku se spremenijo tretja, četrta in peta
alinea, tako da se glasijo:
»– če kot zavezanec iz prvega odstavka 12. člena te
uredbe oziroma plačnik ne predloži obračuna okoljske dajatve
carinskemu organu do 25. dne v mesecu po poteku meseca,
za katerega je nastala obveznost za plačilo okoljske dajatve
(tretji odstavek 14. člena);
– če kot zavezanec iz prvega odstavka 12. člena te uredbe oziroma plačnik k obračunu okoljske dajatve ne predloži
podatkov, ki so potrebni za obračun okoljske dajatve ali če
predloži neresnične podatke (četrti odstavek 14. člena);
– če kot imetnik dovoljenja za oproščenega proizvajalca
iz 15. člena te uredbe gorivo uporablja za druge namene ali
na drug način, kakor je določil v dovoljenju za oproščenega
proizvajalca carinski organ v skladu z drugim odstavkom
16. člena te uredbe;«.
Na koncu besedila devete alinee se pika nadomesti
z vejico in se za njo dodajo nove deseta do štirinajsta alinea,
ki se glasijo:
»– če kot zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov v skladu s prvim
odstavkom 28.c člena te uredbe ne vodi evidence o količini
fluoriranih toplogrednih plinov, ločeno po vrstah fluoriranih
toplogrednih plinov in namenu njihove uporabe ali na zahtevo
carinskega organa ne omogoči vpogleda v evidenco o količini
fluoriranih toplogrednih plinov;
– če kot plačnik ne vodi evidence v skladu z drugim
odstavkom 28.c člena te uredbe o količini fluoriranih toplogrednih plinov, ločeno po vrstah fluoriranih toplogrednih plinov in
namenu njihove uporabe ali na zahtevo carinskega organa
ne omogoči vpogleda v evidenco o količini fluoriranih toplogrednih plinov;
– če kot zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi
uporabe fluoriranih toplogrednih plinov ali kot plačnik ne predloži obračuna okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih
toplogrednih plinov carinskemu organu do roka iz tretjega
odstavka 28.c člena te uredbe ali če v obračunu okoljske
dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov predloži
neresnične podatke;
– če kot plačnik, ki fluorirane toplogredne pline proda
osebi, ki jih uporabi za namen iz 1. in 2. točke tretjega odstavka 28.a člena te uredbe, carinskemu organu v skladu
s sedmim odstavkom 28.c člena te uredbe poleg obračuna
okoljske dajatve ne predloži tudi polletnega pregleda prometa fluoriranih toplogrednih plinov na obrazcu iz Priloge 5 te
uredbe;
– če v nasprotju z 28.d členom te uredbe kot oseba, ki
pridobiva v drugi državi članici EU ali uvaža iz tretje države
fluorirane toplogredne pline zaradi dajanja v promet ali lastne
uporabe, ne prijavi carinskemu organu, kdaj se dejavnost,
zaradi katere je zavezan obračunavati in plačevati okoljsko
dajatev, začne, spremeni ali preneha.«.
V drugem odstavku se besedilo »30.000 tolarjev do
150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.200 eurov do
4.100 eurov«.
7. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot priloga
1 sestavni del te uredbe.
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8. člen
Za Prilogo 3 se dodajo Priloga 4, Priloga 5 in Priloga 6, ki
so kot priloga 2, priloga 3 in priloga 4 sestavni del te uredbe.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Okoljska dajatev zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov se začne obračunavati in plačevati za fluorirane
toplogredne pline, ki so pridobljeni v drugih državah članicah
Evropske unije ali uvoženi iz tretjih držav po 31. decembru
2008.
Pridobitelji in uvozniki fluoriranih toplogrednih plinov
morajo prvič prijaviti svojo dejavnost v skladu z 28.d členom
uredbe najpozneje do 31. januarja 2009, prvič pa morajo
predložiti obračun okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov za prvo polletje leta 2009 v roku iz
28.c člena uredbe.
10. člen
Ne glede na določbo tretjega odstavka 2. člena uredbe je
cena za enoto obremenitve pri obračunu okoljske dajatve zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih plinov v obdobju 2009–2012
manjša od cene na enoto obremenitve pri obračunu okoljske
dajatve zaradi zgorevanja goriv, in sicer:
– za leto 2009 desetkrat manjša,
– za leto 2010 petkrat manjša,
– za leto 2011 2,5-krat manjša,
– za leto 2012 1,25-krat manjša in
– za leto 2013 in za vsa nadaljnja leta enaka ceni na
enoto obremenitve pri obračunu okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriv.
11. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-60/2008/11
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2511-0072
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA 1
PRILOGA 2
Obrazec: OBR-CO2
OBRAýUN OKOLJSKE DAJATVE ZA OBREMENJEVANJE ZRAKA Z EMISIJO
OGLJIKOVEGA DIOKSIDA
Davþno obdobje: (mesec in leto)

Prejemna štampiljka
(izpolni carinski organ)

Ime:
Naslov:

Davþna številka:
Matiþna številka:

Št.

Gorivo

Enota

Stran

Koliþina

(3)

(4)

(1)
(2)
TEKOýA GORIVA
Kerozin za
1.
ogrevanje
Plinsko olje za
2.
ogrevanje

l

3.

Kurilno olje

kg

4.

Utekoþinjeni plin
za ogrevanje

kg

5.

Mazut

kg

Oprostitev plaþila
Dobava
Iznos /
OP 1
izvoz
(5)
(6)

Znesek
dajatve
[EUR]
(7)

Koliþina
(8)

l

PLINASTA GORIVA
6.

Zemeljski plin

Sm3

Plavžni plin, naftni
MJ
plin in koksni plin
TRDNA GORIVA
7.
8.

Antracit

kg

9.

Koks

kg

10.

Smolni koks

kg

11.

Naftni koks

kg

12.

ýrni premog

kg

13.

Rjavi premog in
lignit

kg

14.

Domaþi lignit

kg

15.

Skupni znesek okoljske dajatve v davþnem obdobju - vsota zneskov iz stolpca (7) EUR

16.

Skupni znesek vraþila oziroma odpusta dajatve - vsota zneskov iz stolpca (10)

EUR

17.

Znesek za plaþilo - razlika med skupnima zneskoma iz 15 in 16 vrstice

EUR

1

OP – oprošþeni proizvajalec

Priloga:

Vraþilo
Datum
plaþila
(9)

Znesek
[EUR]
(10)
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18. Davþna številka

Št.
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Stran

11387

Ime prejemnika goriva iz stolpca (5):

19. K obraþunu prilagam:

Potrjujem resniþnost navedenih podatkov.
Kraj in datum:

Žig in podpis odgovorne osebe

Navodilo za izpolnjevanje obrazca OBR-CO2
V stolpec (4) se za posamezno vrsto goriva v obraþunski enoti iz stolpca (3) vpiše koliþina
goriva, za katero je v davþnem obdobju nastala obveznost obraþuna in plaþila dajatve.
V stolpec (5) se za posamezno vrsto goriva v obraþunski enoti iz stolpca (3) vpiše koliþina
goriva, ki je bila v davþnem obdobju dobavljena brez plaþila okoljske dajatve oprošþenim
proizvajalcem goriv.
V stolpec (6) se za posamezno vrsto goriva v obraþunski enoti iz stolpca (3) vpiše koliþina
goriva, ki je bila v davþnem obdobju iznesena izven Slovenije (iznos v države EU in izvoz v
države zunaj EU). ýe se izpolni stolpec (6), se k obraþunu priložijo fotokopije dokazil o
iznosu goriva v drugo državo EU oziroma o izvozu. Dokazila se vpišejo v 19. vrstico (k
obraþunu prilagam).
V stolpec (7) se za posamezno vrsto goriva vpiše znesek dajatve za navedeno davþno
obdobje. Izraþuna se tako, da se koliþina iz stolpca (4) zmanjša za koliþino iz stolpca (5) in
(6) ter se tako izraþunana koliþina pomnoži z enoto obremenitve (EO) in s ceno za enoto
obremenitve.
V stolpec (8) se za posamezno vrsto goriva v obraþunski enoti iz stolpca (3) vpiše koliþina
goriva, za katero je bila dajatev plaþana in se na obraþunu uveljavlja vraþilo trošarine.
2
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V stolpec (9) se, þe je bila dajatev za katero se zahteva vraþilo, plaþana v obdobju
veljavnosti drugaþnega zneska dajatve, kakor je veljavno v davþnem obdobju, za katero se
vlaga obraþun, vpiše datum plaþila dajatve v obliki (DD/MM/LLLL). Za izraþun zneska
vraþila v stolpcu (10) se upoštevajo podatki, ki so veljali v þasu plaþila.
V stolpec (10) se vpiše znesek vraþila, ki se izraþuna kot zmnožek med koliþino iz stolpca
(8) in enoto obremenitve (EO) ter ceno za enoto obremenitve. Upoštevajo se podatki, ki so
veljali v þasu plaþila dajatve.
V 15. vrstico se v EUR vpiše vsota zneskov iz stolpca (7).
V 16. vrstico se v EUR vpiše vsota zneskov iz stolpca (10).
V 17. vrstico se v EUR vpiše razlika med skupnima zneskoma iz 15. in 16. vrstice. Znesek,
vpisan v 17. vrstico, se plaþa v roku iz osmega odstavka 14. þlena uredbe.
V 18. vrstico se vpišeta DŠ in ime oprošþenega proizvajalca, ki mu je bilo v davþnem
obdobju dobavljeno gorivo brez obraþunane dajatve.
V 19. vrstici se navedejo priloge k obraþunu (npr. dokazila o iznosu ali izvozu).

3
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Stran

PRILOGA 2

PRILOGA 4

Obrazec: OBR-F plini
OBRAýUN OKOLJSKE DAJATVE ZARADI UPORABE FLUORIRANIH
TOPLOGREDNIH PLINOV
Davþno obdobje: (polletje in leto)

Prejemna štampiljka
(izpolni carinski organ)

Ime:
Naslov:

Davþna številka:

Št.

Fluorirani
toplogredni plini

(1)
(2)
OZNAKA F-plina
Žveplov
1.
heksafluorid

Enota

Matiþna številka:

Celotna
koliþina

(3)

(4)

Koliþina po namenu uporabe
Proizvodnja
Prva
Vzdrževanje
opreme ali
namestitev
opreme
izdelkov, ki
stacionarne
to opremo
opreme
vsebujejo
(5)
(6)
(7)

HFC-134a

kg

3.

HFC-32

kg

4.

HFC-125

kg

5.

Drugo

kg

R-404a

kg

7.

R-407c

kg

8.

R-410a

kg

9.

R-507

kg

10.

Druge

kg

(8)

(9)

1.300
550
3.400

MEŠANICE HFC-jev
(GWP nad 150)
6.

Znesek
dajatve
(EUR)

22.200

kg

2.

Potencial
globalnega
segrevanja

3.260
1.610
1.890
3.300

PERFLUORIRANI
OGLJIKOVODIKI (PFC)
10.

kg

11.

kg

12.

kg

13.

Skupni znesek okoljske dajatve v davþnem obdobju vsota zneskov iz stolpca (9)

EUR

11389
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Potrjujem resniþnost navedenih podatkov.
Kraj in datum:

Žig in podpis odgovorne osebe

Navodilo za izpolnjevanje obrazca OBR-F plini
V stolpec (4) se za posamezno vrsto fluoriranega toplogrednega plina v obraþunski
enoti iz stolpca (3) vpiše celotna koliþina fluoriranega toplogrednega plina, za katero
je v davþnem obdobju nastala obveznost obraþuna in plaþila dajatve.
V stolpec (5) se za posamezno vrsto fluoriranega toplogrednega plina v obraþunski
enoti iz stolpca (3) vpiše koliþina fluoriranega toplogrednega plina, ki je bila v
davþnem obdobju dana v promet ali uporabljena zaradi polnjenja pri proizvodnji
opreme ali pri proizvodnji izdelkov, ki to opremo vsebujejo.
V stolpec (6) se za posamezno vrsto fluoriranega toplogrednega plina v obraþunski
enoti iz stolpca (3) vpiše koliþina fluoriranega toplogrednega plina, ki je bila v
davþnem obdobju dana v promet ali uporabljena zaradi polnjenja nepremiþne
opreme ob njeni prvi namestitvi, þe je bila za to opremo oddana na ministrstvo,
pristojno za okolje, prijava v skladu s predpisom, ki ureja uporabo izdelkov in
opreme, ki vsebujejo ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline.
V stolpec (7) se za posamezno vrsto fluoriranega toplogrednega plina v obraþunski
enoti iz stolpca (3) vpiše koliþina fluoriranega toplogrednega plina, ki je bila v
davþnem obdobju dana v promet ali uporabljena zaradi vzdrževanja opreme.
V stolpec (8) se za posamezno vrsto fluoriranega toplogrednega plina v obraþunski
enoti iz stolpca (3) vpiše njegov potencial globalnega segrevanja, pri tem pa se za
mešanice/pripravke HFC vpišejo vrednosti, ki so objavljene na spletnih straneh
ministrstva, pristojnega za okolje.
V stolpec (9) se vpiše znesek obraþunane dajatve kot vsota:
–
5 % zmnožka koliþine fluoriranih toplogrednih plinov iz stolpca (5), potenciala
globalnega segrevanja iz stolpca (8) in cene za enoto obremenitve,
–
5 % zmnožka koliþine fluoriranih toplogrednih plinov iz stolpca (6), potenciala
globalnega segrevanja iz stolpca (8) in cene za enoto obremenitve,
–
100 % zmnožka koliþine fluoriranih toplogrednih plinov iz stolpca (7),
potenciala globalnega segrevanja iz stolpca (8) in cene za enoto obremenitve.
V 13. vrstico se v EUR vpiše vsota zneskov iz stolpca (9).
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PRILOGA 3

PRILOGA 5

Obrazec: POR-F plini

PREGLED PROMETA FLUORIRANIH TOPLOGREDNIH PLINOV ZA
PROIZVODNJO OPREME IN PRVO NAMESTITEV NEPREMIýNE OPREME
Davþno obdobje: (polletje in leto)

Prejemna štampiljka
(izpolni carinski organ)

Ime:
Naslov:

Davþna številka:

Št.

Fluorirani
toplogredni plini

(1)
(2)
OZNAKA F-plina

Enota

Matiþna številka:

(3)

1.

kg

2.

kg

3.

kg

4.

kg

5.

kg

Koliþina po namenu uporabe
Uporabnik fluoriranih toplogrednih plinov
Proizvodnja
Prva
za namene v skladu s 1. in 2. toþko tretjega
opreme ali
namestitev
odstavka 28.a þlena Uredbe
izdelkov, ki
nepremiþne
(DŠ, ime in naslov)
to opremo
opreme
vsebujejo
(4)
(5)
(6)

MEŠANICE HFC-jev
(GWP nad 150)
6.

kg

7.

kg

8.

kg
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PERFLUORIRANI
OGLJIKOVODIKI (PFC)
10.

kg

11.

kg

12.

kg

Potrjujem resniþnost navedenih podatkov.
Kraj in datum:

Žig in podpis odgovorne osebe

Navodilo za izpolnjevanje obrazca POR-F plini:
V stolpec (4) se za posamezno vrsto fluoriranega toplogrednega plina v obraþunski
enoti iz stolpca (3) vpiše koliþina fluoriranega toplogrednega plina, ki je bila v
davþnem obdobju dana v promet ali uporabljena zaradi polnjenja pri proizvodnje
opreme ali pri proizvodnji izdelkov, ki to opremo vsebujejo.
V stolpec (5) se za posamezno vrsto fluoriranega toplogrednega plina v obraþunski
enoti iz stolpca (3) vpiše koliþina fluoriranega toplogrednega plina, ki je bila v
davþnem obdobju dana v promet ali uporabljena zaradi polnjenja nepremiþne
opreme ob njeni prvi namestitvi, þe je bila za to opremo oddana na ministrstvo,
pristojno za okolje, prijava v skladu s predpisom, ki ureja uporabo izdelkov in
opreme, ki vsebujejo ozonu škodljive snovi ali fluorirane toplogredne pline.
V stolpec (6) se vpiše davþna številka, ime in naslov osebe, ki jim je plaþnik v
davþnem obdobju dobavil fluorirane toplogredne pline z obraþunom dajatve v skladu
s 1. in 2. toþko tretjega odstavka 28.a þlena uredbe.

7
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PRILOGA 4
Priloga 6

Obrazec »Fluorirani toplogredni plini-prijava«.

PRIJAVA DEJAVNOSTI PRIDOBITELJEV IN UVOZNIKOV FLUORIRANIH
TOPLOGREDNIH PLINOV
(Prijava se predloži v dveh izvodih)
I. Splošni podatki

Prejemni žig
(izpolni carinski organ)

Datum:
Firma:
Naslov:
Davþna številka:
Matiþna številka:
Prijavljam se kot (ustrezno oznaþiti z X ):
pridobitelj iz držav þlanic EU
uvoznik iz tretjih držav
II. Vrsta vpisa (ustrezno oznaþiti z X )
Prijava zaþetka dejavnosti
Prijava prenehanja dejavnosti
Sprememba dejavnosti

III. Dejavnost prijavitelja zadeva naslednje vrste fluoriranih toplogrednih plinov
Zap. št. Vrsta fluoriranih toplogrednih plinov ali njihovih mešanic
(1)
(2)

Potrjujem resniþnost podatkov.
Kraj in datum:
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URADNI ZAZNAMEK

Carinski organ .....................................................…

Datum registracije ..........................................

Datum prejema ........................................................

Registracija zavrnjena ..........................

Opomba……………

Vnesel v evidenco..............................................

Navodilo za izpolnjevanje obrazca – prijava fluoriranih toplogrednih plinov
V stolpec (2) se vpiše oznaka vrste fluoriranih toplogrednih plinov iz 1. dela Priloge I
iz Uredbe 842/2006/ES ali oznaka mešanice fluoriranih toplogrednih plinov,
navedene na seznamu mešanic fluoriranih toplogrednih plinov, ki je objavljen na
spletnih straneh ministrstva, pristojnega za okolje.
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3497.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi nastajanja odpadne električne in
elektronske opreme

Na podlagi četrtega odstavka 112. in četrtega odstavka
113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US,
33/07 – ZPNačrt in 57/08 – ZFO-1A) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
nastajanja odpadne električne
in elektronske opreme
1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (Uradni
list RS, št. 32/06 in 65/06) se besedilo 2. člena spremeni tako,
da se glasi:
»Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja zaradi uporabe električne in elektronske opreme, vključno
s prenosnimi baterijami in akumulatorji, ki so vir električne
energije v tej opremi, ter posledično nastajanja odpadne
električne in elektronske opreme, vključno z odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji, ki nastajajo kot izrabljeni
vir električne energije v električni in elektronski opremi, in je
prihodek proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RS).«.
2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku 1. točka spremeni, tako
da se glasi:
»1. električna in elektronska oprema (v nadaljnjem besedilu: EE oprema) je oprema iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ter prenosne baterije
in akumulatorji iz predpisa, ki ureja baterije in akumulatorje in
odpadne baterije in akumulatorje;«.
Za 5. točko se dodajo nova 6., 7. in 8. točka, ki se
glasijo:
»6. prenosna baterija in akumulator je prenosna baterija in
akumulator v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z baterijami
in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji, in sicer
je baterija, gumbasta celica, baterijski sklop ali akumulator, ki
je zapečaten, ročno prenosljiv in ni niti industrijska baterija ali
akumulator niti avtomobilska baterija ali akumulator;
7. avtomobilska baterija ali akumulator je baterija ali akumulator, ki se uporablja za avtomobilski zaganjalnik, osvetlitev
ali napajanje za vžig;
8. industrijska baterija ali akumulator je baterija ali akumulator, ki je namenjen izključno za industrijsko ali profesionalno
uporabo ali se uporablja v vseh vrstah električnih vozil.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ministrstvo, pristojno za okolje, na svojih spletnih
straneh objavi seznam EE opreme, iz katere nastajajo odpadna EE oprema in odpadne prenosne baterije in akumulatorji,
vključno s tarifnimi oznakami kombinirane nomenklature, kamor se razvrščajo posamezni proizvodi EE opreme in prenosne
baterije in akumulatorji v skladu s carinskimi predpisi, in razredi
EE opreme, v katere se razvršča odpadna EE oprema v skladu
s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno električno ali elektronsko opremo.«.
3. člen
V 5. členu se v drugi alinei prvega odstavka beseda »njegov« nadomesti z besedo »njen«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se
glasi:
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»(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka
tega člena okoljske dajatve ne plačuje proizvajalec in pridobitelj
za EE opremo, ki jo sam uporabi kot končni uporabnik zaradi
izvajanja svoje dejavnosti, ki ni proizvodnja, popravljanje ali
vzdrževanje kakršnekoli opreme, ki vsebuje EE opremo, če
letna količina EE opreme ne presega 1.500 kg.«.
4. člen
V 6. členu se v drugem odstavku besedilo »v 2. delu
Priloge 1« nadomesti z besedilom »v Prilogi 1«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Nadomestilo plačujejo vsi zavezanci v dveh obrokih
letno na koncu vsakega polletnega obdobja obračuna okoljske
dajatve.«.
V četrtem odstavku se v napovednem delu besedila beseda »trimesečnega« nadomesti z besedo »polletnega«.
V prvi alinei se beseda »trimesečnega« nadomesti z besedo »polletnega«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Pri določitvi zneska okoljske dajatve za enoto obremenitve lahko Vlada Republike Slovenije določi diferencirano
višino zneska okoljske dajatve po posameznih razredih in
tipih proizvodov iz seznama EE opreme iz drugega odstavka
3. člena te uredbe.«.
5. člen
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka sestavijo
osebe iz prejšnjega odstavka obračun okoljske dajatve in ga
predložijo carinskemu organu do 20. julija tekočega leta za
januar, februar, marec, april, maj in junij tekočega leta in do
20. januarja tekočega leta za julij, avgust, september, oktober,
november in december preteklega leta.«.
V tretjem odstavku se v drugi in tretji alinei za besedilom
»število kosov« doda besedilo »in masa«.
V četrtem odstavku se beseda »trimesečnem« nadomesti
z besedo »polletnemu«.
V petem odstavku se beseda »trimesečni« nadomesti
z besedo »polletni«.
Za šestim odstavkom se doda novi sedmi odstavek, ki
se glasi:
»(7) Pri določanju števila kosov in mase EE opreme je
treba v primeru električne ali elektronske opreme, v katero so
vgrajene prenosne baterije in akumulatorji, obračunati posebej
maso električne ali elektronske opremo brez vgrajenih baterij
ali akumulatorjev in posebej število kosov in maso baterij ali
akumulatorjev, ki so vgrajeni v električno oziroma elektronsko
opremo.«.
6. člen
V 9. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če oseba iz prvega odstavka tega člena preneha
obstajati ali preneha opravljati dejavnost, zaradi katere mora
obračunati in plačevati okoljsko dajatev, ali če iz razlogov,
navedenih v tretjem odstavku 5. člena te uredbe, ni več zavezanec za plačilo okoljske dajatve, mora v 15 dneh pred predvidenim prenehanjem opravljanja dejavnosti oziroma plačevanja
okoljske dajatve carinskemu organu na obrazcu iz Priloge 4
te uredbe predložiti obvestilo o prenehanju obstoja ali opravljanja dejavnosti oziroma o prenehanju plačevanja okoljske
dajatve iz razlogov, navedenih v tretjem odstavku 5. člena te
uredbe. Prekinitev oziroma prenehanje opravljanja dejavnosti
iz nepredvidenih razlogov pa mora carinskemu organu prijaviti
nemudoma na obrazcu iz Priloge 4 te uredbe.«.
7. člen
V 10. členu se v drugi alinei drugega odstavka črta besedilo »v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadno EE
opremo«.
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8. člen
V 11. členu se v drugem odstavku besedilo »meseca,
v katerem je bila okoljska dajatev plačana,« nadomesti z besedilom »vzroka za nastanek vračila okoljske dajatve«.

10. člen
Priloge 1, 2, 3 in 4 se nadomestijo z novimi prilogami 1, 2,
3 in 4, ki so kot priloga sestavni del te uredbe.

9. člen
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 4.100 do 40.000 evrov se za prekršek
kaznuje proizvajalec in pridobitelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
– kot zavezanec ne obračuna okoljske dajatve, ko v skladu s prvim odstavkom 5. člena te uredbe nastane obveznost
za njen obračun,
– ne predloži obračuna okoljske dajatve carinskemu organu do 20. julija tekočega leta za januar, februar, marec, april,
maj in junij tekočega leta in do 20. januarja tekočega leta za
julij, avgust, september, oktober, november in december preteklega leta v skladu z drugim odstavkom 7. člena te uredbe,
– ne prijavi carinskemu organu, kdaj se dejavnost, zaradi
katere je zavezan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev,
prične, spremeni ali preneha, v skladu s prvim odstavkom
9. člena te uredbe,
– ne hrani ali na zahtevo carinskega organa ne predloži
dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske
dajatve skladno s predpisi, ki urejajo davčni postopek, v skladu
s tretjim odstavkom 11. člena te uredbe.«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 1.200 eurov do
4.100 eurov«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Obstoječi proizvajalci in pridobitelji baterij in akumulatorjev, ki še niso prijavljeni kot zavezanci za plačilo okoljske dajatve v skladu z uredbo, morajo prijaviti svojo dejavnost, zaradi
katere so zavezani obračunavanju in plačevanju okoljske dajatve zaradi baterij in akumulatorjev, ki jih proizvajajo, pridobivajo
ali uvažajo, najpozneje do 31. marca 2009.
Določbe uredbe, ki se nanašajo na plačilo okoljske dajatve za baterije in akumulatorje, se uporabljajo za baterije in
akumulatorje, ki so dani v promet po 1. januarju 2009.
12. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2009.
Št. 00719-62/2008/11
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2511-0133
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

PRILOGA
Priloga 1
Število enot obremenitve za razrede EE opreme in za prenosne baterije in akumulatorje

Razred EE opreme in tipi baterij
1, 1a
2
3
4
svetila 5
sijalke 5a
6
7
8
9
10
prenosne baterije in akumulatorji

Priloga

Število enot obremenitve na kg
0,576
1,943
1,400
0,977
3,437
16,378
1,305
1,917
2,302
5,619
0,524
1,0

(2)

Razred

(3)

Tip

(4)

EO/kg
Masa [kg]
(5)

Država
(5a)

Iznos
(6)

Kraj in datum:

Potrjujem resniþnost podatkov.
Žig in podpis odgovorne osebe

(7)

Število kosov Skupna masa
EE opreme dana v promet v
RS [kg]
dane v promet
(8)

EUR
EUR
EUR

Znesek dajatve [EUR]

Prejemna štampiljka
(izpolni carinski organ)

OBRAýUN OKOLJSKE DAJATVE ZARADI ODPADNE EE OPREME

Priloga 2

Št.

a) Obrok letnega nadomestila
b) Skupni znesek okoljske dajatve v davþnem obdobju – vsota zneskov iz stolpca (8)
c) Znesek za plaþilo – vsota zneskov iz vrstic a) in b)

(1)

Tarifna
oznaka

Matiþna številka:

Naslov:
Davþna številka:

Firma:

Davþno obdobje: (polletje in leto)

Obrazec obraþun EE-opreme
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Navodilo za izpolnjevanje obrazca – obraþun EE opreme

V stolpec (1) se vpiše tarifna oznaka EE opreme na podlagi seznama EE opreme iz 3. þlena te uredbe.
V stolpec (2) se vpiše razred EE opreme na podlagi seznama EE opreme iz 3. þlena te uredbe.
V stolpec (3) se vpiše tip EE opreme, na podlagi seznama iz 3. þlena te uredbe.
V stolpec (4) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvršþa EE oprema, vpiše število enot obremenitve EE opreme v skladu z
razpredelnico iz Priloge 1 te uredbe.
V stolpec (5), ki ga izpolnjuje samo proizvajalec EE opreme, se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvršþa EE oprema, vpiše v kilogramih
masa iznesenih koliþin EE opreme v davþnem obdobju.
V stolpec (5a) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvrša EE oprema, vpiše država, kamor je bila EE oprema iznesena. Vpiše se šifra
države iz Priloge 5, ki je sestavni del te uredbe.
V stolpec (6) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvršþa EE oprema, vpiše število kosov EE opreme, dane v promet ali uporabljene za
lastno rabo v RS.
V stolpec (7) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvršþa EE oprema, vpiše v kilogramih skupna masa EE opreme, ki je bila v davþnem
obdobju dana v promet v RS, ali uporabljene za lastno rabo.
V stolpec (8) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvršþa EE oprema, vpiše v EUR skupni znesek dajatve, ki se izraþuna kot zmnožek
med maso iz stolpca (7) in številom enot obremenitve na kilogram iz stolpca (4) ter višino zneska za enoto obremenitve, ki velja v davþnem
obdobju.

Št.

V vrstico a) se v EUR vpiše obrok nadomestila za posamezno davþno obdobje, ki znaša polovico zneska letnega nadomestila iz 6. þlena te
uredbe.
V vrstico b) se v EUR vpiše vsota zneskov iz stolpca (8).
V vrstico c) se v EUR vpiše seštevek med zneskoma iz vrstic a) in b).
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ZAHTEVEK ZA VRAýILO OKOLJSKE DAJATVE
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Priloga 3

Prejemna štampiljka
(izpolni carinski oz. davþni organ)

Datum:
Firma:
Naslov:
Davþna številka:
Matiþna številka:

ELEKTRIýNA IN ELEKTRONSKA OPREMA
Tarifna
oznaka

(1)

Razred
Tip EE
EE
opreme
opreme

(2)

EO/kg

Skupna masa
EE opreme
(kg)

Znesek
vraþila
(EUR)

(4)

(5)

(6)

(3)

Znesek
plaþane
okoljske
dajatve
(EUR)

(7)

Datum
plaþila
okoljske
dajatve

(8)

Navedba dokumenta (9), na
podlagi katerega je bila EE
oprema iznešena iz RS ali
izvožena iz EU in navedba
države (9a) v primeru iznosa

(9)

Skupni znesek vraþila – vsota zneskov iz stolpca (6)

(9a)

EUR

Na podlagi 11. þlena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne
elektriþne in elektronske opreme vlagam(o) zahtevek za vraþilo okoljske dajatve.
Vlogi prilagam kopijo raþuna nabave EE opreme št. _____________________.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam(o), da so vse navedbe v tej vlogi resniþne ter
da razpolagam(o) z ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je bila okoljska dajatev plaþana in da
je bila elektriþna in elektronska oprema iznešena iz obmoþja RS oziroma izvožena iz obmoþja EU.
Vraþilo okoljske dajatve se izvede na transakcijski raþun ____________________________,

odprt pri banki _________________________
V/Na________________
Datum:______________

Žig in podpis odgovorne osebe
oz. vložnika:

odprt11400
pri banki
_________________________
Stran
/ Št.
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V/Na________________
Datum:______________

Žig in podpis odgovorne osebe
oz. vložnika:

Navodilo za izpolnjevanje obrazca – vraþilo EE opreme
V stolpec (1) se vpiše ustrezna tarifna oznaka EE opreme na podlagi seznama iz 3. þlena te
uredbe, za katero se zahteva vraþilo okoljske dajatve.
V stolpec (2) se vpiše za posamezno tarifno oznako, za katero je bila okoljska dajatev plaþana in
se zahteva vraþilo okoljske dajatve, razred EE opreme iz seznama EE opreme iz 3. þlena te
uredbe.
V stolpec (3) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvršþa EE oprema, za katero je bila
okoljska dajatev plaþana in se zahteva vraþilo okoljske dajatve, vpiše tip EE opreme iz seznama
EE opreme iz 3. þlena te uredbe.
V stolpec (4) se za posamezno tarifno oznako, v katero se uvršþa EE oprema, vpiše število enot
obremenitve EE opreme na kilogram v skladu s preglednico v Prilogi 1 te uredbe. Vpiše se EO/kg,
ki je bila veljavna na dan plaþila okoljske dajatve.
V stolpec (5) se v kilogramih vpiše skupna masa EE opreme po tarifnih oznakah, za katero se
zahteva vraþilo okoljske dajatve, ker je bila oprema iznesena iz RS oziroma izvožena iz EU.
V stolpec (6) se za posamezno tarifno oznako vpiše v EUR znesek dajatve, ki se izraþuna kot
zmnožek Enot obremenitve na kilogram iz stolpca (4), skupne mase iz stolpca (5) ter zneska
dajatve, ki je veljala v þasu plaþila.
V stolpec (7) se za posamezno tarifno oznako vpiše v EUR znesek dajatve, ki se izraþuna kot
zmnožek Enot obremenitve iz stolpca (4), skupne mase iz stolpca (5) ter zneska dajatve, ki je bila
plaþana.
V stolpec (8) se vpiše datum plaþila okoljske dajatve v obliki (DD/MM/LLLL).
V stolpec (9) se v primeru iznosa EE opreme vpiše številka in datum raþuna oziroma drugega
ustreznega dokazila. V primeru izvoza EE opreme se vpiše številka in datum izvozne deklaracije,
na podlagi katere je bila EE oprema izvožena. V primeru, da je dokazilo EUL, se v tem polju
navede številka kontrolnika, številka ter datum deklaracije in šifra izstopnega carinskega organa
(npr. K1-1025/03.12.2005/SI009143)
V stolpec (9a) se vpiše šifra države iz Priloge 5 uredbe, kamor je bila EE oprema iznesena iz RS.
Vložnik zahtevka (pravna oseba) na zahtevo pristojnega carinskega organa predloži dokumente,
ki dokazujejo upraviþenost do vraþila (glej 11. þlen te uredbe).

Opomba*
V primeru, ko število vrstic na obrazcu vraþilo EE ne zadostuje za vpis vse EE opreme, ki je bila
iznesena ali izvožena, upraviþenec do vraþila sam sestavi tabelo, ki mora vsebovati vse podatke iz
obrazca vraþilo EE ter jo ustrezno izpolnjeno priloži k zahtevku za vraþilo.
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Priloga 4

PRIJAVA DEJAVNOSTI PROIZVAJALCEV OZIROMA PRIDOBITELJEV ELEKTRIýNE IN
ELEKTRONSKE OPREME
(Prijava se predloži v dveh izvodih.)

Prejemna štampiljka
(izpolni carinski organ)

I. Splošni podatki
Firma:

Naslov:
Davþna številka:
Matiþna številka:
Prijavljam se kot:

proizvajalec elektriþne in elektronske
opreme
pridobitelj elektriþne in elektronske
opreme
proizvajalec in pridobitelj elektriþne in
elektronske opreme

II. Vrsta vpisa (ustrezno oznaþiti z X )
Priglasitev zaþetka dejavnosti
Priglasitev sprememb dejavnosti (pod III se vpišejo spremenjeni podatki, glede na prvotno prijavo)
Priglasitev prenehanja dejavnosti
III. Dejavnost prijavitelja se nanaša na naslednje elektriþno in elektronsko opremo:
Zap. št.

Razred

Tip

Ime proizvoda

(1)

(2)

(3)

(4)

Stran
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Potrjujem resniþnost podatkov.
Kraj in datum:

Žig in podpis odgovorne osebe
URADNI ZAZNAMEK

Carinski organ ........................................................

Datum registracije ............................................

Datum prejema ........................................................ Registracija zavrnjena .........................................
Opomba…………………………………………

Vnesel v evidenco...................................

Navodilo za izpolnjevanje obrazca – prijava EE opreme
V stolpec (2) se vpiše ustrezni razred EE opreme iz Seznama EE opreme iz 3. þlena te uredbe.
V stolpec (3) se vpiše ustrezni tip EE opreme iz Seznama EE opreme iz 3. þlena te uredbe.
V stolpec (4) se vpiše ime proizvoda iz Seznama EE opreme iz 3. þlena te uredbe.

Uradni list Republike Slovenije
3498.

Odlok o razglasitvi Lanthierijeve graščine in
parka v Vipavi za kulturni spomenik državnega
pomena

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o razglasitvi Lanthierijeve graščine
in parka v Vipavi za kulturni spomenik
državnega pomena
1. člen
(1) Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasita
enoti dediščine Vipava – Lanthierijeva graščina (EŠD 818) in
Vipava – Park Lanthierijeve graščine (EŠD 7885).
(2) Enoti iz prejšnjega odstavka imata vrednote umetnostnega, arhitekturnega, krajinskega in zgodovinskega spomenika.
2. člen
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik državnega pomena, so:
Lanthierijev dvorec ali graščina, zgradba iz poznega
17. stoletja, je po predelavi (1702–1762) odličen baročni dvonadstropni dvorec z reprezentančnim bivanjskim nadstropjem
»piano nobile«. Kaže beneške slogovne pobude, prilagojene
prostoru Vipave. Dvorec je konstitutivni element trga in jedra
mesta ter povezovalni element med zaledjem z izviri pod hribom in iztekom v geometrijsko urejeno parkovno površino s kipi
in fontano. Posebna kvaliteta celote je izkoriščanje vodnega
motiva kot soustvarjalne komponente parkovnih elementov na
dvoriščni strani. Lastniki palače, Lanthieriji, so bili ena najmogočnejših plemiških družin Primorske, vplivna zlasti v Vipavi
in vipavski dolini od 16. stoletja do leta 1910, ko je umrl zadnji
potomec vipavske veje družine.
3. člen
(1) Spomenik Lanthierijeva graščina obsega parcele št.:
*128/1, *128/2, *128/3 (del parcele brez dvorišča in stavb nekdanje klavnice), 2551/17 (del vodotoka ob rezidenčnem poslopju,
od mostička, ki vodi v nekdanjo klavnico do mostička na ploščad, kjer je stala cerkev sv. Marka), vse k.o. Vipava. Spomenik
Park Lanthierijeve graščine obsega parcele št.: 1700/1, 1713/25
(severni del parcele do južnega roba parcele št. 1715/11 k.o.
Vipava), 1713/26 (severni del parcele do južnega roba parcele
št. 1715/11 k.o. Vipava), 1713/38, 1713/39 (severni del parcele
do južnega roba parcele št. 1715/11 k.o. Vipava), 1713/47,
1713/48, 1715/11, 1715/12, 1715/4, 2588/1 (del ceste med graščino in parkom), 2588/3, 2607/1, vse k.o. Vipava.
(2) Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu (Uradni list RS, št. 54/06, datoteka z dne 22. aprila
2008, izvorno merilo 1 : 1000) in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1 : 5000.
(3) Izvirnika načrtov iz prejšnjega odstavka hranita Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije.
4. člen
Varovani elementi spomenika so:
– dvorec v celoti,
– mostiček za dvorcem,
– gospodarska poslopja z dvoriščem za dvorcem,
– parkovna površina pred dvorcem, skupaj z drevjem,
kipi, vhodnim portalom in vodnjakom.
5. člen
(1) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje družbenega pomena dvorca in parka, to je arhitekturnih, krajinskih, likovnih in zgodovinskih vrednot v celoti,
– varovanje vseh vedut na spomenik in iz spomenika,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v spomenik in
njegove objekte ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških elementov,
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– dovoljena so nedestruktivna raziskovanja, proučevanja
in dokumentiranja, pod pogoji iz prejšnje alinee,
– za spomenik mora lastnik ali upravljalec pripraviti pisna
navodila za ukrepanje ob naravni ali drugi nesreči,
– spomenik je treba v primeru grožnje oboroženega spopada vidno označiti s predpisanimi mednarodnimi oznakami,
– prepovedani so posegi v vse arheološke plasti spomenika in destruktivne raziskave spomenika,
– posegi iz prejšnje alinee so izjemoma dovoljeni pooblaščenim osebam s predhodnim soglasjem pristojnega zavoda,
kadar gre za celostno ohranjanje spomenika,
– na območju spomenika je prepovedano postavljanje
trajnih ali začasnih objektov, vključno z nadzemno in podzemno
infrastrukturo ter nosilci reklam, razen v primerih, ki jih s kulturnovarstvenim soglasjem predhodno odobri pristojni zavod.
(2) Za Lanthierijevo graščino dodatno velja varstveni režim, ki določa:
– varovane so zunanje značilnosti stavbe: zasnova in
zunanji gabariti, značilne barve in gradiva, tlorisni razporedi,
konstrukcijske značilnosti in tradicionalni stavbni materiali,
– varovane so vse notranje dekoracije, vključno s stenskimi poslikavami, in ohranjeni elementi stavbnega pohištva,
– prepoved predelav vseh likovnih in tehničnih prvin enot,
ki so ovrednotene kot del spomenika.
(3) Za park Lanthierijeve graščine dodatno velja varstveni
režim, ki določa naslednje prepovedi:
– prepovedano je spreminjati strukturne, morfološke elemente ter vrtno arhitekturno zasnovo in kompozicijo parka,
– prepovedano je uničevati, poškodovati, odstranjevati,
premeščati ali spreminjati varovane elemente parka,
– prepovedano je uničevati ali poškodovati drevje ali grmovje (veje, debla ali korenine),
– prepovedano je spreminjati ekološke (npr. talne in
mikroklimatske) razmere, ki so potrebne za obstoj in razvoj
drevja ali grmovja (npr. zviševanje ali zniževanje talne vode,
spreminjanje osončenosti dreves ali grmov, zasipavanje ali
odkopavanje zemljišča),
– prepovedano je graditi na oblikovani zeleni površini,
– prepovedano je onesnaževati tla in odlagati odpadke.
(4) Za park Lanthierijeve graščine dodatno velja varstveni
režim, na podlagi katerega se po pridobljenem kulturnovarstvenem soglasju pristojne strokovne službe dovoljuje:
– spreminjati sestavo ter detajle ureditev posameznih
delov in površin (npr. zasaditi trate, rekonstruirati posamezne
parkovne elemente),
– spreminjati detajle oblik poti,
– postavljati klopi, luči, table, ograje in drugo parkovno
opremo ter pritikline,
– urejati počivališča in razgledišča,
– postavljati naprave, ki so povezane z vzdrževanjem ali
predpisanim izkoriščanjem oblikovane zelene površine,
– polagati podzemne cevne in energetske vode, vendar
tako, da ne škoduje koreninskim sistemom drevja,
– obnavljati drevje s saditvijo ustreznih dreves ustrezne
velikosti,
– ohranjati dovoz za stanovalce in vzdrževalce ter za
gibalno ovirane obiskovalce.
6. člen
Lastnik oziroma upravljalec spomenika mora javnosti
omogočiti dostop do spomenika v sorazmerju z zmožnostmi lastnika. Dostop ne sme ogrožati spomenika ali njegovih
varovanih elementov, najmanj enkrat na leto pa mora lastnik
javnosti omogočiti tudi brezplačen ogled spomenika.
7. člen
Izvajanje tega odloka nadzira inšpektorat, pristojen za
kulturo.
8. člen
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) pristojno sodišče na
parcelah iz prvega odstavka 3. člena tega odloka v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status kulturnega spomenika.
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9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 62000-13/2008/5
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-3511-0010
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3499.

Odločba o imenovanju Edvarda Ermenca za
pomočnika okrožnega državnega tožilca na
Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

Na podlagi petega odstavka 13. člena in prvega odstavka
17. ter 18. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in petega odstavka
21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo), je Vlada Republike
Slovenije na predlog ministra za pravosodje, št. 110-82/2008 z
dne 2. 7. 2008, na 178. seji dne 17. 7. 2008 izdala naslednjo

ODLOČBO
Edvard ERMENC, rojen 8. 5. 1976, se imenuje za pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem
tožilstvu v Celju.
Št. 70101-17/2008/5
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2011-0064
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
3500.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o načinu in postopku vodenja
računov neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih
proračunov pri Upravi Republike Slovenije za
javna plačila

Na podlagi tretjega odstavka 74. 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 načinu in postopku vodenja računov
neposrednih in posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila
1. člen
V Pravilniku o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
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proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
(Uradni list RS, št. 79/04, 138/06 in 120/07) se v tretji alineji
2. člena črta beseda »posebne«.
Na koncu četrte alineje se pika nadomesti z vejico in se
doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– imetnik računa je proračunski uporabnik, ki sredstva
računa vodi v svoji poslovni knjigi.«.
2. člen
V drugem stavku drugega odstavka 4. člena se beseda
»le« črta ter pred besedilom »na podračun.« doda beseda
»neposredno«.
3. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) UJP izda imetniku obračun stroškov na podlagi obračuna stroškov, ki ga za vodenje EZR in posebnega namenskega transakcijskega računa izda Banka Slovenije.
(2) Imetnik stroške iz prejšnjega odstavka plača Banki
Slovenije. Plačilo stroškov se izvrši na osnovi direktne obremenitve. V ta namen imetnik podpiše pri UJP posebno izjavo.«.
4. člen
V prvem odstavku 11. člena se beseda »vodenje« nadomesti z besedilom »opravljen plačilni promet«.
V tretjem odstavku se črta beseda »izven« in se pika
nadomesti z vejico ter doda besedilo »ki plačilo izvrši v skladu
s prejšnjim odstavkom.«.
5. člen
V 12. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se
glasita:
»(3) UJP obvešča zakladnico enotnega zakladniškega
računa države o spremembah in stanju na posebnem namenskem transakcijskem računu proračunskega uporabnika državnega proračuna vsak delovni dan, ko je nastala sprememba v
stanju sredstev na računu.
(4) UJP najmanj enkrat letno, obvezno pa na zadnji dan
koledarskega leta, usklajuje stanja na računih, za vsako valuto
posebej, z računovodjo kot ga opredeljuje Pravilnik o vodenju
registra posrednih in neposrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov.«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 479-30/2008/4
Ljubljana, dne 21. julija 2008
EVA 2008-1611-0083
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

3501.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o vodenju registra neposrednih
in posrednih uporabnikov državnega in
občinskih proračunov ter postopkih odpiranja
in zapiranja računov

Na podlagi tretjega odstavka v zvezi s 1. in 2. točko prvega odstavka 74. 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) in 6. členom
Odredbe o vzpostavitvi sistemov enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 54/02) izdaja minister za finance
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PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vodenju registra neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov
ter postopkih odpiranja in zapiranja računov
1. člen
V Pravilniku o vodenju registra neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih
odpiranja in zapiranja računov (Uradni list RS, št. 126/07) se
naslov prvega poglavja spremeni tako, da se glasi »SPLOŠNI
DOLOČBI«.
2. člen
Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo
naslednji pomen:
– Imetnik računa oziroma podračuna je proračunski uporabnik, ki sredstva računa oziroma podračuna vodi v svoji
poslovni knjigi.
– Prejemnik sredstev je proračunski uporabnik, kateremu
bodo sredstva obveznih dajatev in drugih javno finančnih prihodkov razporejena.
(2) Ne glede na prvo alinejo prejšnjega odstavka sredstva enotnega zakladniškega računa (v nadaljnjem besedilu:
EZR) vodi upravljavec sredstev sistema EZR v svoji poslovni
knjigi.«.
3. člen
V 7. členu se pika nadomesti z vejico ter dodajo tri nove
točke, ki se glasijo:
»21. šifra proračunskega uporabnika računovodje, ki vodi
računovodstvo imetnika,
22. šifra proračunskega uporabnika končnega prejemnika
sredstev,
23. SKIS.«.
4. člen
V 17. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kolikor proračunski uporabnik ne izpolni svoje dolžnosti iz prejšnjega odstavka v predvidenem roku in so na
podlagi poslovanja proračunskega uporabnika ugotovljene
statusne in druge spremembe, UJP uvede postopek vpisa teh
sprememb v register po uradni dolžnosti.«
5. člen
Za besedilom 22. člena se doda naslednje besedilo:
»Zahtevek proračunskega uporabnika za odprtje računa mora
vsebovati podatek o imetniku in podatke o računovodji, s katerim bo UJP usklajeval stanja sredstev računa. V primeru, ko
proračunski uporabnik predloži zahtevek za odprtje podračuna
za plačevanje obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, mora zahtevek vsebovati tudi podatek o prejemniku
sredstev.«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 479-30/2008/6
Ljubljana, dne 22. julija 2008
EVA 2008-1611-0021
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o pogojih in postopkih za izvajanje
Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti

Na podlagi 75. člena Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02, 56/06 – odločba Ustavnega
sodišča RS, 114/06 – ZUTPG) izdaja ministrica za delo, družino
in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o pogojih in postopkih za izvajanje
Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti
1. člen
V Pravilniku o pogojih in postopkih za izvajanje Zakona
o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 54/2003) se
v nazivu VI. Poglavja za besedo »VSEBINA« doda vejica in
beseda »IZVAJALEC«.
2. člen
V 41. členu se besedi »Center rejnika« nadomestita z
besedo »Ministrstvo«.
3. člen
Za 41. členom se doda novi 41.a člen, ki se glasi:
»41.a člen
Usposabljanje kandidatov izvaja Skupnost centrov za socialno delo Slovenije.«.
4. člen
V drugem odstavku 42. člena se besedilo »Fakulteta za
socialno delo Univerze v Ljubljani v sodelovanju s centri za
socialno delo« nadomesti z besedilom »Skupnost centrov za
socialno delo Slovenije v sodelovanju s Fakulteto za socialno
delo Univerze v Ljubljani.«.
5. člen
Za 44. členom se doda novi 44.a člen, ki se glasi:
»44.a člen
Usposabljanje rejnikov izvaja Skupnost centrov za socialno delo Slovenije.«.
6. člen
V drugem odstavku 45. člena se besedilo »Fakulteta za
socialno delo Univerze v Ljubljani v sodelovanju s centri za
socialno delo« nadomesti z besedilom »Skupnost centrov za
socialno delo Slovenije v sodelovanju s Fakulteto za socialno
delo Univerze v Ljubljani.«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2009.
Št. 0072-11/2008/6
Ljubljana, dne 18. julija 2008
EVA 2008-2611-0072
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve
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OBČINE
BLED
3503.

Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v
Občini Bled

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 51/06) in 16. člena Statuta
Občine Bled (Uradni list RS, 119/03 – UPB in 84/06) je Občinski
svet Občine Bled na 11. redni seji dne 17. junija 2008 sprejel

PRAVILNIK
o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja
v Občini Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik na podlagi Uredbe Komisije (ES) št.
1857/2006, z dne 15. decembra 2006, o uporabi členov 87
in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika
podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov
in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358, z dne
16. 12. 2006, str. 3) – Uredba za skupinske izjeme in z Uredbo
Komisije št. 1998/2006, z dne 15. decembra 2006, o uporabi
členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379,
z dne 28. 12. 2006, str. 5–10) ter priloga I k Uredbi Komisije
(ES) št. 70/2001, z dne 12. 1. 2001, o uporabi členov 87 in 88
Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje
velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi
spremembami) določa cilje in ukrepe za razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, upravičence, upravičene stroške, pogoje
in postopke za uvedbo in izvajanje posameznih ukrepov ter
nadzor nad izvajanjem ukrepov.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev, nabor ukrepov in višina
sredstev za posamezne ukrepe)
Pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in
podeželja se zagotavljajo v proračunu Občine Bled (v nadaljevanju: občina). Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu Občine Bled za tekoče leto.
Komisija za vsako proračunsko leto določi ukrepe iz nabora ukrepov po Pravilniku.
3. člen
(oblika, kumulacija in višina pomoči)
Pomoči po tem pravilniku so nepovratna sredstva, ki se
dodeljujejo v naslednjih oblikah:
– dotacije,
– neposredno sofinanciranje obresti do višine referenčne
obrestne mere.
Pomoči, ki se dodeljujejo preko ukrepov od 8. člena do
vključno 16. člena tega pravilnika, so državne pomoči.
Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči,
ki določa, da se pomoči, ki jih prejme upravičenec iz kateregakoli javnega vira za iste upravičene stroške, seštevajo in ne
smejo preseči maksimalne višine pomoči, določene z Uredbo
Komisije (ES) št. 1857/2006.
Pri posameznih ukrepih veljajo naslednje omejitve višine
pomoči:
– Za naložbe v majhna in srednje velika podjetja za primarno proizvodnjo (člen 8) najvišji znesek posameznemu pod-

jetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju
treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če gre za podjetje na
območjih z omejenimi dejavniki;
– Za ostale ukrepe (členi 9–12) se upošteva najvišja intenzivnost pomoči, ki je navedena pri posameznemu ukrepu;
– Za ukrepe po pravilih de minimis (členi 13–16) pomoč,
dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 €
bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Izjema velja
za podjetja, ki delujejo na področju transporta, kjer skupna
pomoč de minimis ne sme presegati 100.000 EUR v katerem
koli obdobju treh proračunskih let.
4. člen
(upravičeni prejemniki)
Upravičeni prejemniki pomoči po tem pravilniku so:
– kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, ki
se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče
oziroma sedež v občini in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima
sedež in kmetijske površine na območju občine,
– organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev s
področij pomoči,
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze,
ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na
območju občine,
– dijaki in študentje programov iz kmetijstva in gozdarstva.
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni subjekti, ki
so:
– v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– podjetja v težavah,
– velika podjetja,
– subjekti, ki so za isti namen in za iste upravičene stroške, kot jih navajajo v vlogi za pridobitev sredstev, že prejeli
javna sredstva Republike Slovenije ali EU,
– naložbo ali storitev že zaključili (ne velja za ukrep:
transport),
– nenamensko koristili sredstva iz občinskega, državnega
ali EU proračuna v obdobju 5 let od ugotovitve nepravilnosti.
5. člen
(cilji)
Cilji pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva
in podeželja v obdobju 2008–2013 so:
– zagotoviti večjo konkurenčnost, ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru,
– ohraniti kulturno in bivanjsko dediščino podeželskega
prostora,
– spodbuditi učinkovitost in strokovnost kmetijstva in gozdarstva,
– izboljšati uspešnost kmetijskih gospodarstev,
– spodbuditi zavarovanje posevkov, plodov in živali.
6. člen
(splošna določila)
– Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
– Upravičenec predloži izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oziroma ni v postopku
pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.
– Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne
podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi,
časovni potek in predvidene stroške. Podrobna vsebina in
zahtevane priloge se določijo z javnim razpisom.
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– Odobrene naložbe oziroma dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom, morajo biti zaključene pred zadnjim
izplačilom zahtevka.
– Če se upravičenec ali izvajalec, v skladu s predpisi o
javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da
je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom
o javnih naročilih.
– Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za
namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva vsaj še 5
let po izplačilu sredstev.
– Upravičenec, ki pridobi pomoč po tem pravilniku, mora
voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev, in jo mora hraniti še
najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
– Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
– Upravičenec, ki je pridobil pomoč po tem pravilniku,
ne more kandidirati naslednjih 5 let za isto naložbo, kot jo je
navedel v vlogi.
7. člen
(vrste ukrepov)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva,
gozdarstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko naslednjih ukrepov:
A. Na podlagi Uredbe za skupinske izjeme:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo;
2. Varstvo tradicionalnih krajin in stavb;
3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij;
4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč;
5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu.
B. Na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006:
1. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah;
2. Nove investicije za delo v gozdu;
3. Nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva;
4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta subjektom,
ki so registrirani za opravljanje dejavnosti transporta.
C. Ostali ukrepi:
1. Izvajanje lokalne razvojne strategije;
2. Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in
gozdarskih programih;
3. Delovanje društev;
4. Raziskovalne naloge.
II. UKREPI
A. UREDBA ZA SKUPINSKE IZJEME
8. člen
(naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo)
(4. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen:
Z ukrepom se bo dvignila konkurenčnost primarnega sektorja, saj sta na majhnih kmetijah naše občine dvig produktivnosti z novimi tehnologijami ključnega pomena za ohranitev
in razvoj primarne dejavnosti na kmetijah ter predpogoj za
izboljšanje okolja, varnosti, higiene in dobrobit živali. Ukrep
bo prispeval k zmanjšanju proizvodnih stroškov, izboljšanju in
preusmeritvi proizvodnje, izboljšanju kakovosti, ohranjanju in
izboljšanju naravnega okolja ali izboljšanju higienskih razmer
ali standardov za dobro počutje živali.
Predmet:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za živinorejsko
in rastlinsko proizvodnjo:
– naložbe v posodobitev nepremičnin – hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke)
za prirejo mleka in mesa;
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– naložbe v posodobitev skladišč za krmo s pripadajočo
opremo;
– nakup kmetijske in gozdarske mehanizacije in računalniške programske opreme;
– prva postavitev oziroma prestrukturiranje obstoječih
trajnih sadnih nasadov;
– nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno
s pripadajočo opremo;
– naložbe v prvo postavitev pašnikov;
– naložbe v obnovo namakalnih sistemov, ki so v lasti
kmetijskih gospodarstev in po naložbi zagotavljajo najmanj
25% zmanjšanje porabe vode;
– naložbe v cestno in ostalo infrastrukturo na kmetijskih
gospodarstvih, ki niso javne poti ter zemljišča (dovozne poti
do kmetijskega gospodarstva v zasebne namene, poljske poti,
gozdne vlake itd).
2. Naložbe v prilagajanje standardom dobrega počutja
živali v živinorejski proizvodnji: skladno s predpisi EU:
– naložbe v izgradnjo stojišč, ležišč in boksov s pripadajočo opremo;
– naložbe v objekte za zavarovanje živali, ki živijo na
prostem, pred neugodnimi vremenskimi pogoji;
– naložbe v električno infrastrukturo;
– naložbe v prezračevalni sistem;
– naložbe v napajališča za živino.
Upravičenci:
kmetijska gospodarstva, pravne in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo.
Splošni pogoji upravičenosti za 1 in 2:
– Upravičenec mora imeti v času oddaje vloge za investicijo MID številko ter v uporabi najmanj 1 ha primerljivih
površin. Za en ha primerljivih površin se po podatkih GERK
štejejo: 1 ha njiv, 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov, 0,2 ha
vrtov, vključno z zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha
gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov ali
drugih površin.
– Naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam (napisana in
podpisana izjava s strani upravičenca o ustreznosti naložbe).
– Za naložbo morajo upravičenci predložiti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (gradbeno dovoljenje), kjer je to
potrebno.
– Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi
o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
– Kot zaključek naložbe se šteje vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proizvodni proces ali vpis intenzivnih sadovnjakov ali nasadov v register, ki ga vodi MKGP.
Specifični pogoji upravičenosti za 1:
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za živinorejsko in
rastlinsko proizvodnjo:
– Upravičenec lahko kandidira za pomoč, če gre za investicije v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih
opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi in spadajo v naslednje sektorje:
mleko, meso, med, poljščine, sadje in zelenjava, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material.
– Upravičenec mora poleg vloge, zahtevane v razpisu,
predložiti načrte ureditve. Vsebine načrtov se določijo v razpisu:
• Za posodobitev hleva: tehnološki načrt ureditve hleva s
popisom opreme in tehnologije reje.
• Za posodobitev skladišč: tehnološki načrt ureditve skladišča s popisom del, opreme in tehnologijo.
• Za ureditev trajnih nasadov: tehnološki načrt ureditve
trajnih sadnih nasadov.
• Za obnovo namakalnih sistemov: načrt obnove s popisom del, opreme in tehnično specifikacijo, iz katere je razvidno,
da taka naložba vodi k zmanjšani porabi vode za najmanj
25%.
• Za ureditev pašnikov: izdelan tehnološki načrt ureditve
pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše.
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• Za naložbe v poti (poljske, dovozne,gozdne vlake) in
kmetijska zemljišča na kmetijskih gospodarstvih: izdelan tehnološki načrt ureditve zemljišča ali dostopov.
Specifični pogoji upravičenosti za 2:
Naložbe v prilagajanje novouvedenim standardom v živinorejski proizvodnji:
– Podpora se lahko dodeli le za izpolnjevanje novih standardov. Po naložbi morajo biti standardi doseženi.
– Po zaključku naložbe v prilaganje dobrega počutja živali, upravičenec predloži izjavo o uskladitvi z zahtevami standardov (napisana in podpisana izjava s strani upravičenca o
ustreznosti).
Upravičeni stroški:
Splošni za 1 in 2:
– Gradbena in obrtniška dela: rušitvena, zemeljska dela,
zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, ključavničarska, kamnoseška,
elektroinštalacijska, vodovodna in druga inštalaterska dela,
ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela.
– Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz),
njihova montaža in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški
materiala, prevoza in opravljenih del).
– Splošni upravičeni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije
izvedljivosti, nakup patentov in licenc.
Specifični stroški za 1:
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za živinorejsko in
rastlinsko proizvodnjo:
– nakup in montaže nove tehnološke opreme (za krmljenje, molžo in izločke ...),
– informacijska oprema, vključno z računalniškimi programi,
– nakup materiala, opreme in stroški novogradnje pomožnih živinorejskih objektov. Pomoč za adaptacijo in rekonstrukcijo gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda
nitratna direktiva ni mogoča,
– nakup nove kmetijske mehanizacije,
– zemeljska in betonska dela, priprave poti, nakup in postavitev mrež in opore za napravo trajnih nasadov,
– nakup in postavitev rastlinjaka in plastenjaka s pripadajočo opremo; oprema za osvetljevanje in senčenje; oprema za
zračenje oziroma ogrevanje; oprema za pripravo tal in substratov, oprema za setev in sajenje,
– pri obnovi namakalnih sistemov; stroški za nakup opreme, če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode
za najmanj 25%,
– pri urejanju in postavitvi pašnikov: stroški za nakup
opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev
napajališč za živino,
– pri naložbah na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, zemljišča, gozdne vlake): stroški odstranjevanja skal,
zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja …; razen drenažnih del.
Specifični stroški za 2:
Naložbe v prilagajanje standardom dobrega počutja živali
v živinorejski proizvodnji:
– oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov,
– električna oprema (svetila, električna instalacija …),
– prezračevalni sistemi (ventilatorji, prezračevalni kanali,
avtomatika za prezračevalne sisteme …),
– dostopi do napajališč (napajalni sistemi …).
Višina pomoči:
– za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50%,
– za druga območja za kmetijsko dejavnost: do 40%,
– za naložbe v podjetja za primarno proizvodnjo najvišji
znesek posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v
katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če
gre za podjetje na območjih z omejenimi dejavniki.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.

Uradni list Republike Slovenije
9. člen
(varstvo tradicionalnih krajin in stavb)
(5. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)
Cilji: Z ukrepom bomo podprli manjše investicije v obnovo
objektov, ki imajo poseben pomen za ohranjanje stavbne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, povezanih z osnovno dejavnostjo na kmetiji (kozolci, kašče, sušilnice sadja, čebelnjaki,
žage, mlini ...) in pripravljalno dokumentacijo, če je povezana
z začetno naložbo.
Predmet:
Pomoči so namenjene obnovi tradicionalnih stavb/objektov, in sicer:
– Za naložbe, namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine, ki se nahaja na kmetijskih gospodarstvih (arheološke, zgodovinske znamenitosti, tradicionalni izgled ...);
– Za naložbe, namenjene ohranjanju proizvodnih sredstev
na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči
povečanja zmogljivosti kmetije.
Upravičenci:
kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti tradicionalno stavbo (objekt).
Splošni pogoji upravičenosti:
– dokazilo o vpisu v register nepremične dediščine;
– pred obnovo tradicionalnih stavb nepremične dediščine
upravičenec predloži izjavo, da bo pri obnovi sledil usmeritvam
Zavoda za naravno in kulturno dediščino, če so le-te za posamezno obnovo potrebne;
– v primeru, da gre za rekonstrukcijo, zgodovinsko izpričana lokacija in obstoj objekta (fotodokumentacija, zemljiškonjižni izpisek, katastrski načrt);
– vsa potrebna dovoljenja za obnovo objekta.
Specifični pogoji upravičenosti:
– Do pomoči niso upravičeni objekti, ki so sofinancirani s
strani Republike Slovenije in EU.
Upravičeni stroški:
– priprava dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta (posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt) projekt gradnje ali obnove, popis del ...);
– nabava materiala za obnovo;
– stroški za izvajanje gradbenih in obrtniških del: zemeljska dela, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska,
keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalacijska, vodovodna in druga
inštalaterska dela in dodatna dela. Pri posameznih gradbenih in
obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža in stroški izvedbe del na
licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del).
Višina pomoči:
– za naložbe v neproizvodne objekte do 100% upravičenih stroškov,
– za naložbe v proizvodne objekte na kmetijah do 60%
upravičenih stroškov oziroma do 75% na območjih z omejenimi dejavniki, pod pogojem, da naložba ne povzroči povečanja
proizvodne zmogljivosti.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
10. člen
(pomoč za plačilo zavarovalnih premij)
(12. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen:
Ukrep bo vzpodbudil kmetijska gospodarstva k zavarovanju pridelkov pred neugodnimi vremenskimi razmerami in živine
za primer bolezni.
Predmet podpore:
Predmet podpore je doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov ter živine v skladu z nacionalnimi
predpisi, o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki imajo sklenjeno
pogodbo z zavarovalnico za zavarovanje posevkov in plodov
ter živine.

Uradni list Republike Slovenije
Splošni pogoji upravičenosti:
kmetijska gospodarstva, ki imajo sklenjeno zavarovanje
posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele,
spomladanske pozebe, viharja in poplave ter živali za primer
bolezni.
Upošteva se določila, ki so določena v predpisu o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Specifični pogoji upravičenosti:
– Zavarovalne pogodbe, sklenjene po roku, ki jih kot
upravičene za sofinanciranje določi predpis o sofinanciranju
zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za
tekoče leto, niso upravičene do sofinanciranja.
Upravičeni stroški:
– Sofinanciranje zavarovalne premije za posevke in plodove (zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče,
požara, udara strele, spomladanske pozebe, viharja in poplave)
za eno rastno dobo.
– Sofinanciranje zavarovalne premije za bolezni živali
(pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola z veterinarsko
napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in ekonomskega
zakola zaradi bolezni) za 1 zavarovalno leto.
Višina pomoči:
– do 10% upravičenih stroškov zavarovalne premije za
posevke in plodove;
– razlika med višino sofinanciranje zavarovalne premije iz
nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovanja živali zaradi bolezni.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
11. člen
(pomoč za zaokrožitev zemljišč)
(13. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen:
Ukrep bo vzpodbudil menjavo kmetijskih zemljišč med
kmetijskimi gospodarstvi v občini.
Predmet:
Sofinanciranje stroškov, nastalih z menjavo (zaokrožitvijo)
kmetijskih zemljišč.
Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki izvedejo medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč.
Splošni pogoji upravičenosti:
Predloži dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je bila
izvedena menjava zemljišč (notarsko overjena menjalna pogodba o menjavi zemljišč).
Upravičeni stroški:
Stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni
menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči:
– do 50% dejansko nastalih pravnih in upravnih stroškov.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
12. člen
(zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu)
(15. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen: Usposobljenost in znanje nosilcev kmetijskih
gospodarstev in družinskih članov je še vedno slabo, zato z
ukrepom želimo doseči boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva in s tem dolgoročno sposobnost preživetja. Z ukrepom
želimo omogočiti tudi nadomeščanje oziroma opravljanje dela
na kmetiji v primeru več kot 30-dnevne bolezni ali nezmožnosti
za delo nosilca ali ožjega družinskega člana na kmetijskih gospodarstvih, kjer nosilec ali njegov ožji družinski član živi le od
kmetijstva in je pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet.
Predmet podpore:
– izobraževanje in usposabljanje kmetov v primarni kmetijski pridelavi,
– svetovalne storitve,
– organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
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– publikacije, kot so katalogi in spletišča,
– nadomeščanje oziroma opravljanje dela na kmetiji v
primeru več kot 30-dnevne bolezni ali nezmožnosti za delo nosilca ali ožjega družinskega člana na kmetijskih gospodarstvih,
kjer nosilec ali njegov ožji družinski član živi le od kmetijstva in
je pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet.
Upravičenci:
Za prvo do četrto alineo podpore: izvajalci, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov te podpore in bodo
izbrani na podlagi javnega razpisa.
Za peto alineo podpore: ustrezno usposobljeni izvajalci in
registrirani za opravljanje tovrstnih storitev nadomeščanja.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem
upravičencem.
– Če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga
kmetijska organizacija za vzajemno pomoč, mora zagotoviti,
da je pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek za udeležbo
nečlanov se omeji na stroške za zagotavljanje storitev.
– Izvajalec je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku – občini predložiti seznam upravičenih udeležencev
izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja, z vsemi zakonsko obveznimi podatki: udeleženci morajo biti vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.
– Upravičenec za uveljavljanje podpore nadomeščanja na
kmetiji predloži dokazilo o bolezni oziroma nezmožnosti za delo
daljše od 30 dni in potrdilo o kmečkem zavarovanju.
Specifični pogoji upravičenosti:
– Pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju končnim prejemnikom.
– Za predstavitve v publikacijah, kot so katalogi ali spletišča, mora izvajalec zagotoviti, da material na kateremkoli
mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz določenega
območja ali dejanske podatke o proizvajalcih danega proizvoda
ter da so informacije in predstavitve nevtralne in imajo vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo.
Upravičeni stroški:
– usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom
v primarni kmetijski pridelavi:
• stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (prostor, predavatelji, oglaševanje),
• stroški svetovalnih storitev: honorarji za storitve, ki ne
spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
– Organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih,
stroški udeležbe in potnih stroškov, najemnine razstavnih prostorov, materialni stroški priprave in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade, podeljene na
tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,
stroški publikacij ocenjevanja izdelkov.
– Publikacije: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov
in stroški oblikovanja in priprave spletnih strani.
– Stroški nadomeščanja na kmetiji: izvajalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti iz predmeta podpore.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju
proizvajalcem.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
B. DE MINIMIS
13. člen
(naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetijah)
(2. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006)
Namen:
Z ukrepom prispevamo k ustvarjanju pogojev in možnosti
za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih
idej nosilcev in članov kmečkega gospodarstva. Podpiramo
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kmetijska gospodarstva, ki bodo obstoječo primarno dejavnost
z zagonom in širjenjem dopolnilne dejavnosti dvignili, povečali
konkurenčnost kmetije in zagotovili dodatni vir dohodka, kar bo
dolgoročno vplivalo na obstoj primarne dejavnosti na kmetiji. Z
ukrepom želimo vzpodbuditi tudi konkurenčnost kmetij, ki se
ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo (delo v gozdu) ter z naložbami zagotoviti varnejše delo v gozdu.
Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam, ki so potrebne za
začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in
širjenje že obstoječe dopolnilne dejavnosti:
– predelava kmetijskih pridelkov (mesa, mleka, vrtnin,
sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, rastlinskih in živalskih olj
in maščob, pripravljenih krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa),
medu in čebeljih izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih
sortimentov;
– prodaja kmetijskih pridelkov – kmetijskih pridelkov z drugih kmetij in izdelkov, ki jih druga kmetija proizvaja v skladu s
predpisi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, turizem na kmetiji:
(gostinska in negostinska dejavnost);
– dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji,
storitve oziroma izdelki (npr: oglarstvo, tradicionalno krovstvo
s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava
drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava podkev,
podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in dišavnic);
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov;
storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji
in živalmi ter oddaja le-teh v najem;
– izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji;
– zbiranje in kompostiranje organskih snovi;
– druge dopolnilne dejavnosti.
Upravičenci:
Kmetijska gospodarstva.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Upravičenci morajo imeti registrirano dopolnilno dejavnost;
– Upravičenci morajo imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Če le-tega še nimajo, ga morajo predložiti v 12 mesecih po odobritvi pomoči;
– Upravičenec mora imeti v času oddaje vloge MID številko ter v uporabi najmanj 1 ha primerljivih površin. Za en ha
primerljivih površin, se po podatkih GERK, štejejo: 1 ha njiv,
2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov, 0,2 ha vrtov, vključno z
zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha
gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov oziroma drugih
površin;
– Naložba mora ustrezati veterinarsko sanitarnim, zdravstveno sanitarnim in okoljevarstvenim zahtevam;
– Upravičenci morajo imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (gradbeno dovoljenje), kjer je to potrebno;
– Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi
o gradnji objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– Kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali
vključitev kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih v proces
dela dopolnilne dejavnosti;
– Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za
namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5
let po izplačilu sredstev;
– Dopolnilno dejavnost, za katero je upravičenec pridobil
sredstva po tem pravilniku, mora upravičenec opravljati vsaj še
5 let po zaključeni investiciji.
Specifični pogoji upravičenosti:
– Za dopolnilno dejavnost predelava živil rastlinskega izvora morajo lastne surovine predstavljati najmanj 50% količine
potrebnih surovin, ostale pa izhajati od drugih kmetij.
– Za dopolnilno dejavnost predelava živil živalskega izvora morajo pri neposredni prodaji končnemu potrošniku lastne
surovine predstavljati 100% potrebnih surovin, v drugih primerih pa najmanj 50% količine. Za dopolnilno dejavnost prodaja

Uradni list Republike Slovenije
pridelkov in izdelkov kmetij mora vrednost prodaje lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov znašati najmanj 30% celotne vrednosti prodaje na kmetiji. Za dopolnilno dejavnost turizem na
kmetiji – gostinska dejavnost se mora zagotoviti takšen obseg
kmetijske dejavnosti, ki zagotavlja najmanj 30% vrednosti lastnih surovin, pri čemer se jih do največ 30% vrednosti surovin
lahko dokupi v trgovini, ostalo pa od drugih kmetij.
– Za dopolnilno dejavnost predelave medu mora končni
prejemnik imeti ob času oddaje vloge v lasti vsaj 10 čebeljih
družin.
– Za dopolnilno dejavnost predelava gozdnih sortimentov
in za dopolnilno dejavnost pridobivanje energije iz biomase morajo lastne surovine predstavljati najmanj 20% količine potrebnih
surovin. Pri dopolnilni dejavnosti ribogojstvo in predelava sladkovodnih rib mora biti vodno zemljišče sestavni del kmetije.
Upravičeni stroški:
– Gradbena in obrtniška dela: rušitvena, zemeljska dela,
zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska, ključavničarska,
kamnoseška, elektroinštalacijska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev zunanje infrastrukture in dodatna dela. Pri
posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški
dobave gotovih elementov (nakup in prevoz), njihova montaža
in stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza
in opravljenih del);
– Splošni upravičeni stroški: honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev (strokovnih in podjetniških), stroški za študije
izvedljivosti, nakup patentov in licenc;
– Računalniška oprema – osebni računalniki in računalniški programi;
– Oprema, ki je nujno potrebna in neposredno povezana
s tehnološkim postopkom in trženjem glede na vrsto dopolnilne
dejavnosti.
Višina pomoči:
– za območja izven območij z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost: do 40%,
– za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50%,
– pomoč, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
14. člen
(nove investicije za delo v gozdu)
(2. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006)
Namen: Z ukrepom prispevamo k zmanjšanju nesreč v
gozdu ter k boljši strojni in tehnični opremi kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine.
Predmet: Podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in
manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu.
Upravičenci:
Kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti gozdne površine.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (podrobneje se določi z javnim razpisom);
– Kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali
vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v proces dela
v gozdu;
– S pomočjo pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec
uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji.
Upravičeni stroški:
– Gozdarski stroji in oprema za delo v gozdu (npr. manjša gozdarska mehanizacija, motorne žage, cepilci in zaščitna
oprema za delo v gozdu …).
Višina pomoči:
– za območja izven območij z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost: do 40%,
– za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost: do 50%,
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– pomoč, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme
presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.

transporta, kjer skupna pomoč de minimis ne sme presegati
100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.

15. člen

(pokrivanje operativnih stroškov transporta, subjektom,
ki so registrirani za opravljanje dejavnosti transporta)
(2. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006)

(nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti
in gozdarstva)
(2. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006)
Namen: Usposobljenost in znanje nosilcev kmetijskih
gospodarstev in družinskih članov je še vedno slabo, zato z
ukrepom podpiramo usposabljanje, izobraževanje, prenos dobrih praks in novih znanj ter promocijo na področju dopolnilnih
dejavnosti in gozdarstva, kar bo doprineslo k večji konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.
Predmet podpore:
– izobraževanje in usposabljanje kmetov s področij dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva,
– svetovalne storitve,
– organizacija forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih,
– publikacije, kot so katalogi in spletišča.
Upravičenci:
Izvajalci so subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti iz predmetov podpore, in bodo izbrani na podlagi javnega
razpisa.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem
upravičencem.
– Če je izbrani izvajalec skupina proizvajalcev ali druga
kmetijska organizacija za vzajemno pomoč, mora zagotoviti, da
je pomoč dostopna tudi nečlanom. Prispevek za udeležbo nečlanov se omeji na stroške za zagotavljanje storitev. Izvajalec
je dolžan po zaključenem usposabljanju naročniku – občini predložiti seznam upravičenih udeležencev izobraževanja in usposabljanja ali svetovanja z vsemi zakonsko obveznimi podatki:
udeleženci (končni prejemniki) morajo biti vpisani v register
kmetijskih gospodarstev ali morajo biti njihovi družinski člani.
Specifični pogoji upravičenosti:
– Pomoč se dodeli izvajalcu in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju končnim prejemnikom. Pri promociji
mora izvajalec zagotoviti, da promocijski material na katerem
koli mediju vsebuje dejanske podatke o proizvajalcih iz določenega območja ali dejanske podatke o proizvajalcih danega proizvoda ter da so informacije in predstavitve nevtralne in imajo
vsi zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo.
Upravičeni stroški:
– usposabljanje in izobraževanje ter svetovanje kmetom
s področja dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva:
• stroški organiziranja in izvedbe programov usposabljanja in izobraževanja (prostor, predavatelji, oglaševanje);
• stroški svetovalnih storitev: honorarji za storitve, ki ne
spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi
z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje;
– Predstavitev izdelkov na javnih predstavitvah (sejmi,
razstave ...): stroški udeležbe in potnih stroškov, najemnine
razstavnih prostorov, materialni stroški priprave in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade,
podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in
zmagovalca, stroški publikacij ocenjevanja izdelkov;
– širjenje znanstvenih dognanj (prikazi in demostracijski
poskusi, delavnice in predavanja za širšo javnost): potni stroški,
stroški prevozov, najemnine, materialni stroški priprave;
– promocija: stroški priprave in tiska publikacij, katalogov
in stroški oblikovanja in priprave spletnih strani.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov;
– pomoč, dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Izjema velja za podjetja, ki delujejo na področju

16. člen

Namen: V odročnih, razpršenih območjih občine pokrivati
operativne stroške transporta in opreme s ciljem ohraniti gospodarsko dejavnost transporta na odročnih območjih.
Predmet:
Pokrivanje dodatnih stroškov prevoza (transporta in opreme).
Upravičenci:
So zadruge, ki opravljajo dejavnost transporta.
Subjekti, ki so registrirani in opravljajo gospodarsko dejavnost transporta.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Izvajalec mora zagotoviti, da bo pomoč dostopna vsem
končnim koristnikom,
– Izvajalec predloži izjavo, da prevoz ni v celoti krit iz
drugih javnih virov oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev
iz drugih javnih virov,
– Izvajalec je dolžan po opravljeni storitvi občini predložiti
seznam končnih koristnikov transportne mreže ter izjave, da
stroškov prevoza le-ti nimajo pokritih iz drugih javnih virov.
Upravičeni stroški:
Pokrivanje operativnih stroškov delovanja subjektov za
opravljanje prevoza.
Višina pomoči:
do 50% upravičenih stroškov;
– Pomoč, dodeljena kateremu koli transportnemu podjetju, ne sme presegati 100.000 EUR bruto v katerem koli
obdobju treh proračunskih let.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
C. OSTALI UKREPI
17. člen
(izvajanje lokalne razvojne strategije Leader)
(63. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005)
Namen: Zagotoviti večletno podporo inovativnim partnerskim razvojnim iniciativam na podeželju, ki bodo prispevale k
razvoju delovnih mest in kakovosti življenja na podeželju.
Predmet: Izvajanje projektov po načelih Leader.
Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne
akcijske skupine.
Upravičenci:
Lokalna akcijska skupina.
Pogoji upravičenosti:
– lokalna razvojna strategija,
– lokalna akcijska skupina,
– predložen letni program upravljanja in izvajanja lokalne
razvojne strategije.
Finančne določbe:
Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne razvojne strategije na podlagi letnega programa Lokalne
akcijske skupine
– do 100% upravičenih stroškov za izvajanje projektov.
18. člen
(šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih
in gozdarskih programih)
Namen: Zagotoviti usposobljene kadre za delo v kmetijstvu in gozdarstvu.
Upravičenci:
Dijaki poklicnih in srednješolskih programov s področja
kmetijstva in gozdarstva.
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Splošni pogoji upravičenosti:
– dijak ima stalno prebivališče v občini.
Specifični pogoji upravičenosti:
– potrdilo o vpisu.
Višina pomoči.
do 400 EUR/dijaka (neto) v šolskem letu.
19. člen
(delovanje društev in njihovih združenj)
Namen: Društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj
in izkušenj med prebivalstvom, ki živi na podeželju. Zato jih je
potrebno spodbujati in dolgoročno tudi s tem dvigniti kvaliteto
življenja na podeželju.
Predmet: sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih
oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj, povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja.
Upravičenci:
Društva in njihova združenja.
Splošni pogoji upravičenosti:
– Društva, registrirana za delovanje na območju občine
ali delujejo na območju občine.
Specifični pogoji upravičenosti:
– odločba o vpisu v register društev,
– seznam članov društva z območja občine.
Upravičeni stroški:
– materialni stroški za delovanje društev.
Višina pomoči:
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
20. člen
(Raziskovalne naloge)
Namen je vzpodbuditi kakovostne raziskovalne naloge s
področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.
Upravičenci: šole, dijaki in študentje.
Splošni pogoji:
Časovno definirana in finančno ovrednotena izdelava
naloge.
Upravičeni stroški:
Stroški izdelave nalog.
Višina pomoči:
Višina sofinanciranja: do100% upravičenih stroškov.
Znesek pomoči: se določi z razpisom.
III. POSTOPKI ZA DODELITEV POMOČI IN IZBOR
UPRAVIČENCEV
21. člen
(postopek za dodelitev pomoči)
Pomoči se bodo dodeljevale na podlagi izvedenega javnega razpisa, v katerem občina podrobneje določi kriterije ter
način uveljavljanja in koriščenja sredstev. Za izvedbo postopka
imenuje župan komisijo.
Občina poroča ministrstvu, pristojnemu za nadzor državnih pomoči, o višini dodeljenih sredstev po upravičencih in
namenih, kot je to določeno z veljavnimi predpisi, ki urejajo to
področje.
22. člen
(javni razpis)
Javni razpis določi višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep, višino dodeljene pomoči za posamezen ukrep,
kriterije ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev.
Javni razpis je objavljen na krajevno običajen način in
vsebuje:
– ime oziroma naziv in sedež občine, ki dodeljuje sredstva; pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
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– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo
pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno
dodeljevanje sredstev,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma
datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki – upravičenci
obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– druga obvezna določila, navedena v Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Kolikor je za določen ukrep manjše število vlog glede na
razpoložljiva sredstva, se lahko prerazporedijo za drug ukrep
znotraj okvira javnega razpisa.
23. člen
(Pregled in ocena vlog)
Vloge, prispele na javni razpis, pregleda in oceni komisija,
ki jo za ta namen imenuje župan občine.
Vloge, prispele po skrajnem roku za oddajo vlog, se zavržejo s sklepom, ki ga izda direktor občinske uprave.
O pregledu in oceni vlog komisija sestavi zapisnik, ki mora
vsebovati zlasti:
– kraj, datum in uro pregleda ter oceno vlog,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog,
– seznam vlagateljev nepopolnih (vloga ne vsebuje vse
zahtevane listinske dokumentacije) in neutemeljenih vlog z
navedbo pomanjkljivosti,
– predlog upravičencev do pomoči po tem pravilniku in
predlagana višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu,
– pripombe.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.
24. člen
(odločitev o vlogah)
Vlagatelje nepopolnih vlog se pozove, da vloge dopolnijo
v roku, ki ni krajši od 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v
navedenem roku ne dopolni ali ne odpravi pomanjkljivosti, se
zavržejo. Na podlagi zapisnika iz 24. člena odloči o vloženih
vlogah direktor občinske uprave najkasneje v 45 dneh po izteku
razpisnega roka. V sklepu se opredeli namen, višino odobrenih
sredstev in opravičljive stroške za posamezen ukrep. Zoper
sklep je dopustna pritožba v roku 15 dni od vročitve. Pritožbo je
potrebno poslati priporočeno po pošti na občino. Pristojni organ
za pritožbe na II. stopnji je župan občine.
25. člen
(pogodba)
Na podlagi sklepov o dodeljenih sredstvih občina z upravičenci sklene pogodbo, s katero se podrobneje uredijo način
in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
26. člen
(vračilo sredstev)
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito, ali jih porabil nenamensko oziroma del ali
storitev ni izvršil v skladu s pogodbenimi določili, mora občini
vrniti vsa pridobljena sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi. Natančni pogoji vrnitve sredstev dodeljenih upravičencu se določijo v pogodbi.
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Upravičenec iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti
novih sredstev iz tega pravilnika še 5 let po vračilu vseh nezakonito pridobljenih sredstev.
27. člen
(uporaba pravilnika)
Ta pravilnik se uporablja za Občino Bled in za uresničevanje strategije Lokalne akcijske skupine, ki deluje na območju
občine.

IV. KONČNE DOLOČBE
28. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva
in gozdarstva v Občini Bled (Uradni list RS, št. 41/04).
29. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti delovni dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje od leta 2008 do leta 2013.
Št. 039-7/2008
Bled, dne 17. junija 2008
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

BRASLOVČE
3504.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
PA19 – Parižlje (Matvoz)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je župan
Občine Braslovče dne 17. 7. 2008 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje PA19 – Parižlje
(Matvoz)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
zajema dve manjši parceli znotraj naselja Parižlje. V preteklosti je bil na tem območju v veljavi zazidalni načrt, ki pa je
na teh dveh parcelah predvideval gradnjo dveh stanovanjskih hiš, kar pa ni pogodu investitorju. Februarja 2008 pa je
Občina Braslovče sprejela Strategijo prostorskega razvoja
in Prostorski red Občine Braslovče (Uradni list, št. 16/08).
S sprejetjem novih prostorskih aktov je zaradi neurejene
prometne in komunalne infrastrukture v Parižljah razveljavila
zazidalni načrt ter predpisala za območje Pariželj sanacijski
občinski lokacijski načrt (po novem občinski podrobni prostorski načrt). Z njim želi vzpostaviti boljšo kvaliteto bivanja
ter ustrezno prometno in komunalno opremljenost celotnega
naselja.
Hkrati s tem pa sta investitor Dejan Matvoz in Nataša Štalekar, Kodrova 13, 1000 Ljubljana dala pobudo za
izdelavo OPPN za njihovi dve parceli in sicer št. 538/413
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in 538/414 k.o. Spodnje Gorče. Ker občina oziroma lastniki
preostalih zemljišč v naselju Parižlje trenutno ne načrtujejo
sanacijskega OPPN za celotno območje, je občina predlagala da prične s postopkom priprave OPPN samo za navedeni
dve parceli.
2. Območje OPPN
Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s
parc. št. 538/413 in 538/414 k.o. Spodnje Gorče.
Okvirno območje OPPN je veliko 906 m².
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izdelavo OPPN pridobi investitor
sam.
4. Roki za pripravo OPPN
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so
naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 60 dni
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti
izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 30 dni
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni
5. faza: priprava predloga OPPN / 20 dni po potrditvi
stališč do pripomb in predlogov
6. faza: pridobitev mnenj / 30 dni
7. faza: potrditev predloga OPPN / 30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec
akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3.
faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice in
mnenja, so:
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje.
– Javne naprave, javno podjetje d.o.o., Celje, Teharska
cesta 49, 3000 Celje
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade
Cilenšek 5, 3310 Žalec
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
območna pisarna Celje, Lava 11, Celje
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti
v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v
postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30. dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja
prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno
upoštevati. MOP v skladu z 58. člena ZPNačrt sporoči, ali je
za OPPN potrebno izvesti CPVO. Na predlog OPPN morajo
nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali
utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje
dano.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem zagotovi investitor sam.
7. Določitev objave
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi v
svetovnem spletu (na spletnih straneh www.braslovce.si) in
ga pošlje MOP.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.
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3505.

Obvezna razlaga točke 4.3.3. (raba prostora)
Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Brežice
za območje Občine Brežice v povezavi z
11. členom Odloka o prostorsko ureditvenih
pogojih za območje Občine Brežice za
postavitev hlevov na kmetijska zemljišča v
podaljških obstoječih dvorišč

Na podlagi 11. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 in 27/08), 16. člena
Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95, 49/99, 86/99
in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 13. redni seji dne
7. 7. 2008 sprejel

OBVEZNA RAZLAGA
točke 4.3.3. (raba prostora) Odloka
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Brežice za območje Občine Brežice
v povezavi z 11. členom Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice
za postavitev hlevov na kmetijska zemljišča
v podaljških obstoječih dvorišč
Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, in Uradni list
RS, št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99,
59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/ 03, 58/03, 99/04,
104/04, 123/04) se glasi:
1. člen
V 4. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Brežice v letu 1993 (Uradni list RS, št. 37/94) je v točki 4.3.3.
– Raba prostora navedeno:
»Na 1. območju kmetijskih zemljišč so dopustne gradnje
objektov za potrebe kmetijstva skladno z 11. in 15. členom
Zakona o kmetijskih zemljiščih pod pogojem, da je ta gradnja
usklajena z varovanjem in rabo dobrin splošnega pomena kakor tudi z osnovnim konceptom poselitve (oblikovanje naselij,
infrastrukturna opremljenost).«
Obvezna razlaga točke 4.3.3:
Na osnovi takrat veljavnega Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86), kjer je v 11. členu
navedeno, da je poseg možen, če je le ta opredeljen v dolgoročnem planu občine in določb drugega odstavka 15. člena,
ki določil, da se v primeru gradnje objektov za rejo govedi
ne šteje za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča
ter v povezavi z 11. členom in s točko 1. v 14. členu Prostorskih ureditvenih pogojev, se šteje, da je poseg na kmetijska
zemljišča za namen postavitve hlevov v podaljšku dvorišč
mogoč, skladno z določili Zakona o graditvi objektov in njegovimi podzakonskimi akti.
2. člen
Ta obvezna razlaga je sestavni del Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list SRS,
št. 41/87, 8/88, in Uradni list RS, št. 13/91, 37/94, 29/96,
77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02,
55/02, 110/02, 42/ 03, 58/03, 99/04, 104/04, 123/04) in zač-

Uradni list Republike Slovenije
ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 350-11/2008
Brežice, dne 7. julija 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

DOBROVA - POLHOV GRADEC
3506.

Spremembe in dopolnitve Poslovnika
Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov
Gradec

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) je Občinski svet Občine Dobrova
- Polhov Gradec na 11. redni seji dne 16. 7. 2008 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
POSLOVNIKA
Občinskega sveta Občine
Dobrova - Polhov Gradec
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov
Gradec (Uradni list RS, št. 8/00) se v 13. členu v petem odstavku črta besedilo »dela plače oziroma nagrade« in nadomesti s
besedilom »plačila za opravljanje funkcije oziroma sejnine.«
2. člen
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vabilo za redno sejo občinskega sveta s predlogom
dnevnega reda se pošlje članom najkasneje 10 dni pred dnem,
določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi gradivo, ki
je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.«
3. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino
opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.«
4. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti:
– spremljajo razvoj predšolskega varstva, varstva otrok in
družine, spremljajo razvoj vzgoje in izobraževanja,
– spremljajo razvoj vzgoje in izobraževanja,
– spremljajo razvoj kulturne dejavnosti, raziskovalne, knjižničarske in informacijsko-dokumentarne dejavnosti,
– spremljajo razvoj športa in rekreacije,
– obravnavajo del proračuna, ki se nanaša na področje
dela odbora in drugih zadev, ki sodijo v pristojnost odbora.«
Črta se 61. člen.

5. člen

6. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za gospodarstvo, turizem, kmetijstvo in gozdarstvo obravnava:
– spremlja in spodbuja razvoj kmetijstva, ribištva, gozdarstva, lovstva in veterine,
– daje pobude za pospeševanje razvoja kmetijstva,
– skupaj z odborom za komunalo, odborom za prostorsko
planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja
obravnava komunalne zadeve s področja podeželja,
– spremlja stanje na področju gospodarstva v občini in
obravnava ter daje predloge za razvoj gospodarstva,
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– spremlja stanje na področju gospodarskih javnih služb
ter obravnava in daje predloge za njihovo urejanje in razvoj,
– spremlja stanje na področju malega gospodarstva in
predlaga ukrepe občinskemu svetu ta razvoj malega gospodarstva,
– spremlja in daje pobude občinskemu svetu za razvoj
turizma v občini,
– daje predloge na področju promocijske dejavnosti občine in izdaja ustrezne publikacije,
– uvaja in spremlja program porabe turistične takse in
spremlja njeno izvajanje,
– obravnava del proračuna, ki se nanaša na področje dela
odbora in drugih zadev, ki sodijo v pristojnost odbora.«
7. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za komunalo in urbanizem obravnava:
– zadeve za izgradnjo, vzdrževanje, upravljanje z energetskimi in drugimi komunalnimi objekti in napravami,
– zadeve za izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje z javnimi cestami, javnimi potmi, trgi, parki in drugimi javnimi površinami,
– ukrepe s področja prostorskega razvoja in prostorskega
planiranja občine,
– varstvo okolja, varstvo naravne in kulturne dediščine,
varstvo tal in vodnih virov, varstvo zraka, varstvo pred hrupom
ter zbiranje in deponiranje odpadkov,
– zadeve, ki so v zvezi z gospodarjenjem z nepremičninami v lasti občine,
– del proračuna, ki se nanaša na področje dela odbora in
drugih zadev, ki sodijo v pristojnost odbora.«
8. člen
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija za nadzor proračuna:
– nadzoruje izvrševanje občinskega proračuna z vidika
zakonitosti, namenskosti in racionalnosti porabe,
– spremlja izvrševanje proračunov krajevnih skupnosti,
– nadzoruje izvrševanje finančnih načrtov in pravilnost
finančnih izkazov javnih zavodov in podjetij, katerih ustanovitelj
je lokalna skupnost,
– obravnava predloge aktov ter vprašanja, ki se nanašajo
na nadziranje izvrševanja občinskega proračuna,
– poroča občinskemu svetu o nadzorstvu, ki ga opravlja
in mu predlaga potrebne ukrepe.«
9. člen
66. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija za informacijsko družbo:
– skrb za elektronsko informacijsko infrastrukturo občine,
– pospeševanje in koordiniranje izgradnje urbanega komunikacijskega omrežja,
– pospeševanje in koordiniranje izgradnje hrbteničnega
komunikacijskega omrežja,
– načrtovanje in koordinacija dela občinskega spletnega
portala,
– skrb za razvoj informacijske infrastrukture občinske
uprave,
– spremljanje razvoja e- uprave,
– promocija novih informacijskih možnosti.«
10. člen
Črta se 67. člen.
11. člen
V 79. členu se v tretjem odstavku za besedo »večina«
doda beseda »opredeljenih«.
12. člen
V 82. členu se za besedo »večina« doda beseda »opredeljenih«.
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13. člen
Točka 5 poglavja VI. se v celoti nadomesti z novim besedilo, tako, da se glasi:
»5. Postopek za sprejem proračuna
88. člen
Predlog proračuna občine mora župan predložiti občinskemu svet najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega
proračuna Državnemu zboru.
Župan pošlje vsem članom občinskega sveta predlog
proračuna občine z vsemi sestavinami, ki jih določa zakon ter
obvestilo o sklicu seje, na kateri bo občinski svet opravil splošno razpravo o predlogu proračuna občine.
Na seji občinskega sveta župan predstavi predlog proračuna občine.
Predstavitev občinskega proračuna obsega:
– temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga proračuna,
– opis načrtovanih politik občine,
– oceno bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev
in naložb ter računa financiranja v prihodnjem letu,
– okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika v prihodnjem letu,
– predstavitev načrta razvojnih programov,
– predstavitev načrta nabav in načrta delovnih mest.
Predstavitev ni časovno omejena. Župan lahko določi, da
posamezne dele proračuna predstavijo zaposleni v občinski
upravi.
89. člen
Na seji občinski svet opravi splošno razpravo o predlogu
proračuna in sprejme sklep, da se da predlog proračuna v javno
razpravo ter določi rok, do katerega lahko vsi zainteresirani
vpogledajo v predlog proračuna in občinski upravi posredujejo
svoje pripombe. Predlog proračuna mora biti v javni razpravi
najmanj 15 dni.
90. člen
V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v
predlog proračuna vsaj na sedežu občine oziroma drugih prostorih, ki jih določi občinski svet.
91. člen
Če občinski svet ne sprejme sklepa, da se predlog proračuna da v javno razpravo, mora župan v roku sedmih dni
predložiti občinskemu svetu nov predlog proračuna in sklicati
sejo občinskega sveta. Na tej seji se ponovno opravi splošna
razprava brez predstavitve župana. Župan uvodoma na seji
samo pojasni, v čem so bistvene spremembe novega predloga
glede na prvotno predlagani predlog.
Če tudi po tej obravnavi občinski svet ne sprejme sklepa,
da se da predlog proračuna v javno razpravo, župan posreduje
skupaj s stališči, ki jih je sprejel občinski svet, predlog proračuna v javno razpravo.
Sklep o tem, da je proračun v javni razpravi, se objavi na
krajevno običajen način in spletni strani občine.
92. člen
V času javne razprave predlog proračuna obravnavajo
delovna telesa občinskega sveta, sveti ožjih delov občine in
zainteresirana javnost.
Pripombe in predloge se posredujejo županu.
Pripombe in predloge pa lahko predlagajo županu tudi
posamezniki.
93. člen
V petnajstih dneh po poteku roka za javno razpravo
pripravi župan predlog proračuna občine za drugo obravnavo
ter ga posreduje vsem članom občinskega sveta skupaj z
obvestilom o sklicu seje, na kateri bo občinski svet obravnaval
predlog proračuna.
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Na vabilu za sklic seje mora biti pojasnjeno, do katerega
roka je možno vlagati amandmaje na predlog proračuna.
Člani občinskega sveta lahko vložijo amandmaje v pisni
obliki najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta.
94. člen
V uvodni obrazložitvi predloga proračuna za drugo obravnavo župan pojasni, katere pripombe iz javne razprave je sprejel,
pojasni, katere je vključil v predlog proračuna za drugo obravnavo in katere ni upošteval, ter utemeljitve, zakaj jih ni upošteval.
Z utemeljitvami, zakaj določenih pripomb iz javne razprave ni sprejel, mora župan pisno seznaniti tudi vlagatelje, če niso
člani občinskega sveta.
Nadalje župan pojasni, katere amandmaje je sprejel in
katere je možno upoštevati.
Župan lahko na seji vloži svoje amandmaje.
Po obrazložitvi župana lahko predlagatelji umaknejo svoj
predlog in se morajo o tem izjasniti. Če predlagatelj amandmaja
ne umakne, se izvede razprava po amandmajih.
Glasovanje se izvede po vsakem amandmaju posebej.
Vsak amandma mora upoštevati načelo proračunskega
ravnovesja. Predlagatelj amandmaja mora navesti natančno,
iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kaj
se namenijo. Če predlagatelj ne pojasni, kako se bo zagotovilo
proračunsko ravnovesje, župan amandma umakne iz razprave
in odločanja.
Naprej se glasuje o amandmajih, ki jih je vložil župan,
nato pa o amandmajih, ki so jih vložili drugi predlagatelji.
95. člen
Po glasovanju o amandmajih župan ugotovi, kateri amandmaji so bili sprejeti in bodo vključeni v proračun občine.
Ko je končano glasovanje o amandmajih, župan ugotovi,
ali je proračun medsebojno usklajen glede prihodkov in odhodkov in drugih obveznosti.
Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o proračunu kot celoti.
Če župan ugotovi, da sprejeti amandmaji posegajo v
sredstva, ki jih občina mora zagotoviti v skladu z ustavo in
zakonom, v sredstva, ki jih občina mora zagotoviti po sklenjenih pogodbah ali sodnih in drugih odločbah ali da bi sprejeti
amandmaji imeli škodljive posledice za izvajanje določenih
dejavnosti, lahko prekine sejo in zahteva, da strokovna služba
prouči nastalo situacijo in določi rok, v katerem se pripravi
predlog za uskladitev.
Ko je predlog uskladitve pripravljen, ga župan obrazloži.
Če predloga obrazložitve ni mogoče pripraviti na isti seji,
župan določi rok, ko se bo nadaljevala seja.
Občinski svet naprej glasuje o predlogu uskladitve in če je
predlog sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v celoti.
Če predlog uskladitve ni sprejet, proračun ni sprejet.
96. člen
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v katerem
mora župan predložiti nov predlog proračuna.
Nov predlog proračuna obravnava občinski svet in o njem
odloča po določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek
za sprejem odloka.
97. člen
Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se
nanaša, sprejme župan sklep o začasnem financiranju, ki traja
največ tri mesece. Če tudi v tem roku ni sprejet proračun občine se začasno financiranje lahko podaljša na predlog župana
s sklepom občinskega sveta. Sklep o začasnem financiranju
obravnava občinski svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo
za hitri postopek.
98. člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna
občine.
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Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po
določbah tega poslovnika, ki veljajo za hitri postopek.«
14. člen
V 102. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »tistih
članov, ki so glasovali« in se nadomesti z besedilom »opredeljenih navzočih članov.«
15. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta
začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen členov od 3. do 6, ki začnejo veljati z novim
mandatom občinskega sveta.
Št. 007-0010/2008-1
Dobrova, dne 16. julija 2008
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

3507.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za
leto 2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) 40. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02)
in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš
časopis, št. 252/99) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov
Gradec na 11. redni seji dne 16. 7. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec
za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec
za leto 2008 se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 9.355.808
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

70

4.111.764

700 Davki na dohodek in dobiček

3.715.231

704 Domači davki na blago in storitve
Nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni

72

4.580.410

Davčni prihodki (700+703+704+706)
703 Davki na premoženje

71

Proračun
2008

317.762
78.771
468.646
78.849
4.761
7.060

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

134.539

714 Drugi nedavčni prihodki

243.437

Kapitalski prihodki (720+721+722)

400.543

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

157.971

Uradni list Republike Slovenije
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 Prejete donacije (730+731)
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 Transferni prihodki (740)
740 Transferni prihodki
iz drugih javnofinančnih institucij
II.
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
40 Tekoči odhodki (400+401+402+403+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 Tekoči transferi (410+411+412+413)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 Investicijski odhodki (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 Investicijski transferi (430)
431 Investicijski transferi pravnim
in fizič. osebam
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I. – II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75 Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev (750+751+752)
C. RAČUN FINANCIRANJA
IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
XI. Stanje sredstev na računih ob koncu
preteklega leta

Št.

242.572
4.590
4.590
4.370.265
4.370.265
9.453.347
1.686.210
248.656
36.421
1.379.600
668
20.865
1.527.834
47.959
977.183
226.872
275.820
6.073.221
6.073.221
166.082
166.082
0
–97.539
0
0
0
–97.539
97.840
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 011-0013/2008-3
Dobrova, dne 16. julija 2008
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

3508.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica

Na podlagi 56. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in v skladu s strategijo prostorskega
razvoja RS in prostorskim redom RS ter na podlagi Dolgoročnega
plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni
list SRS, št. 11/86, in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94),
Družbenega plana občine Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje
1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89, in Uradni
list RS, št. 40/92, 88/04, 106/06) za območje Dobrova - Polhov
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Gradec ter 7. in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) je Občinski svet Občine Dobrova
- Polhov Gradec na 11. redni seji dne 16. 7. 2008 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt za območje urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica (v nadaljevanju:
občinski podrobni prostorski načrt), ki vsebuje:
– ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji,
– zasnove projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture ter obveznost priključevanja nanjo,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih
dobrin,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter druge pogoje
in zahteve za izvajanje občinskega podrobnega prostorskega
načrta,
– roke za izvedbo prostorske ureditve in za pridobitev
zemljišč.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z občinskim podrobnim
prostorskim načrtom)
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se znotraj
ureditvenega območja predvideva gradnja desetih enostanovanjskih objektov, petih stanovanjskih dvojčkov, dveh tristanovanjskih stavb in skupne kletne garaže pod tristanovanjskima
stavbama in enim dvojčkom ter ureditev zelenih, prometnih in
drugih utrjenih površin v skupni uporabi. V okviru toleranc občinskega podrobnega prostorskega načrta je na obravnavanem
območju mogoče zgraditi od 26 do 28 stanovanjskih enot, v
nekaterih objektih pa je dopustno urediti prostore za opravljanje
mirne poslovne dejavnosti.
3. člen
(sestavni deli občinskega podrobnega prostorskega načrta)
I.
II.
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.2
2.4
2.5
2.6

Besedilo odloka
Kartografski del, ki obsega naslednje grafične načrte:
Načrt namenske rabe prostora:
Lega prostorske ureditve v širšem območju
M 1:5000
Načrt namenske rabe prostora (prikaz v
katastru)
M 1:1000
Načrt namenske rabe prostora (prikaz v
geodetskem posnetku)
M 1:500
Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije
Načrt ureditvenega območja
M 1:500
Vplivno območje v času gradnje
M 1:500
Vplivno območje v času obratovanja
M 1:500
Vplivno območje – prikaz v katastru
M 1:1000
Načrt parcelacije
M 1:500
Načrt parcelacije – prikaz v katastru
M 1:1000
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3.

Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor s
prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji
Arhitekturna zazidalna situacija
M 1:500
Zazidalna situacija kleti s prometno
ureditvijo
M 1:500
Regulacijska karta
M 1:500
Idejna višinska regulacija
M 1:500
Prometna ureditev
M 1:500
Zbirni načrt komunalnih vodov
M 1:500
Požarno varstvo
M 1:500.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Št.
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4. člen
(priloge občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Priloge občinskega podrobnega prostorskega načrta so:
– povzetek za javnost,
– izvleček iz strateškega prostorskega akta,
– obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– strokovne podlage,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov,
– spis postopka priprave in sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– program opremljanja zemljišč za gradnjo.
5. člen
Občinski podrobni prostorski načrt so izdelali Šabec Kalan
Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec, s.p., Ljubljana, v juniju
2008, pod številko projekta UP 06-019.
II. UREDITVENO OBMOČJE PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA
6. člen
(ureditveno območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema celotno območje urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica
in celotni zemljišči s parcelnima številkama 760/18 in 758/5
k.o. Šujica, po katerih je urejen dostop do območja. Radiji dostopnih cest posegajo še na zemljišča s parcelnimi številkami
760/3-del, 760/17-del, 2138-del in 2123/-del, k.o. Šujica. Obsega površine, na katerih so načrtovani trajni objekti, vključno
s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno uporabo, in
površinami, potrebnimi v času gradnje.
Meja ureditvenega območja poteka po severni parcelni meji zemljišča s p. št. 760/11, po severni in zahodni
parcelni meji zemljišča s p. št. 760/10, po zahodni parcelni
meji zemljišča s p. št. 760/9, po severni meji zemljišča
s p. št. 760/23, po vzhodni in severni meji zemljišča s
p. št. 760/18, seka jugozahodni vogal zemljišča s p. št. 760/3,
vzporedno z zahodno mejo zemljišča s p. št. 760/18, poteka po zemljišču s p. št. 2138, seka severozahodni vogal
zemljišča s p. št. 760/17, poteka po južni meji zemljišča s
p. št. 760/18 do zemljišča s p. št. 760/22, nato poteka po
zahodni in južni meji zemljišča s p. št. 760/22, po južni meji
zemljišč s p. št. 760/2 in 760/15 do zemljišča s p. št. 758/5,
po zahodni meji zemljišča s p. št. 758/5, vzporedno z južno
mejo zemljišča s p. št. 758/5 po zemljišču s p. št. 2123/1,
nato poteka severno po zahodnem robu brežine Jarčjega
potoka po vzhodni meji zemljišč s p. št. 758/5, 760/15,
760/14 in 760/13, nato zavije proti vzhodu po južni, vzhodni
in severni meji zemljišča s p. št. 761/1 in nato spet severno
po zahodni brežini Jarčjega potoka po vzhodni meji zemljišča s p. št. 760/11 do severovzhodnega vogala zemljišča s
p. št. 760/11. Meja ureditvenega območja je prikazana v karti
»Načrt namenske rabe prostora«.

Uradni list Republike Slovenije
Seznam parcel v obravnavanem območju: 760/18, 760/22,
760/10, 760/9, 760/8, 760/7, 760/2, 760/11; 760/12, 760/13,
760/14, 760/15, 760/16, 758/5, 761/1, 760/23, 760/3-del,
2138-del, 760/17-del, 2123/1-del, k.o. Šujica.
Seznam parcel (k.o. Šujica) zunaj ureditvenega območja,
po katerih potekajo obravnavani komunalni vodi in priključki:
– priključek na kanalizacijo za ME5 na vzhodu: 761/6,
763/2, 2123/1,
– priključek na elektro omrežje za ME5 na vzhodu: 770,
768,
– priključek KKS: 758/3, 758/2, 758/1,
– priključki na zahodu: 2138,
– priključek na javno razsvetljavo na zahodu: 760/21.
Površina ureditvenega območja občinskega podrobnega
prostorskega načrta znaša skupaj 13.492 m2.
7. člen
(vplivno območje)
Vplivno območje občinskega podrobnega prostorskega
načrta bo v času gradnje zajemalo:
– vsa zemljišča znotraj ureditvenega območja (zemljišča s parcelnimi številkami 760/18, 760/22, 760/10, 760/9,
760/8, 760/7, 760/2, 760/11; 760/12, 760/13, 760/14, 760/15,
760/16, 758/5, 761/1, 760/23, 760/3-del, 2138-del, 760/17-del,
2123/1-del, k.o. Šujica),
– zemljišča zunaj ureditvenega območja, po katerih potekajo obravnavani komunalni vodi in priključki, ter zemljišča,
na katera bo segal mehanski vpliv zaradi predvidene gradnje
(zemljišča s parcelnimi številkami: 921, 768, 770, 761/6, 763/2,
2123/1, 758/3, 758/2, 758/1, 2138, 760/21, k.o. Šujica),
– zemljišča, na katera bo segal vpliv hrupa v času gradnje
(zemljišča s parcelnimi številkami: 922, 760/3, 760/4, 760/5,
760/6, 756, 749/3, 757/3, 757/1, 758/3, 749/1, 747/2, 746,
761/5, 761/4, 761/2, 761/3, 763/1, 763/3, 764/2, 764/1, 765,
746, k.o. Šujica).
Po izgradnji prostorske ureditve bo vplivno območje
občinskega podrobnega prostorskega načrta obsegalo vsa
zemljišča znotraj ureditvenega območja (zemljišča s parcelnimi številkami 760/18, 760/22, 760/10, 760/9, 760/8, 760/7,
760/2, 760/11; 760/12, 760/13, 760/14, 760/15, 760/16, 758/5,
761/1, 760/23, 760/3-del, 2138-del, 760/17-del, 2123/1-del, k.o.
Šujica) in zemljišča zunaj ureditvenega območja, po katerih
potekajo obravnavani komunalni vodi in priključki (zemljišča s
parcelnimi številkami: 768, 770, 761/6, 763/2, 2123/1, 758/3,
758/2, 758/1, 2138, 760/21, k.o. Šujica).
III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE
UREDITVE V PROSTOR
8. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)
Za oskrbo z električno energijo je treba v novem naselju
zgraditi novo transformatorsko postajo s srednjenapetostnim
priključnim vodom in razvodom nizkonapetostnih priključnih
vodov. Nova transformatorska postaja bo namenjena tudi za
oskrbo drugih za pozidavo predvidenih območij v naselju Gabrje z električno energijo.
Ureditveno območje je v prihodnosti predvideno za plinifikacijo. Za oskrbo objektov z zemeljskim plinom je treba v ureditvenem območju zgraditi srednjetlačno plinovodno omrežje,
ki bo do izgradnje napajalnega plinovoda do naselja Gabrje
priključeno na začasne plinske postaje.
Na javno kanalizacijo za komunalne odpadne vode bodo
priključene vse komunalne odpadne vode iz novo predvidenih
objektov. Javni kanal DN250 za komunalne odpadne vode, na
katerega se bo navezala kanalizacija naselja, se izvaja v obstoječi cesti na južnem delu obravnavanega območja.
V območju je predvidena prestavitev vodovoda.
Skozi območje je predviden rezervat za izvedbo obvozne
ceste za naselje Gabrje, ki bo izboljšala obstoječe prometne
razmere.

Uradni list Republike Slovenije
V bližini so vse dejavnosti, potrebne za normalno oskrbo
obravnavane lokacije. Obravnavana gradnja ne bo negativno
vplivala na varnost pred požarom ter na higiensko in zdravstveno varstvo okolice. Prav tako ne bo vplivala na varnost
pri uporabi nepremičnin v okolici.
Predvidena gradnja bo vplivala na podobo krajine, zato
so v občinskem podrobnem prostorskem načrtu natančno določeni pogoji za umestitev objektov v prostor in za njihove
največje gabarite.
Obravnavana gradnja ne bo povečala poplavne ogroženosti območja ob Jarčjem potoku. Na poplavno ogroženost
samega ureditvenega območja občinskega podrobnega prostorskega načrta pa ima bistven vpliv obstoječi prepust na
poljski poti v oddaljenosti približno 400 m gorvodno od lokacije. Ker prepust ne prevaja stoletne visoke vode, predstavlja
dušilko, ki preprečuje poplavljanje zemljišča dolvodno. Če se
bo prepust gorvodno saniral na pretočnost za stoletne visoke
vode, bo treba Jarčji potok dolvodno dodatno urediti in utrditi
za prevajanje stoletne visoke vode.
Negativnih vplivov iz okolice na predvidene objekte ne bo.
9. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov)
Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta je razdeljeno na pet morfoloških enot: ME1, ME2,
ME3, ME4 in ME5.
V morfološki enoti ME1 je predvidena gradnja ene dvostanovanjske stavbe – stanovanjskega dvojčka in dveh tristanovanjskih stavb s skupno kletno garažo.
V morfološki enoti ME2 je predvidena gradnja enostanovanjskega objekta ali stanovanjskega dvojčka ali tristanovanjske stavbe.
V morfološki enoti ME3 je predvidena gradnja štirih dvostanovanjskih stavb – stanovanjskih dvojčkov.
V morfološki enoti ME4 je predvidena gradnja šestih enostanovanjskih objektov.
V morfološki enoti ME5 je predvidena gradnja treh enostanovanjskih objektov.
Objekti znotraj morfoloških enot ME1, ME3 in ME4 bodo
zgrajeni sočasno in bodo enotno oblikovani.
V ureditvenem območju občinskega podrobnega prostorskega načrta so predvidene gradnja 26 stanovanjskih enot (10
enostanovanjskih objektov, 5 dvojčkov, 2 tristanovanjski stavbi),
ureditev skupnih površin v naselju ter izvedba prometne in
komunalne ureditve. V okviru toleranc se število stanovanjskih
enot lahko poveča v ME2 na največ tri stanovanjske enote
v objektu. Namesto enostanovanjske stavbe se lahko gradi
enostanovanjski dvojček ali ena tristanovanjska stavba. Na ta
način se poveča skupno število stanovanjskih enot v naselju
na 28.
Skozi območje je predvidena obvozna cesta za naselje
Gabrje.
Zaradi potoka in predvidene obvozne ceste, ki prečkata
območje, je naselje razdeljeno na tri ločene dele s tremi različnimi dostopi.
Zaradi topografskih značilnosti območja in treh investitorjev je v naselju oblikovanih pet morfoloških enot z različnim
tipi pozidave:
– V morfološki enoti ME1 je teren oblikovan v treh terasah, ki se spuščajo od zahoda proti vzhodu. Dvojček in dve
tristanovanjski stavbi imajo skupno kletno garažo. Dovoz do
skupne kletne garaže je s severa po pokriti uvozni rampi. Dostopi do objektov so v pritličju na severni strani objektov.
– V morfološki enoti ME2 je teren raven. V ME2 je predvidena gradnja enostanovanjskega objekta ali dvojčka ali tristanovanjske stavbe, dopustna je tudi gradnja kleti oziroma kletne
garaže. Dopustna je tudi izraba pritličja stavbe za mirno poslovno
dejavnost. Dovoz in dostop sta predvidena s severne strani.
– V morfološki enoti ME3 je teren relativno raven z nagibom proti potoku na vzhodu in z nagibom od severa proti jugu.
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Zahodno od obvozne ceste so locirani štirje stanovanjski dvojčki. Dovoz in dostop do objektov sta z vzhodne strani, vrtovi so
locirani na zahodni strani parcel.
– V morfološki enoti ME4, med obvozno cesto in potokom,
je predvidena gradnja šestih enostanovanjskih objektov. Dovoz
in dostop do objektov sta z zahodne strani, vrtovi so usmerjeni
proti jugu in proti potoku na vzhodu.
– V morfološki enoti ME5 je teren relativno raven z nagibom proti potoku. V njej je predvidena gradnja dveh ali treh
enostanovanjskih objektov. Dovoz do ME5 je z vzhodne strani,
dovoz in dostop do objektov sta predvidena po napajalni cesti
C3 s severne oziroma vzhodne strani objektov.
– Površine z oznako C1, C2 in C3 so javne površine naselja in so namenjene gradnji cest, transformatorske postaje, ekološkega otoka, zadrževalnika za padavinske vode in zelenic.
10. člen
(opis načrtovane ureditve zunanjih površin)
10.1. Proste površine ob objektih
Na prostih površinah ob objektih se uredijo tlakovana dvorišča za parkiranje in manipuliranje z osebnimi vozili ter zelene
površine (skupne zelene površine, predvrtovi in vrtovi).
– V morfološki enoti ME1 se tlakovane površine, nivojska
parkirišča in ozelenjena uvozna rampa v klet uredijo na severozahodni strani območja. Ob nivojskih parkirnih mestih sta
predvideni manjša skupna zelena površina in začasna skupna
postaja za utekočinjeni naftni plin. Na severni strani objektov
je tlakovana pešpot, po kateri je mimo hišnih predvrtov urejen
dostop do objektov. Na južni strani objektov so predvideni
ograjeni vrtovi z zunanjimi bivalnimi površinami.
– V morfološki enoti ME2 je tlakovano dvorišče s parkirišči
predvideno na severni strani parcele, uvozna rampa v klet je
na zahodni strani. Ob objektu se uredijo pohodne površine.
Ostale površine se ozelenijo. Začasna postaja za utekočinjeni
naftni plin je predvidena na jugovzhodnem delu parcele. V ME2
obsegajo zelene površine vsaj 30% parcele.
– V morfološki enoti ME3 so med cesto in objekti predvidena tlakovana dvorišča s pokritimi parkirišči, vrtnimi lopami in
predvrtovi, na zahodni strani parcel so urejeni ograjeni vrtovi.
Na parceli z oznako P3/1A je predvidena ureditev začasnega
obračališča. Po izgradnji obvozne ceste se parcela začasnega
obračališča priključi k zelenim površinam sosednje parcele z
oznako P3/1.
– V morfološki enoti ME4 so med cesto in objekti predvidena tlakovana dvorišča s pokritimi parkirišči in vrtno lopo.
Vrtovi z zunanjimi bivalnimi površinami so urejeni na južni in
vzhodni strani objektov. Na vzhodni strani vrtovi sežejo do potoka. V petmetrskem pasu priobalnega zemljišča, ki je naravna
vrednota, je treba ohraniti obstoječo brežino in naravno obrežno vegetacijo. Ob cesti so na vrtovih posajena hišna drevesa.
Na parceli z oznako P4/1A je predvidena ureditev začasnega
obračališča in začasne plinske postaje. Po izgradnji obvozne
ceste in priključitvi na plinovod se parceli začasnega obračališča in začasne plinske postaje priključita k zelenim površinam
sosednje parcele z oznako P4/1.
– V morfološki enoti ME5 so med cesto in objekti predvidena tlakovana dvorišča s pokritimi parkirnimi površinami, ostale površine se uredijo kot vrt. Na zahodni strani sežejo vrtovi
do potoka. V petmetrskem priobalnem pasu potoka, ki je naravna vrednota, je treba ohraniti obstoječo brežino in naravno
obrežno vegetacijo. Na parceli z oznako P5/3A je predvidena
ureditev začasne plinske postaje. Zemljišče se po priključitvi na
plinovod združi s sosednjo parcelo z oznako P5/3.
– Na južni strani naselja, na začetku nove obvozne ceste,
je predvidena javna zelenica z drevoredom. Ekološki otok je
tlakovana površina.
Oznake parcel so razvidne v kartah Načrt parcelacije in
Načrt parcelacije – prikaz v katastru.
10.2. Ograje in oporni zidovi
Ograje ob cesti ne smejo presegati višine 1,00 m. Ograje
med parcelami so lahko visoke do 1,60 m. Ograje se izvedejo
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v leseni izvedbi, kot žive meje ali kot ozelenjene lahke kovinske
ograje na nizkem parapetnem zidu.
Višinske razlike se premostijo z ozelenjenimi brežinami
in le izjemoma z opornimi zidovi. Za premostitev višinske razlike med dvema sosednjima zemljiščema je dovoljena izvedba opornih zidov, višina vidnega dela opornega zidu ne sme
presegati 1,50 m. Oporni zidovi naj se ozelenijo. Pri izvedbi
opornega zidu je treba izvesti drenažo za opornim zidom tako,
da se bosta talna in zaledna voda nemoteno odvajali izza
opornega zidu.
Ograje in oporni zidovi bodo v ME1, ME3 in ME4 oblikovani enotno. Vrtovi bodo zamejeni z ograjami, visokimi 1,60 m.
Ograje med bivalnimi vrtovi so večinoma kovinske mreže,
ozelenjene z živimi mejami ali vzpenjalkami, delno so v leseni
izvedbi.
V ureditvenem območju občinskega podrobnega prostorskega načrta je dopustna izvedba naslednjih ograj in opornih zidov:
V morfološki enoti ME1:
– ograja na meji z ME2,
– ograje med vrtovi,
– izvedba opornih zidov na meji med objektoma 1/1 in 1/2,
na meji med objektoma 1/2 in 1/3 ter na meji med ME1 in ME2.
Višina vidnega dela opornih zidov je lahko največ 1,00 m.
– Med predvrtovi pri objektih 1/2 in 1/3 ter med predvrtovi
in dostopno potjo je predvidena zasaditev nizke žive meje,
višine do 1,00 m. Ograje tu niso dopustne.
V morfološki enoti ME2:
– ograja na parcelni meji.
V morfološki enoti ME3:
– ograje med vrtovi, razen med predvrtovi, ograje na
mejah parcel, razen na meji s cesto (C2), kjer niso dovoljene.
Med predvrtom in cesto in med predvrtovi je dopustna nizka
živa meja višine do 1,00 m,
– izvedba opornega zidu vzdolž zahodne in severne meje
ME3 do višine vidnega dela zidu največ 1,50 m.
V morfološki enoti ME4:
– ograje na mejah parcel, ograje med vrtovi, razen v petmetrskem pasu priobalnega zemljišča, kjer niso dovoljene,
– dopustna je izvedba ozelenjenega opornega zidu vzdolž
meje priobalnega zemljišča (VZ) v višini do 1 m,
– V ME4 je sestavni del ograje ob cesti stena vrtne lope.
V morfološki enoti ME5:
– ograje na mejah parcel, ograje med vrtovi, razen v petmetrskem pasu priobalnega zemljišča, kjer niso dovoljene,
– dopustna je izvedba ozelenjenega opornega zidu vzdolž
meje priobalnega zemljišča (VZ) v višini do 1 m.
Če se ograja ali oporni zid izvede v skladu z zgoraj navedenimi pogoji na robu parcele tik ob parcelni meji, soglasje
mejaša ali upravljavca ceste ni potrebno. Po izvedbi ograje ali
opornega zidu mora investitor ograje na lastne stroške vzpostaviti prvotno stanje na sosednjem zemljišču.
Na oporni zid, katerega višina znaša več kot 0,50 m, je
treba namestiti ograjo ali drugače preprečiti možnost padca na
nižje ležeče zemljišče.
10.3. Skupne površine v naselju
Skupne zunanje površine v naselju so: površina z ekološkim otokom (E), površine z začasnimi plinskimi postajami
(PP) in začasno obračališče (OB) in površina za zadrževalnik
padavinske vode (Z).
Na površini z ekološkim otokom je predvidena izvedba
tlakovane ploščadi za namestitev tipskih zabojnikov za ločeno
zbiranje komunalnih odpadkov. Ob ploščadi se zasadi drevored, ostali del parcele se zatravi.
Površine z začasnimi plinskimi postajami (PP) bodo zatravene in ograjene z 2 m visoko žičnato ograjo, na njih bodo
vkopani plinski rezervoarji. Za preprečitev prenosa požara na
sosednje zemljišče morajo biti severna ograja plinske postaje v
ME1 ter južna in severna ograja v ME4 do višine enega metra
izvedene kot betonski parapetni zid. Po izgradnji plinovoda se
plinske postaje ukinejo, zemljišča pa se priključijo k sosednjim
parcelam v območju urejanja (P1, P4/1, P5/3).
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Površina obračališča (OB) je utrjena travnata površina. Po
dograditvi obvozne ceste se obračališče ukine, zemljišči pa se
priključita k sosednjima parcelama (P3/1, P4/1).
Na površini z oznako Z bo urejen zadrževalnik padavinske
vode, ki bo ustrezno dimenzioniran v nadaljnji fazi projektiranja.
10.4. Priobalno zemljišče ob vodotoku
V priobalnem zemljišču (5 m širok pas, merjeno od zgornje brežine vodotoka) se na območju parcel ohranja raščen
teren. Preoblikovanje terena je dopustno le zaradi zagotovitve
dostopa za vzdrževanje vodotoka. Na južni strani v priobalno
zemljišče sega tudi trasa ceste C2, ob njej je med pločnikom in
potokom zasajen drevored. Za drevored ob cesti se uporabijo
avtohtone drevesne vrste, na primer gaber.
Odsek struge pri mostu, ob kateri bo potekala dostopna
cesta C2, je treba zaradi zaščite pred delovanjem hudournih
voda ustrezno zaščititi. Ureditev struge je obravnavana v hidrološko hidravličnem elaboratu “Predlog ureditve struge Jarčjega
potoka v območju nove stanovanjske pozidave v naselju Gabrje”, ki ga je izdelal PUH d.d., št. IV-11/08 v aprilu 2008.
Poleg obeh poddimenzioniranih prepustov na lokalni in
regionalni cesti južno od ureditvenega območja občinskega
podrobnega prostorskega načrta ima pri poplavljanju okoliškega terena ob srednjem delu vodotoka bistveno vlogo vgrajen
prepust iz betonskih cevi ø 100 na poljski poti gorvodno od lokacije. Ker prepust prevaja le 3,00 m3/sek, predstavlja dušilko,
ki preprečuje poplavljanje zemljišča dolvodno.
Pred dograditvijo objektov v morfoloških enotah ME3,
ME4 in ME5 je treba zaščititi desno brežino struge Jarčjega
potoka v območju dovozne ceste. Ostali del potoka ohranja
obstoječ vodni režim vodotoka, pri čemer se mora ohranjati 5 m
širok priobalni pas, merjeno od zgornjega roba brežine potoka,
tudi za zagotavljanje poplavne varnosti. V tem pasu niso dovoljeni nikakršni posegi, vključno z nasipavanjem, postavitvijo
ograj, odlaganjem materiala itd.
Morebitni posegi v zvezi z urejanjem vodotoka v delu, ki
je opredeljen kot naravna vrednota, so dopustni le ob pridobitvi
naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja.
Za vse posege na vodnem in priobalnem zemljišču je
treba pridobiti vodno soglasje.
Ureditev zunanjih površin je podrobneje razvidna iz karte
Arhitekturna zazidalna situacija.
11. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
11.1. Regulacijski elementi
Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente,
ki imajo naslednji pomen:
– Regulacijska linija (RL) razmejuje površine v javni rabi,
dostopne vsakomur pod enakimi pogoji, od površin v nejavni
rabi.
– Gradbena meja (GM) je linija, ki je novo grajene stavbe
ne smejo preseči, lahko pa se je dotikajo z zunanjo linijo fasade
ali pa so odmaknjene od nje v notranjost. Preko gradbene meje
lahko segajo nadstreški nad vhodi, napušči in fasadni poudarki.
Fasadni poudarki so izstavljeni deli fasade, na primer izstavljena okna, poudarjene loggie ali balkoni, ki lahko segajo preko
gradbene meje največ 1,00 m.
– Gradbena meja kleti (GMk) je linija, ki je novo grajeni
objekti v nivoju pod terenom ne smejo preseči, lahko se je
dotikajo z zunanjo nosilno steno ali pa so odmaknjeni od nje
v notranjost.
– Tlorisna dimenzija je velikost zunanjega oboda stavbe
in se nanaša na zunanji rob nosilne konstrukcije stavbe. Preko določene tlorisne dimenzije lahko segajo le fasadni sloji,
nadstreški nad vhodi, napušči in fasadni poudarki. Fasadni
poudarki so izstavljeni deli fasade, na primer izstavljena okna,
poudarjene loggie ali balkoni, ki lahko segajo preko določene
tlorisne dimenzije.
– Višina stavbe je najvišja točka stavbe, merjena od kote
finalnega tlaka v pritličju. Meja vodnega zemljišča (VZ) omejuje 5 metrov širok pas priobalnega zemljišča ob vodotoku,

Uradni list Republike Slovenije
merjeno od zgornjega roba brežine vodotoka. V priobalnem
zemljišču gradnja objektov in drugi posegi niso dovoljeni, razen
gradnja javne infrastrukture, za kar si je treba pridobiti vodno
soglasje.
Regulacijske linije, gradbene meje in regulacijske linije ob
vodotoku so razvidne iz kart Arhitekturna zazidalna situacija in
Regulacijska karta.
11.2. Oblikovanje stavb
Pri oblikovanju novogradenj je treba upoštevati naslednja
pogoja:
– Stavbe morajo upoštevati zgoraj navedene regulacijske
elemente.
– Stavbe morajo biti izvedene iz trajnih materialov ter
morajo biti oblikovane sodobno in kakovostno.
11.3. Lega stavb
Lega stavb je določena v karti Načrt parcelacije s koordinatami v Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu, razen
lege stavbe 2/1 v ME2, ki je določena z regulacijskimi elementi.
V primeru gradnje samo dveh stavb (5/1 in 5/3) v ME5 je lega
druge stavbe 5/3 določena z regulacijskimi elementi. Regulacijski elementi so razvidni iz grafičnih prilog Regulacijska karta,
Arhitekturna zazidalna situacija in Idejna višinska regulacija.
11.4. Morfološka enota ME1
Stavba 1/1 – stanovanjski dvojček:
– namembnost: stanovanjski dvojček,
– lega: enostanovanjska objekta sta postavljena skupaj z
daljšo tlorisno stranico,
– tlorisna dimenzija posameznega objekta: 6,25 m x
11,75 m, tlorisna dimenzija posamezne stavbe lahko odstopa,
vendar seštevek vseh toleranc ne sme presegati 0,30 m v
smeri sever-jug in 0,15 m v smeri vzhod-zahod,
– skupna tlorisna dimenzija: 12,50 m x 11,75 m, dopustno
odstopanje v smeri sever-jug je +0,30 m, v smeri vzhod-zahod
je +0,15,
– etažnost: K+P+1,
– največja dopustna višina objekta: 7,50 m, odstopanje
je mogoče navzdol,
– streha: položna enokapnica z naklonom do največ
10 stopinj,
– fasada: uporabijo naj se kakovostni trajni materiali, npr.
omet, les, steklo, fasadne plošče, vhodi naj se oblikovno poudarijo,
– najmanjši odmiki objekta od parcelnih mej so določeni v
Regulacijski karti. Odmiki se nanašajo na fasado nadzemnega
dela objekta oziroma na nosilno konstrukcijo kletnega dela
objekta.
Stavbi 1/2 in 1/3 – dve tristanovanjski stavbi:
– namembnost: tristanovanjska stavba,
– tlorisna dimenzija: 18,50 m x 11,75 m, dopustno odstopanje v krajši smeri je +0,30 m, v daljši smeri pa +0,15 m,
– etažnost: K+P+1,
– največja dopustna višina objekta: 7,50 m, odstopanje
je mogoče navzdol,
– streha: položna enokapnica z naklonom do največ
10 stopinj,
– fasada: uporabijo naj se kakovostni trajni materiali, npr.
omet, les, steklo, fasadne plošče, vhodi naj se oblikovno poudarijo,
– odmiki objekta od parcelnih mej so določeni v Regulacijski karti. Odmiki se nanašajo na fasado objekta.
Skupna podzemna garaža 1/GK pod objekti 1/1, 1/2 in
1/3:
– tlorisna dimenzija skupaj z uvozno rampo: 60,50 m x
35,50 m,
– tloris kleti je nepravilne oblike in se prilagaja situaciji
objektov in višinski regulaciji,
– tlorisna dimenzija se lahko prilagaja potrebnemu številu
parkirnih mest in drugačni konstrukcijski izvedbi; dopustna je
tudi izvedba večje kleti, pri čemer je treba upoštevati najmanj
1,5-metrski odmik od meje sosednjih parcel,
– svetla višina kleti je 2,60 m, pod objektom 1/1-1/2 je
svetla višina 3,60 m. Dopustna so odstopanja zaradi prilagaja-
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nja tehnologiji gradnje, vendar svetla višina ne sme biti manjša
od 2,20 m,
– v kleti je mogoče urediti tudi shrambe, tehnične prostore
in skupne prostore.
Pokrita uvozno-izvozna klančina (KL):
– tlorisna dimenzija: širina 6,20 m, dolžina se prilagaja
prerezu kleti,
– naklon: največ 15%,
– višina nadstreška nad rampo: največ 3,40 m, dopustno
je odstopanje navzdol,
– tlorisne dimenzije nadstreška se prilagajajo dimenzijam
uvozno-izvozne klančine,
– streha nad uvozno-izvozno klančino je ozelenjena.
11.5. Morfološka enota ME2
Stavba 2/1:
– namembnost: stanovanjska s spremljajočo mirno poslovno dejavnostjo,
– dopustna je gradnja enostanovanjskega objekta, stanovanjskega dvojčka ali tristanovanjske stavbe 2/1. V pritličju je
dopustna tudi nestanovanjska namembnost oziroma ureditev
prostorov za opravljanje dejavnosti pod naslednjimi pogoji:
dejavnost se mora v celoti opravljati v objektu, dejavnost ne
sme povzročati prekomernega hrupa in drugih škodljivih emisij
v okolje, dostava se lahko opravlja le z osebnimi vozili ali kombiji. Ureditev gostinskega lokala ali druge dejavnosti z večjim
številom obiskovalcev ni dopustna,
– največja tlorisna dimenzija objekta: 18,50 m x 11,75 m,
– v okviru toleranc je dopustna gradnja stavbe s simetrično dvokapnico z etažnostjo K+P+M ali s položno enokapno
streho z etažnostjo K+P+1:
a) stavba s simetrično dvokapnico z etažnostjo K+P+M se
gradi pod naslednjimi pogoji:
– višina kolenčnega zidu sme biti največ 1,50 m,
– kota slemena sme biti največ 9,50 m nad koto finalnega tlaka v pritličju, kota pritličja je razvidna iz karte Idejna
višinska regulacija,
– streha: simetrična dvokapnica z naklonom 35–40
stopinj, sleme dvokapnice mora biti pravokotno na zahodno
mejo parcele P2/1,
b) stavba s položno enokapno streho z etažnostjo K+P+1
se gradi pod naslednjimi pogoji:
– največja dopustna višina objekta: 7,50 m nad koto
finalnega tlaka v pritličju, kota pritličja je razvidna iz karte Idejna
višinska regulacija,
– streha: položna enokapnica z naklonom do največ
10 stopinj,
– dopustna je gradnja kletne garaže z uvozno-izvozno
klančino, ki mora biti najmanj 1,50 m oddaljena od meja sosednjih parcel,
– nad parkirnimi mesti se predvidi možnost postavitve
nadstrešnice, pri čemer seštevek zazidanih površin vseh objektov v morfološki enoti ME2 ne sme presegati 40% celotne
površine parcele,
– kletna etaža mora biti v celoti vkopana,
– fasada: uporabijo naj se kakovostni trajni materiali, npr.
omet, les, steklo, fasadne plošče, vhodi naj se oblikovno poudarijo,
– odmiki objekta od parcelnih mej so določeni z gradbeno
mejo v Regulacijski karti.
– V morfološki enoti ME2 se lahko v območju gradbene
meje kleti (GMk) izvede tudi garaža nad terenom, pri čemer
seštevek zazidanih površin vseh objektov v morfološki enoti
ME2 ne sme presegati 40% celotne površine parcele. Garaža
je enoetažen, pritličen objekt, namenjen shranjevanju osebnih
motornih vozil, z bruto površino največ 30 m2 in višino najvišje
točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega
streha je hkrati strop nad prostorom.
11.6. Morfološka enota ME3
Stavbe 3/1-3/2, 3/3-3/4, 3/5-3/6, 3/7-3/8:
– namembnost: štirje stanovanjski dvojčki,
– lega: po dva enostanovanjska objekta sta z daljšo tlorisno stranico postavljena skupaj na skupno parcelno mejo,
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– odmiki od parcelne meje: vzhodna fasada stavb je od
RL ceste oddaljena 6,00 m,
– tloris posameznega objekta je pravokotnik s tlorisnimi
dimenzijami največ 7,50 m x 15,00 m in s pravokotno zajedo
s tlorisnimi dimenzijami 2,50 m x 7,50 m na vhodnem delu;
tlorisna dimenzija posamezne stavbe lahko odstopa, vendar
seštevek vseh toleranc ne sme presegati 0,30 m v smeri
vzhod-zahod in 0,15 m v smeri sever-jug,
– skupna tlorisna dimenzija dvojčka: 15,00 m x 15,00 m,
dopustno odstopanje je +0,30 m v smeri proti zahodu in 0,15 m
v smeri sever-jug,
– etažnost: P+1,
– največja dopustna višina objekta: 7,50 m, dopustno je
odstopanje navzdol,
– streha: položna enokapnica z naklonom do največ
10 stopinj,
– fasada: uporabijo naj se kakovostni trajni materiali, npr.
omet, les, steklo, fasadne plošče, vhodi naj se oblikovno poudarijo.
Nadstrešnice:
– ob vsaki stavbi je predvidena nadstrešnica nad vhodom
in nad parkirnima mestoma, v sklopu nadstrešnice je predvidena lopa za shranjevanje orodja,
– tlorisna dimenzija nadstrešnice: 6,00 m x 6,50 m, razen
ob objektu 3/8, kjer je tlorisna dimenzija nadstrešnice: 6,00 m
x 4,00 m. Tlorisna dimenzija nadstrešnic ob objektih 3/2, 3/3,
3/4, 3/5, 3/6 in 3/7 se v smeri sever-jug lahko prilagaja razdalji
med sosednjima enostanovanjskima stavbama, na vrtni strani
v smeri vzhod-zahod pa je toleranca do +2,50 m zaradi vrtne
lope,
– največja dopustna višina objekta: 3,00 m,
– streha: položna enokapnica z naklonom do največ
10 stopinj,
– lokacija in vodoravni gabariti nadstrešnic so prikazani
v Regulacijski karti.
11.7. Morfološka enota ME4
Stavbe 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6:
– namembnost: šest enostanovanjskih objektov,
– lega stavb 4/1, 4/3, 4/5 na parceli: zahodna fasada je
vzporedna s cesto in oddaljena od nje 7,50 m,
– lega stavb 4/2, 4/4, 4/6 na parceli: zahodna fasada je
vzporedna s cesto in oddaljena od nje 10,00 m,
– tlorisna dimenzija: 15,00 m x 7,50 m, dopustno odstopanje za +0,30 m v daljši smeri in +0,15 m v krajši smeri,
– etažnost: P+1,
– višina objekta: 7,40 m, dopustno odstopanje ±0,50 m,
– streha: položna enokapnica z naklonom do največ
10 stopinj,
– fasada: uporabijo naj se kakovostni trajni materiali, npr.
omet, les, steklo, fasadne plošče, vhodi naj se oblikovno poudarijo.
Nadstrešnice z lopo ob stavbah 4/1, 4/3, 4/5:
– ob vsaki stavbi je predvidena nadstrešnica nad parkirnima mestoma, v sklopu nadstrešnice je predvidena lopa za
shranjevanje orodja,
– največja tlorisna dimenzija nadstrešnice: 7,50 m x
5,00 m, od tega je tlorisna dimenzija lope 2,50 m x 5,00 m,
– dopustno odstopanje za tlorisno dimenzijo nadstrešnice
je +0,50 m v obe smeri,
– največja višina objekta: 3,00 m,
– streha: položna enokapnica z naklonom do največ
10 stopinj,
– lokacija in vodoravni gabariti nadstrešnic so prikazani
v Regulacijski karti.
Nadstrešnice z lopo ob stavbah 4/2, 4/4, 4/6:
– ob vsaki stavbi je predvidena nadstrešnica nad tremi
parkirnimi mesti, v sklopu nadstrešnice je predvidena lopa za
shranjevanje orodja,
– največja tlorisna dimenzija nadstrešnice: 10,00 m x
5,00 m, od tega je tlorisna dimenzija lope 2,50 m x 5,00 m,
– dopustno odstopanje za tlorisno dimenzijo nadstrešnice
je +0,50 m v obe smeri,
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– največja višina objekta: 3,00 m,
– streha: položna enokapnica z naklonom do največ
10 stopinj,
– lokacija in vodoravni gabariti nadstrešnic so prikazani
v Regulacijski karti.
11.8. Morfološka enota ME5:
– namembnost: tri enostanovanjske stavbe,
Stavba 5/1:
– tlorisna dimenzija: 11,00 m x 9,00 m, dopustno odstopanje ±0,50 m,
– etažnost: K+P+M, izvedba kleti je dopustna, če je tehnično izvedljiva glede na geomehansko poročilo,
– streha: simetrična dvokapnica z naklonom 35–40 stopinj, sleme mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta, smer
slemena poteka vzporedno s potokom,
– višina kolenčnega zidu sme biti največ 1,50 m,
– kota slemena sme biti največ 8,80 m nad koto finalnega
tlaka v pritličju,
– fasada: uporabijo naj se kakovostni trajni materiali, npr.
omet, les, steklo, fasadne plošče, vhodi naj se oblikovno poudarijo.
Stavbi 5/2, 5/3:
– tlorisna dimenzija: 11,00 m x 9,00 m, dopustno odstopanje ±0,50 m,
– etažnost: K+P+M, izvedba kleti je dopustna, če je tehnično izvedljiva glede na geomehansko poročilo,
– kota slemena sme biti največ 8,80 m nad koto finalnega
tlaka v pritličju,
– streha: simetrična dvokapnica z naklonom 35–40 stopinj, sleme mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta, smer
slemena poteka pravokotno na potok,
– višina kolenčnega zidu sme biti največ 1,50 m,
– fasada: uporabijo naj se kakovostni trajni materiali, npr.
omet, les, steklo, fasadne plošče, vhodi naj se oblikovno poudarijo,
– lega objekta: dopustna je toleranca pri legi objekta na
parceli. Med objektoma je lahko na vsaki strani le po ena nadstrešnica, s tem se objekta ob skupni parcelni meji približata iz
vsake strani za 2,5 m in bivalni del vrta se poveča. Parkiranje
je treba zagotoviti na severni strani parcele.
11.9. Idejna višinska regulacija
V karti Idejna višinska regulacija so za morfološke enote
ME1, ME2, ME3, ME4 in ME5 določene kote finalnega tlaka
v pritličju.
Dopustna so odstopanja do ±0,20 m, vendar mora biti
kota pritličja najmanj 0,50 m nad koto stoletne poplavne vode.
Ta je določena v Študiji poplavne varnosti, ki jo je izdelal Aping,
d.o.o., v oktobru 2006. V objektih ob Jarčjem potoku na severni
strani naselja mora biti kota finalnega tlaka v pritličju najmanj
317,40 m. n. m., na južni strani pa najmanj 316,90 m. n. m.
11.10. Posebna merila in pogoji
Lega objektov, regulacijski elementi ter idejna višinska
regulacija so podrobneje razvidni iz grafičnih prilog Arhitekturna zazidalna situacija, Regulacijska karta, Zazidalna situacija
kleti s prometno ureditvijo, Idejna višinska regulacija in Načrt
parcelacije.
12. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)
Obstoječi objekti so objekti, ki bodo v času trajanja občinskega podrobnega prostorskega načrta že dograjeni. Na
dograjenih objektih so dopustna investicijsko-vzdrževalna dela.
Posegi, ki bi vplivali na zunanji videz objektov, niso dopustni.
Dopustne so tudi rušitve objektov in nadomestne gradnje
v skladu z določili, ki veljajo za novogradnje na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Na parceli 2/1 je v primeru, da je zgrajena stavba manjša
od največje dimenzije, ki je dopustna za novogradnje, dovoljena dozidava oziroma nadzidava do dimenzij, ki veljajo za
novogradnjo na tem zemljišču. Enako velja za stavbo na parceli
5/3, če se parceli 5/2 in 5/3 združita v eno parcelo.
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13. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih objektov)
Znotraj celotnega območja občinskega podrobnega prostorskega načrta je dovoljena izvedba vseh tistih pomožnih
infrastrukturnih objektov, ki so potrebni za priključitev objektov
in drugih prostorov na javno komunalno infrastrukturo.
V morfološki enoti ME1 so dovoljeni še:
– nadstreški nad prostorom za zbiranje odpadkov,
– začasna skupna plinska postaja.
V morfološki enoti ME2 so dovoljeni še:
– enoetažna pritlična lopa, namenjena shranjevanju orodja, vrtne opreme in podobno, z bruto površino največ 15 m2 in
višino najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke
objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
– nadstrešek, to je streha pred vhodom v objekt, namenjena zaščiti osebnih motornih vozil in koles, zbirnih mest za
komunalne odpadke in podobno, če je njegova površina največ
30 m2 in višina najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje
točke objekta;
– bazen, če je njegova tlorisna površina do 30 m2 in globina do 1,35 m, merjeno od roba do dna;
– drvarnica, to je enoetažen, pritličen objekt, namenjen
hrambi trdnega kuriva, z bruto površino največ 12 m2 in višino
najvišje točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta,
pri katerem je streha hkrati strop nad prostorom;
– steklenjak, to je enoetažen, pritličen, s steklom pokrit
prostor narejen kot zimski vrt, z bruto površino največ 30 m2 in
višino najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od najnižje točke
objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom;
– rezervoar za utekočinjen naftni plin,
– uta oziroma senčnica, to je enoetažna, pritlična, navadno lesena, delno odprta stavba, katere streha je hkrati strop
nad prostorom, z bruto površino največ 15 m2 in višino najvišje
točke največ 3 m, merjeno od najnižje točke objekta;
– zbiralnik za kapnico (za zalivanje vrta) s prostornino
do 30 m3.
Druga določila, ki veljajo za gradnjo pomožnih objektov
v ME2:
– pomožni objekti morajo biti najmanj 1,50 m oddaljeni
od sosednje meje,
– pomožni objekti morajo biti oblikovno usklajeni z glavnim objektom na zemljišču.
V morfološki enoti ME4 so dovoljeni še:
– začasna skupna plinska postaja na parceli 4/1A.
V morfološki enoti ME5 so dovoljeni še:
– nadstrešnice nad parkirnimi mesti z bruto površino do
30 m2 in višino višino najvišje točke največ 3 m, merjeno od
najnižje točke objekta,začasna skupna plinska postaja na parceli 5/3A.
Enostavni objekti morajo izpolnjevati zahteve veljavnega
pravilnika o enostavnih objektih.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST
PRIKLJUČEVANJA NANJO
14. člen
(pogoji za prometno urejanje)
Dovozna cesta in navezava na javno cestno omrežje
Naselje je sestavljeno iz treh prometno nepovezanih delov, ki bodo dostopni s treh različnih dovozov od obstoječe
lokalne ceste Gabrje–Jarčen potok. Osrednji del (ME3 in ME4)
bo dostopen z južne strani po novi obvozni cesti za naselje
Gabrje, zahodni del (ME1 in ME2) in vzhodni del (ME5) pa po
obstoječih dovoznih poteh z zahoda in jugovzhoda.
Občinski podrobni prostorski načrt obravnava priključke
na obstoječo cesto do meje ureditvenega območja tega načrta.
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Profil dovozne ceste C2 ima naslednje elemente:
– hodnik za pešce
– vozišče
– skupaj
Profil dovoznih cest C1 in C3:

1 x 1,50 m
2 x 2,50 m
6,50 m

– vozišče
– skupaj

4,00 m
4,00 m

Dostop do objektov
Dovoz do posameznega objekta z uvozno-izvozno širino
6,0 m oziroma 5,0 m bo izveden preko pogreznjenega robnika.
Stanovanjski objekti v ME3 in ME4 bodo dostopni peš po pločniku s širino 1,50 m, v ME1 po pešpoti s širino 1,50 m, v ME2
in ME5 pa po napajalnih cestah C1 in C3.
Mirujoči promet
Za ureditev mirujočega prometa je treba na vsaki parceli za
vsako stanovanjsko enoto predvideti najmanj tri parkirna mesta.
Parkirna mesta se zagotovijo na parcelah v garaži ali pod nadstrešnico in/ali na prostih površinah ob objektu. Tretje parkirno
mesto se lahko zagotovi tudi z zaparkiranjem enega vozila.
V primeru, da se v morfoloških enotah ME2 izvede tudi
poslovna dejavnost, je treba poleg parkirnih mest za stanovanja predvideti še po eno parkirno mesto na vsakih 30 m2
poslovne površine.
15. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)
Obravnavani objekti bodo priključeni na obstoječe in projektirano komunalno-energetsko omrežje. Občinski podrobni
prostorski načrt obravnava komunalne vode in priključke do
meje ureditvenega območja oziroma do točke priključka na
javno komunalno-energetsko omrežje. Razmejitev je razvidna
v karti Zbirni načrt komunalnih vodov.
15.1. Kanalizacija
Na območju obravnavanega naselja je predvidena kanalizacija ločenega sistema. Potekala bo po komunalnem koridorju
v morfološki enoti ME1, po trasi nove ceste (C2), ki poteka
skozi novo naselje zahodno od Jarčjega potoka, po trasi obstoječe dovozne ceste (C3), ki poteka vzhodno od Jarčjega
potoka, ter po komunalnem koridorju na zemljišču s parcelno
številko 763/2.
Na javno kanalizacijo za komunalne odpadne vode se
bodo priključevale vse komunalne odpadne vode iz novo predvidenih objektov. Odtok iz kleti objektov bo mogoč le preko
črpališč.
Na javno kanalizacijo za padavinske vode se bodo priključevale vse padavinske vode s ceste ter padavinske vode
z utrjenih površin in streh objektov. Vse padavinske vode z
utrjenih površin objektov morajo biti pred priklopom na javno
kanalizacijo očiščene preko internega lovilca olja.
Možnost priključka na javno kanalizacijo za komunalne
odpadne vode in na javno kanalizacijo za padavinske vode
bodo imeli tudi obstoječi objekti, ki so locirani na parcelah
št. 760/3, 760/4, 760/5, 760/6 in 922/6, k.o. Šujica.
Komunalne odpadne vode iz objektov se bodo preko
hišnih kanalizacijskih priključkov stekale v javno kanalizacijo
za komunalne odpadne vode.
Padavinske vode s ceste se bodo preko cestnih požiralnikov
in CP zvez stekale v javno kanalizacijo za padavinske vode.
Padavinske vode s streh in utrjenih površin ob objektih
se bodo preko hišnih kanalizacijskih priključkov stekale v javno
kanalizacijo za padavinske vode.
Pred iztokom javne kanalizacije za padavinske vode v
Jarčji potok, je treba zgraditi ustrezno dimenzionirane zadrževalnike padavinskih vod.
Objekti, vzhodno od Jarčjega potoka, ne bodo priključeni
na javno kanalizacijo za padavinske vode, pač pa bodo padavinske vode speljane neposredno v potok. Pred priključkom v
potok je treba zgraditi ustrezno dimenzioniran interni zadrževalnik padavinskih vod.
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Zasnova:
Kanalizacija za komunalne odpadne vode je zasnovana
iz kanalov S in S1.
Kanal S – DN250 bo potekal od konca obračališča na zahodni strani ceste C2 do osi ceste C2. Od tu dalje se bo obrnil
pod kotom 90 stopinj in bo potekal dolvodno od severnega dela
proti južnemu delu obravnavanega območja po novi dovozni
cesti, ki bo potekala čez novo naselje, in se bo priključil na že
projektiran kanal DN250, po načrtu PGD/PZI št. 0202-01-4-43,
Kalkem, d.o.o., ki je lociran v obstoječi cesti na južnem delu
obravnavanega območja.
Predvidena dolžina kanala S je 233,07 m.
Kanal S1 – DN250 bo potekal dolvodno od severnega
dela proti južnemu delu območja po obstoječi dovozni cesti, ki
poteka do treh novo predvidenih stanovanjskih objektov, in se
bo priključil na že projektiran kanal DN250, po načrtu PGD/PZI
št. 0202-01-4-43, Kalkem, d.o.o., ki je lociran v obstoječi cesti
na južnem delu obravnavanega območja.
Predvidena dolžina kanala S je 131,53 m.
Kanalizacija za padavinske vode je zasnovana iz kanalov
M in M1.
Kanal M – DN250-DN300 bo potekal dolvodno od severnega dela proti južnemu delu obravnavanega območja po
novi dovozni cesti, ki bo potekala čez novo naselje. Po celotni
dolžini poteka vzporedno s kanalom S in se izliva v obstoječi
vodotok Jarčji potok. Pred iztokom v Jarčji potok se na kanalu
M, na parcelni št. 760/14, južno od objekta 4/6 zgradi ustrezno
dimenzioniran zadrževalnik za padavinske vode. Predvidena
dolžina kanala M je 137,03 m.
Kanal M1 – DN250 bo potekal po levem delu obračališča
dolvodno od zahoda proti vzhodu in se bo iztekal v vodotok
Jarčji potok. Kanal je namenjen odvajanju padavinskih voda iz
obstoječih objektov, ki so locirani na parcelah št. 760/3, 760/4,
760/5, 760/6 in 922/6, k.o. Šujica.
Pred iztokom v Jarčji potok se na kanalu M1, na lokaciji
obračališča, severno od objekta 3/1 zgradi ustrezno dimenzioniran zadrževalnik za padavinske vode. Predvidena dolžina
kanala M1 je 68,50 m.
Vse trase kanalov so prilagojene terenskim pogojem in
usklajene z obstoječimi in predvidenimi komunalnimi vodi. Projektirana kanala omogočata priključitev z leve in desne strani.
Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati naslednje
predpise:
– Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05),
– Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 45/07),
– Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z
javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05),
– Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru občinske
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07).
Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati idejno
zasnovo št. 1197/06, Kanalizacijsko omrežje, ki jo je izdelal
KONO-B, d.o.o., v marcu 2007, dopolnjeno v maju 2008.
Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je treba
zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za priključitev objektov in predložiti izvedbeno dokumentacijo.
15.2. Vodovod
Objekti v ureditvenem območju bodo priključeni na predvideni vodovod v naselju z navezavo na novo občinsko vodovodno omrežje, ki bo potekalo po obstoječi cesti na zahodni in južni strani območja urejanja. Znotraj območja bo vodovod potekal
po projektiranih cestah C1, C2, C3 in po komunalnem koridorju
na zemljišču s parcelnimi številkami 761/6, 764/2, 766.
Predvideni vodovod v naselju ima premer cevi 100 mm in
je opremljen z nadzemnimi hidranti.
Sanitarno in pitno vodo je mogoče zagotoviti iz obstoječih
vodnih virov, potrebno požarno vodo pa bo začasno zagotavljal
požarni bazen (10 m3). Po dokončani izgradnji občinskega
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vodovodnega omrežja, ko bosta vzpostavljena ustrezna pretočnost in pritisk, se požarni bazen ukine.
Pri nadaljnjem projektiranju in izvedbi je treba upoštevati
idejno zasnovo št. 149/D-07-IDP, ki jo je izdelal Komunala projekt, d.o.o., v juniju 2007, dopolnjeno v maju 2008.
15.3. Ogrevanje
Za ogrevanje objektov je predvidena vgradnja kombiniranih plinskih grelnikov vode.
Vse stavbe v območju občinskega podrobnega prostorskega načrta je treba priključiti na sistem oskrbe z zemeljskim
plinom, razen v primeru uporabe obnovljivih virov energije
(sončna energije, biomasa, bioplin, geotermalna energija ...).
Območje urejanja je v prihodnosti predvideno za plinifikacijo. V ta namen se v letu 2007 začenja gradnja glavnega plinovoda do naselja Dobrova, ki je del predvidenega napajalnega
plinovoda do naselja Gabrje.
Za oskrbo območja urejanja z zemeljskim plinom je treba
zgraditi glavno srednjetlačno plinovodno omrežje, ki se bo na
južni strani navezovalo na predvideni plinovod DN 100, ki bo
potekal v glavni dovozni cesti skozi Gabrje. Zaradi zasnove
naselja in treh dostopnih cest je predvidena gradnja treh glavnih plinovodov DN 50 do glavnega napajalnega plinovoda. Za
vsak objekt je predvidena gradnja samostojnega priključnega
plinovoda DN 25.
Do izgradnje napajalnega plinovoda do naselja Gabrje bo
srednjetlačno plinovodno omrežje začasno priključeno na štiri
skupne kontejnerske postaje uparjenega naftnega plina.
Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati projekt št.
R-177-P/2, Idejna zasnova plinovodnega omrežja za izdelavo
OPPN za območje urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica, ki ga je izdelala Energetika Ljubljana v marcu 2007, dopolnjen v maju 2008.
15.4. Elektroenergetski vodi
Za oskrbo z električno energijo bo treba v novem naselju
zgraditi novo transformatorsko postajo s srednjenapetostnim priključnim vodom in razvodom nizkonapetostnih priključnih vodov.
Nova transformatorska postaja bo locirana na zemljišču z
oznako TP ob parceli P4/7 na južnem delu naselja, s srednjenapetostnim vodom bo priključena na obstoječi betonski drog
v oddaljenosti približno 150 m zahodno od naselja. Razvod
nizkonapetostnih priključnih vodov iz transformatorske postaje
bo izveden z zemeljskimi kabli. Zemeljski kabli srednjenapetostnih vodov, nizkonapetostnih priključnih vodov in vodov javne
razsvetljave bodo speljani v kabelski kanalizaciji.
Trasa elektrokabelske kanalizacije znotraj območja bo potekala vzdolž ceste C1, po trasi komunalnega koridorja v ME1
in ME3 in vzdolž ceste C2 v ureditvenem območju občinskega
podrobnega prostorskega načrta.
Objekti v ME5 bodo priključeni na obstoječe električno
omrežje. Nizkonapetostni priključni vod bo z zemeljskim kablom speljan od betonskega droga na parceli št. 768 k.o. Šujica
in po napajalni cesti C3.
Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati idejno
zasnovo št. ELR3-314/06T, Elektrifikacija stanovanjskega naselja v Gabrjah, ki jo je izdelal Elektro Ljubljana v aprilu 2007,
dopolnjeno v maju 2008.
V primeru, da bo pred dograditvijo objektov v območju
občinskega podrobnega prostorskega načrta zgrajena nova
transformatorska postaja Šujica polje, se bo oskrba z električno
energijo za objekte v obravnavanem območju zagotovila iz te
transformatorske postaje v skladu s soglasnim dogovorom,
ki je bil 5. 11. 2007 sklenjen med Elektro Ljubljana, d.d., ter
podjetjema Yucca, d.o.o., in Prin,o d.o.o. V tem primeru mora
investitor objektov naročiti izdelavo projekta NN voda od nove
transformatorske postaje Šujica polje do ureditvenega območja
občinskega podrobnega prostorskega načrta z navezavo na
predvideno traso elektrokabelske kanalizacije vzdolž ceste C2.
K projektni rešitvi je treba pridobiti soglasje Elektro Ljubljana.
15.5. Telekomunikacijski vodi
Objekti bodo priključeni na telekomunikacijsko omrežje
(TK) in omrežje kabelskega komunikacijskega sistema (KKS)
preko kabelske kanalizacije.
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Za potrebe občinskega podrobnega prostorskega načrta
je treba zgraditi kabelsko kanalizacijo od točke navezave na
telekom omrežje TC Dobrova na parceli št. 750/7 k.o. Šujica
po obstoječi cesti in novo predvideni cesti C2 do osrednjega
in vzhodnega dela območja in po naselju. Za tri objekte na
vzhodnem delu se zgradi kabelska kanalizacija po parcelah št.
766, 764/2 in 761/6 k.o. Šujica.
Omrežje KKS je obdelano v območju gradnje kot kabelska kanalizacija, navezava na primarno omrežje kabelskega
operaterja je predvidena od obstoječe KKS omare na parceli
št. 758/3 k.o. Šujica (Telemach) po parcelah št. 758/2 in 758/1
do območja urejanja in po naselju, kjer bo potekala po C2 in po
komunalnem koridorju v zahodnem delu.
V glavni smeri se zgradijo 2 x 2 PVC cevi, ki jih zasede:
2 x Telekom, 1 x KKS operater, 1 x rezerva. Na vseh odcepih
do posameznih stanovanjskih objektov je predvidena po ena
PE50 cev za Telekom in KKS operaterja do fasadnih omar na
posameznih objektih.
Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati idejno
rešitev št. 06116101: Načrt TK in KKS, ki jo je izdelal Dekatel,
d.o.o., v novembru 2006, dopolnjeno v maju 2008.
15.6. Javna razsvetljava
V ureditvenem območju občinskega podrobnega prostorskega načrta je predvidena gradnja javne razsvetljave, ki bo
speljana v naselju ob dostopni cesti s severozahodne strani
(C1) in ob dostopni cesti z južne strani (C2). Trasa javne razsvetljave bo potekala vzdolž ceste C1, po trasi komunalnega
koridorja v ME1 in ME3 in vzdolž ceste C2 v ureditvenem območju občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati idejno zasnovo št. 03-30-1979/2049, Načrt javne razsvetljave, ki jo je izdelal
JRS, d.d., Ljubljana, v marcu 2007, dopolnjeno v maju 2008.
15.7. Odpadki
Za zbiranje gospodinjskih odpadkov so v ME2 in ME5
predvidena zbirna mesta na posameznih parcelah, objekti v
ME1 imajo skupno odjemno mesto ob uvozu v garažo, objekti
v ME3 in ME4 pa imajo skupno odjemno mesto na južni strani
naselja ob dovozni cesti, kjer je predviden tudi ekološki otok za
ločeno zbiranje odpadkov.
Pri projektiranju je treba upoštevati Pravilnik o minimalnih
pogojih za določitev zbirnega in odjemnega mesta ter o načinu
določanja velikosti posod za zbiranje komunalnih odpadkov in
Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
Uradni list RS, št. 1/05.
Odjemni mesti za ME1 ter za ME3 in ME4 sta manj kot
50 m oddaljeni od javne ceste, zato za odjemno mesto v ME1
obračališče za komunalna vozila ni predvideno.
V ME2 in ME5 se posode s komunalnimi odpadki v času
odvoza prestavijo k občinski cesti.
15.8. Odstopanja
Odstopanja pri trasah komunalnih ter energetskih vodov
in naprav so dovoljena s soglasjem upravljavcev. Dopustne
so spremembe tras posameznih komunalnih in energetskih
vodov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora. V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izvedbe
komunalnih vodov, ki jih v fazi priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta ni bilo mogoče predvideti.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO
NARAVNIH DOBRIN
16. člen
(varovanje okolja)
16.1. Varstvo pred hrupom
Po Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Uradni list RS, št. 105/05 in 34/08) se obravnavana lokacija
glede na namensko rabo prostora uvršča v območje, kjer velja
III. stopnja varstva pred hrupom.
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16.2. Osončenje
Pri projektiranju je treba upoštevati določila Pravilnika o
minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb
in stanovanj. Naravna osvetlitev objektov ne sme biti zagotovljena izključno skozi odprtine, ki so usmerjene v območju od
severovzhodne do severozahodne smeri.
16.3. Varstvo vodnih virov
Obravnavano območje ne leži v vodovarstvenem območju vodnih virov. Pri projektiranju je treba upoštevati naslednje
pogoje:
– kanalizacijski sistemi morajo biti izvedeni neprepustno
za vodo, neprepustnost se potrdi s tlačnim preskusom;
– vse parkirne površine v okolici objektov morajo biti utrjene in obrobljene z robniki. Padavinske odpadne vode s teh
površin se morajo stekati v kanalizacijo za padavinske vode
ali neposredno v Jarčji potok preko cestnega požiralnika z
lovilnikom olj.
17. člen
(vodna in priobalna zemljišča)
Vsi posegi v prostor morajo biti predvideni zunaj vodnega
in priobalnega zemljišča (najmanj 5 m od zgornjega roba brežin
vodotokov II. reda). Skozi območje teče Jarčji potok, ki je vodotok II. reda. Če je to nujno potrebno, je javno infrastrukturo mogoče predvideti na vodnih in priobalnih zemljiščih po predhodni
pridobitvi projektnih pogojev in vodnega soglasja.
18. člen
(varstvo naravne in kulturne dediščine)
Obravnavano območje sega v zavarovano območje Krajinskega parka Polhograjski dolomiti (Odlok o sprejetju urbanističnega načrta za območje krajinskega parka »Polhograjski
Dolomiti« za območji občin Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič
- Rudnik, Uradni list SRS, št. 14/74). Območje krajinskega
parka posega le na manjši, severni del območja urejanja, ki je
že degradiran.
Skozi območje teče Jarčji potok, ki je naravna vrednota
lokalnega pomena z identifikacijsko številko 4119 (Pravilnik o
določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04,
št. 70/06).
Na območju naravne vrednote je treba pri načrtovanju in
izvajanju predvidenih posegov upoštevati naslednje konkretne
varstvene usmeritve:
– zagotovi naj se ustrezen (5 m) odmik objektov in predvidene infrastrukture od brežin Jarčjega potoka, tako da se
načrtovani posegi ne izvajajo v območju, ki je opredeljeno kot
naravna vrednota;
– posegi v brežine in strugo potoka, ki pomenijo odstranjevanje obvodne vegetacije, utrjevanje oziroma regulacijo
brežin in struge, niso dopustni.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
19. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred požarom)
V okviru varstva pred požarom se izvedejo naslednji
ukrepi:
– intervencijske poti in površine,
– zunanje hidrantno omrežje,
– potrebni odmiki med objekti,
– poti za evakuacijo.
Intervencijske poti in površine
Vsa zemljišča v ureditvenem območju občinskega podrobnega prostorskega načrta so v primeru požara dostopna
po občinski cesti Dobrova–Gabrje in po predvidenih cestah C1,
C2 in C3. Občinska cesta Dobrova–Gabrje in predvidena obvozna cesta C2 omogočata krožno vožnjo v naselju in ustrezata
standardu SIST DIN 14090.
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Utrjene intervencijske poti in dostopi morajo biti široki
najmanj 3 m s potrebnimi razširitvami v območju radijev. Vse
povozne površine, namenjene intervencijskim vozilom, morajo
biti dimenzionirane na osni pritisk 10 t.
Delovne površine
Vsi predvideni objekti v območju so manjši od 600 m2,
zato ti objekti ne potrebujejo delovnih površin za gasilna vozila.
Ustreza že peš dostop. Ker je kletna garaža večja od 600 m2,
potrebuje eno delovno površino (zahteva smernice TSG), ki bo
dostopna z manjšo cisterno.
Hidrantna mreža
V primeru požara se za gašenje uporablja voda iz predvidenega javnega hidrantnega omrežja v naselju. Hidranti so
predvideni na medsebojni razdalji največ 150 m.
Intervencijske poti, postavitvene površine in hidranti so
prikazani v karti Požarno varstvo.
Požarni bazen
Za zagotavljanje požarne vode je v območju urejanja do
izboljšanja vodooskrbe predviden začasni požarni bazen s
prostornino 10 m3.
Odmiki
Z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti možnost
širjenja požara z objektov na sosednja zemljišča ali objekte.
Evakuacijske poti
Evakuacijsko pot in evakuacijske površine predstavljajo
dostopne ceste (C1, C2, C3) v naselju.
20. člen
(drugi ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Obravnavana lokacija se nahaja v seizmičnem območju
z intenziteto VIII. Pri projektiranju stavb je treba predvideti
ustrezne protipotresne ukrepe.
Zemljišča ob Jarčjem potoku se nahajajo v območju,
ki je ogroženo s stoletnimi poplavnimi vodami. Kota pritličja
mora biti najmanj 0,50 m nad koto stoletne poplavne vode. Ta
je določena v Študiji poplavne varnosti, ki jo je izdelal Aping,
d.o.o., v oktobru 2006. Zaradi možnih zalednih poplavnih voda,
ki niso skoncentrirane v strugi, se priporoča, da je kota urejene
zunanje okolice vsaj 0,30 m nižja od predvidene kote pritličja.
Če se v morfološki enoti ME5 izvedejo kleti, morajo biti le-te
sprojektirane tako, da vdor stoletne vode v kletne etaže ne bo
mogoč.
Za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
niso predvideni ukrepi za obrambo.
VII. NAČRT PARCELACIJE
21. člen
(načrt parcelacije)
Parcelacija zemljišča je določena na karti Načrt parcelacije.
Zemljišče sestavljajo parcele:
– P1
– parcela objektov 1/1, 1/2, 1/3,
– P2/1 – parcela objekta 2/1,
– P3/1A – parcela začasnega obračališča, ki se po dograditvi
ceste priključi k parceli P3/1,
– P3/1 – parcela objekta 3/1,
– P3/2 – parcela objekta 3/2,
– P3/3 – parcela objekta 3/3,
– P3/4 – parcela objekta 3/4,
– P3/5 – parcela objekta 3/5,
– P3/6 – parcela objekta 3/6,
– P3/7 – parcela objekta 3/7,
– P3/8 – parcela objekta 3/8,
– P4/1A – parcela začasnega obračališča in začasne plinske
postaje, ki se po dograditvi ceste in priključitvi na
plinovod priključi k parceli P4/1,
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– P4/1
– P4/2
– P4/3
– P4/4
– P4/5
– P4/6
–Z
– TP
– VZ5/1
– VZ5/2
– P5/1
– P5/2
– P5/3

– parcela objekta 4/1,
– parcela objekta 4/2,
– parcela objekta 4/3,
– parcela objekta 4/4,
– parcela objekta 4/5,
– parcela objekta 4/6,
– parcela zadrževalnika za padavinske vode
– parcela transformatorske postaje TP,
– parcela vodnega zemljišča ob parceli P5/1,
– parcela vodnega zemljišča ob parceli P5/2,
– parcela objekta 5/1,
– parcela objekta 5/2,
– parcela objekta 5/3; parceli P5/2 in P5/3 se lahko
združita v eno parcelo za objekt 5/3,
– P5/3A – parcela začasne plinske postaje, ki se po priključitvi
na plinovod priključi k parceli P5/3,
– C1
– parcela ceste,
– C2
– parcela ceste,
– C3
– parcela ceste,
– VZ4
– parcela priobalnega zemljišča ob cesti,
–E
– parcela ekološkega otoka.

Parcela P1
Površina, namenjena gradnji objektov na parceli P1, zajema skupno klet pod stavbami in stavbe nad njimi. Proste
površine na parceli P1 obsegajo skupne proste površine in
proste površine, ki pripadajo posamezni stavbi. Občinski
podrobni prostorski načrt predpisuje obodno parcelacijo za
parcelo P1 in točke za zakoličbo stavb nad terenom. Parcelacija prostih površin je v grafični prilogi prikazana informativno in se izvede po izgradnji stavb glede na dejansko
izvedeno stanje. Skupna prosta površina z oznako S2 mora
biti odparcelirana tako, da bodo omogočeni izvedba skupne
zelenice, postavitev začasne plinske postaje in peš dostop
do vseh stavb v morfološki enoti ME1. Skupni površini z
oznakama S1 in S3 se po izvedbi parkirišč lahko razparcelirata tako, da bo vsako parkirno mesto svoja parcela. Ostale
proste površine se razparcelirajo v vrtove, ki jih uporabljajo
stanovalci stavb v morfološki enoti ME1.
Če izvedba transformatorske postaje v naselju ne bo potrebna, se del parcele z oznako TP priključi k parceli 4/6 tako,
da se njena južna parcelna meja izravna, del parcele TP pa se
priključi k parceli C2.
Površine in podatki za zakoličbo parcel so prikazani v kartah Načrt parcelacije in Načrt parcelacije – prikaz v katastru.
Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so priloga tega odloka.
22. člen
(javno dobro)
V območju, ki se ureja z občinskim podrobnim prostorskim
načrtom, so kot javno dobro opredeljene površine z oznakami
C1, C2, C3, E in VZ4.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
23. člen
(etapnost izvedbe prostorske ureditve)
Prvo etapo izvedbe predstavlja gradnja prometne in komunalne infrastrukture naselja. V drugi etapi se bodo gradili
stanovanjski objekti. Vsaka od morfoloških enot z oznakami
ME1, ME3 in ME4 predstavlja eno gradbeno fazo. Vsak stanovanjski objekt v ME2 in ME5 predstavlja samostojno gradbeno
fazo.
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24. člen
(drugi pogoji in zahteve za izvajanje občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
Pred začetkom gradnje je treba izdelati geotehnično poročilo in predvideti morebitne potrebne ukrepe za zavarovanje
obstoječih objektov. V času gradnje je treba zagotoviti geotehnični nadzor in reden nadzor stanja obstoječih objektov zaradi
gradbenih posegov v njihovi bližini.
Gradnjo je treba načrtovati tako, da območje gradbišča in
njegove ureditve ne bo posegalo na zemljišča zunaj ureditvenega območja občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Kadar se bo v času gradnje posegalo na sosednja zemljišča, si
mora investitor pridobiti soglasje lastnikov teh zemljišč.
Investitorji sodelujejo 100-odstotno pri izvedbi tiste javne
infrastrukture, ki je potrebna za realizacijo objektov v ožjem
območju (ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta), v širšem območju pa v deležu, ki pripada njim
(cestno omrežje, vodovod, kanalizacija). Obveznost investiranja
se opredeli z urbanistično pogodbo med občino in investitorji.
IX. ROKI ZA IZVEDBO PROSTORSKE UREDITVE
IN ZA PRIDOBITEV ZEMLJIŠČ
25. člen
(roki za izvedbo prostorske ureditve in za pridobitev zemljišč)
Gradbena dovoljenja za gradnjo objektov v območju urejanja občinskega podrobnega prostorskega načrta se lahko
začnejo izdajati, ko je komunalna infrastruktura zgrajena v
celoti (cesta, kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, elektro
omrežje, hidrantno omrežje) ali pa so v celoti zagotovljena finančna sredstva za izgradnjo komunalne infrastrukture, kar je
razvidno iz potrdila občine. Pred začetkom izdaje individualnih
gradbenih dovoljenj za gradnjo mora biti izvedena parcelacija
zemljišč skladno z načrtom parcelacije.
Do dograditve posameznih objektov je treba zgraditi tisti
del prometne ter komunalne in energetske infrastrukture, ki
je potreben za dostop do posameznega objekta, za oskrbo z
vodo, elektriko in plinom ter za odvajanje odpadne sanitarne
in padavinske vode.
Zemljišča, potrebna za gradnjo stavb v ureditvenem območju občinskega podrobnega prostorskega načrta, so si investitorji že pridobili.
X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OBČINSKEGA
PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
26. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Odlok velja do preklica oziroma do takrat, ko ga nadomesti nek drug izvedbeni akt za območje urejanja VS 8/4-1
T1 Šujica.
Po prenehanju veljavnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta so na zgrajenih objektih dovoljena investicijsko-vzdrževalna dela. Dopustne so tudi rušitve in nadomestne
gradnje enostanovanjskih objektov. Za vse navedene posege
se kot usmeritve za oblikovanje objektov smiselno upoštevajo
določila 9., 10. in 11. člena tega odloka, za gradnjo enostavnih
objektov pa določila 13. člena tega odloka.
XI. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati tista določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti
V7 Kozarje – del in V8 Dobrova (Uradni list RS, št. 6/88, 18/88,
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40/92, 9/94, 11/95, 83/98, 112/04, 112/06), ki se nanašajo na ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta.
28. člen
Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja
VS 8/4-1 T1 Šujica je stalno na vpogled pri:
– Občini Dobrova - Polhov Gradec,
– Upravna enota Ljubljana, Izpostava Vič - Rudnik.
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-001/2007-26
Dobrova, dne 17. julija 2008
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

3509.

Odlok o programu opremljanja za gradnjo
na območju občinskega podrobnega
prostorskega načrta VS 8/4-1 T1 Šujica

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt
(Uradni list RS, št. 33/07), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS,
št. 95/07) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na
11. redni seji dne 16. 7. 2008 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja za gradnjo na območju
občinskega podrobnega prostorskega načrta
VS 8/4-1 T1 Šujica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja za gradnjo na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta
v enoti urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica, ki vsebuje podlage in merila
za odmerno odločbo o komunalnem prispevku.
II. UREDITVENO IN OBRAČUNSKO OBMOČJE
2. člen
(1) Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega celotno enoto urejanja VS 8/4-1 T1 Šujica, morfološke enote ME1, ME2, ME3, ME4 in ME5.
(2) Meja območja občinskega lokacijskega načrta je analitično obdelana s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije.
3. člen
(obračunsko območje)
(1) Obračunska območja obsegajo celotno površino območja občinskega podrobnega prostorskega načrta VS 8/4-1
T1 Šujica in so deljena na:
I. obračunsko območje z obsegom morfološke enote ME1
in ME2,
II. obračunsko območje z obsegom morfološke enote
ME3 in ME4,
III. obračunsko območje z obsegom morfološke enote
ME5.
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V. POGODBA

III. KOMUNALNI PRISPEVEK
6. člen
(obračunski stroški)
(1) Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja
plačati komunalni prispevek. Podlaga za odmero komunalnega
prispevka je Program opremljanja zemljišč za enoto urejanja VS
8/4-1 T1 Šujica, ki ga je izdelal GEAS d.o.o., Kotnikova ulica 34,
Ljubljana, z datumom maj 2008, številka projekta 78/08.
(2) Podlage in podrobnejša merila za odmerno odločbo o
komunalnem prispevku za:
I. obračunsko območje z obsegom morfološke enote ME1
in ME2
– obračunsko območje so javne površine in gradbene
parcele za gradnjo objektov v površini 3291 m2,
– površina neto tlorisnih površin objektov na gradbenih
parcelah iz prejšnjega odstavka je 2052 m2.
(3) Skupni stroški komunalne infrastrukture znašajo
258.786,35 € na dan 1. 1. 2008.
(4) Obračunski stroški komunalne opreme so enaki skupnim stroškom v višini 258.786,35 €, vključno s pripadajočimi
stroški skupne obstoječe komunalne infrastrukture v Občini
Dobrova - Polhov Gradec.
(5) komunalni prispevek za obračunsko območje morfološke enote ME1 in ME2 je izračunan ob upoštevanju obremenitve v višini 40% deleža gradbene parcele in 60% NTP, kar
znaša; 31,45 €/m2 gradbene parcele in 75,65 €/m2 NTP na
dan 1. 1. 2008,
II. obračunsko območje z obsegom morfološke enote
ME3 in ME4
– obračunsko območje so javne površine in gradbene
parcele za gradnjo objektov v površini 6170 m2,
– površina neto tlorisnih površin objektov na gradbenih
parcelah iz prejšnjega odstavka je 2346 m2.
(6) Skupni stroški komunalne infrastrukture znašajo
473.784,83 € na dan 1. 1. 2008.
(7) Obračunski stroški komunalne opreme so enaki skupnim stroškom v višini 473.784,83 €, vključno s pripadajočimi
stroški skupne obstoječe komunalne infrastrukture v Občini
Dobrova - Polhov Gradec.
(8) komunalni prispevek za obračunsko območje morfološke
enote ME3 in ME4 je izračunan ob upoštevanju obremenitve v
višini 40% deleža gradbene parcele in 60% NTP, kar znaša; 30,72
€/m2 gradbene parcele in 121,17 €/m2 NTP na dan 1. 1. 2008,
III. obračunsko območje z obsegom morfološke enote ME5
– obračunsko območje so javne površine in gradbene
parcele za gradnjo objektov v površini 1497 m2,
– površina neto tlorisnih površin objektov na gradbenih
parcelah iz prejšnjega odstavka je 757 m2.
(9) Skupni stroški komunalne infrastrukture znašajo
162.965,71 € na dan 1. 1. 2008.
(10) Obračunski stroški komunalne opreme so enaki skupnim stroškom v višini 162.965,71 €, vključno s pripadajočimi
stroški skupne obstoječe komunalne infrastrukture v Občini
Dobrova - Polhov Gradec.
(11) komunalni prispevek za obračunsko območje morfološke enote ME5 je izračunan ob upoštevanju obremenitve
v višini 40% deleža gradbene parcele in 60% NTP, kar znaša;
34,60 €/m2 gradbene parcele in 102,60 €/m2 NTP na dan 1. 1.
2008, komunalni prispevek se valorizira z indeksi za obdobje
celih koledarskih let, ki pretečejo od 1. januarja leta po sprejemu programa opremljanja oziroma njegove morebitne zadnje
indeksacije do 31. decembra leta pred izdajo odmerne odločbe.
Za indeksiranje se uporabi povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru
GZS, pod »gradbena dela ostala nizka gradnja«.
IV. ETAPNOST GRADNJE
7. člen
(etapnost gradnje)
Predvidene posege se izvede v eni etapi skladno s terminskim planom, ki je sestavni del programa opremljanja.

8. člen
(1) Izgradnja obravnavane javne komunalne infrastrukture
se s pogodbo o opremljanju med občino in investitorjem lahko
preda investitorju oziroma zavezancu za plačilo komunalnega
prispevka v obravnavanem območju.
(2) Če se občina in zavezanec dogovorita, da bo zavezanec zgradil komunalno infrastrukturo, ki bi jo sicer morala
zagotoviti občina, se smatra, da je komunalni prispevek za del
predvidene komunalne infrastrukture plačan v naravi.
(3) Za obstoječo komunalno infrastrukturo zavezanec poleg gradnje predvidene komunalne infrastrukture plača komunalni prispevek na podlagi izdane odločbe občine.

VI. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Program opremljanja je stalno na vpogled na Občini Dobrova - Polhov Gradec.
10. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2007-29
Dobrova, dne 17. julija 2008
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.

GROSUPLJE
3510.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Grosuplje

Na podlagi 3., 13. in 16. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 45/94 odl. US, 8/96 in 18/98 odl. US), 40.,
41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 odl.
US in 36/08) ter 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni
list RS, št. 28/08), 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 42/99 in 36/02), 16. člena Statuta Občine Ivančna
Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) in 7. člena Statuta
Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) so
občinski sveti občin Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica in
Škofljica na svojih sejah z dne 3. 6. 2008, 2. 7. 2008, 19. 5.
2008 in 17. 6. 2008 sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Glasbena šola Grosuplje
1. člen
V prvem odstavku 6. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje
(Uradni list RS, št. 41/97 in 47/06) se za besedo »Grosuplje«
postavi vejico in doda besedilo »Partizanska cesta 5, Grosuplje«.
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2. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
– P/ 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– N/ 82.300 Organiziranje sejmov, razstav, srečanj,
– M/ 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– J/ 58.140 Izdajanje revij in druge periodike.«.
3. člen
Vsebina 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki
staršev.
Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanoviteljev,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljev se imenuje izmed občanov
občin ustanoviteljic.
Predstavnike delavcev zavoda in predstavnike staršev
se voli tako, da se zagotovi njihova enakomerna zastopanost
v svetu.
Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti izmed svojih članov in drugih občanov občin ustanoviteljic tako,
da ima Občina Grosuplje, kjer je matična šola, stalnega predstavnika.
Predstavniki Občine Ivančna Gorica, Občine Dobrepolje
in Občine Škofljica se izmenjujejo v mandatu tako, da ostajata v tekočem mandatu, člana sveta, predstavnika Občine
Ivančna Gorica in Občine Dobrepolje. V naslednjem mandatu
sta predstavnika Občine Ivančna Gorica in Občine Škofljica, v
naslednjem mandatu Občine Škofljica in Občine Dobrepolje in
še v naslednjem, predstavnika Občine Dobrepolje in Občine
Ivančna Gorica.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa
zakon in ta odlok.
Predstavnike zaposlenih se voli izmed delavcev glasbene šole tako, da ima Občina Grosuplje, kjer je matična šola,
stalnega predstavnika v svetu, ostale občine ustanoviteljice pa
se izmenjujejo v mandatu tako, da je v naslednjem mandatu
obvezno imenovan predstavnik zaposlenih iz tiste občine, ki
nima predstavnika staršev.
Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja, ravnatelja, oziroma
pomočnika ravnatelja, ne more voliti in biti izvoljena oziroma
imenovana v svet.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev izmed
občanov občin ustanoviteljic tako, da imajo starši iz občine
Grosuplje stalnega predstavnika, predstavniki staršev iz občin
Ivančna Gorica, Dobrepolje in Škofljica pa se izmenjujejo v
mandatu tako, da je v naslednjem mandatu v svet obvezno
imenovan predstavnik staršev iz tiste občine, ki v tekočem
mandatu nima predstavnika ustanoviteljev.
Tretji predstavnik delavcev in tretji predstavnik staršev se
izmenjujeta v mandatu tako, da imajo občine Ivančna Gorica,
Dobrepolje in Škofljica v vsakem mandatu po dva predstavnika
v sestavi sveta zavoda. V prvem mandatu je tretji predstavnik
staršev iz Občine Škofljica, tretji predstavnik delavcev pa iz
Občine Dobrepolje.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. Kandidata za predsednika
in namestnika predsednika lahko predlaga vsak član sveta.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člane sveta zavoda
je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan
s statusom njihovih otrok (učencev) v zavodu.«.
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4. člen
V prvem odstavku 17. člena se za tretjo alinejo doda
nova, ki se glasi:
»– sprejema letno poročilo o samoevalvaciji šole,«.
Črta se šesta alineja istega člena.
Za sedmo alinejo se doda nova, ki se glasi:
»– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor,
šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet
staršev,«.
Deseta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– določa finančni načrt in sprejema letna poročila,«.
Za štirinajsto alinejo istega odstavka se doda nova, ki
se glasi:
»– na predlog ravnatelja odloča o višini šolnine,«.
Petnajsta alineja istega odstavka pa se spremeni tako,
da se črta besedilo »v soglasju z ustanovitelji« in nadomesti
z besedilom »v soglasju z občino ustanoviteljico, za lokacijo
katere se kredit najema«.
Dosedanje alineje se ustrezno preštevilčijo.
5. člen
V tretjem odstavku 20. člena se v tretjem stavku črta
besedilo »pedagoških delavcev ter koliko izmed kandidatov
upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev« in nadomesti
z besedilom »delavcev glasbene šole«.
V četrtem odstavku istega člena se v drugem stavku črta
besedilo »pedagoških delavcev ali izmed upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev« in nadomesti z besedilom
»delavcev glasbene šole«.
6. člen
V prvem odstavku 21. člena se črta besedilo »pedagoških
delavcev ter upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev«
in besedilo »pedagoških delavcev oziroma upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev« in nadomestita z besedilom
»delavcev glasbene šole« v ustreznih sklonih.
7. člen
Doda se 21.a člen, ki se glasi:
»Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji, od katere začne članom sveta teči mandat. Na prvi seji člani sveta
izmed sebe izvolijo predsednika sveta zavoda in njegovega
namestnika.
Prvo sejo sveta zavoda skliče dotedanji predsednik sveta
zavoda najkasneje v roku 15 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda. Do izvolitve predsednika sveta
zavoda vodi sejo sveta dotedanji predsednik sveta zavoda.
Predsednik predstavlja in zastopa svet zavoda, podpisuje
zapisnike in sklepe sveta zavoda, skupaj z ravnateljem skrbi za
izvedbo sklepov, sklicuje in vodi seje sveta zavoda in opravlja
druge naloge, potrebne za delovanje sveta zavoda.
V odsotnosti predsednika sveta zavoda opravlja naloge iz
prejšnjega odstavka njegov namestnik.
Svet zavoda lahko sprejme za svoje delo poslovnik.«.
8. člen
V 22. členu se doda nov, sedmi odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da je predstavnik delavcev v svetu zavoda
odpoklican ali odstopi po lastni volji, ga nadomesti naslednji na
volilni listi kandidatov predstavnikov delavcev v svetu zavoda,
ki si je pridobil največ glasov.«.
9. člen
V 23. členu se na koncu odstavka navedbo »(Uradni list
RS, št. 42/93)« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »(Uradni list
RS, št. 42/07 – UPB1)«.
10. člen
V tretjem odstavku 24. člena se spremeni deveta alineja
tako, da se glasi:
»– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev,
spremlja delo vseh strokovnih delavcev in jim svetuje,«.
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Isti odstavek se za deveto alinejo dopolni z alinejami, ki
se glasijo:
»– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– odgovarja za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s
samoevalvacijo šole in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole,
– zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela v zavodu.«.
Dosedanje alineje se ustrezno preštevilčijo.
11. člen
Vsebina 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za
učitelja v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji
in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma
najmanj pet let naziv mentor, ima opravljen ravnateljski izpit, ni
bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za
ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu
po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi v roku enega leta
ravnateljski izpit, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj
pet mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje občine in
– mnenje sveta staršev.
Občina in svet staršev morata mnenje obrazložiti. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
Če učiteljski zbor, občina ali svet staršev ne dajo mnenja v
20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri
odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata
za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v
mnenje ministru za šolstvo in šport.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil
zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez
tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom.
O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta
je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
Ravnatelja razreši svet šole.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi ravnatelja
seznaniti z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet s predlogom za razrešitev ravnatelja seznani tudi občino,
učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje
v mnenje ministru. V primeru, da se ravnatelja razreši na njegov
predlog, svet samo obvesti ministrstvo o njegovi razrešitvi. Če
minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen,
lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz
predhodnega odstavka svet odloči o razrešitvi ravnatelja s
sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno
sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.«.
12. člen
V 26. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«.
13. člen
Doda se 26.a člen, ki se glasi:
»Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma
ravnateljskega izpita.
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Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z
razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi
za razrešitev seznaniti učiteljski zbor.«.
14. člen
V 32. členu se v zadnjem odstavku tretja alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja
šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje
o letnem delovnem načrtu,«.
Šesta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe zavoda,«.
Za šesto alinejo se dodajo tri nove, ki se glasijo:
»– oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo,
zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne – skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,«.
Dosedanje alineje se ustrezno preštevilčijo.
15. člen
V drugem odstavku 34. člena se črta besedilo «s šolsko
upravo, na območju katere ima zavod sedež« in nadomesti z
besedilom »z ministrstvom, pristojnim za šolstvo«.
16. člen
V 36. členu se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»Zavod je dolžan uporabljati sredstva v skladu z namenom, za katerega so mu bila dodeljena.«.
17. člen
Določba 3. člena tega odloka se začne uporabljati z iztekom mandata sveta šole. Do izteka mandata svet šole deluje
v obstoječi sestavi.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 601-1/97
Dobrepolje, dne 3. junija 2008
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.
Št. 601-1/97
Grosuplje, dne 2. julija 2008
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.
Št. 60100-0001/97-2
Ivančna Gorica, dne 19. maja 2008
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.
Št. 007-5/2006
Škofljica, dne 17. junija 2008
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.
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LITIJA
3511.

Sklep o preoblikovanju organizacijske enote
za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza
Litija, ki deluje v okviru Javnega zavoda za
kulturo in izobraževanje Litija v družbo z
omejeno odgovornostjo

Na podlagi 51. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/94 – odl. US, 6/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)
in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04,
33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 18. seji dne
19. 6. 2008 sprejel

SKLEP
o preoblikovanju organizacijske enote
za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza
Litija, ki deluje v okviru Javnega zavoda
za kulturo in izobraževanje Litija v družbo
z omejeno odgovornostjo
I.
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 družbo z omejeno
odgovornostjo.
II.
Organizacijska enota za izobraževanje odraslih Ljudska
univerza Litija preneha obstajati v okviru Javnega zavoda za
kulturo in izobraževanje in se jo izbriše iz vseh javnih evidenc
pravnih subjektov.
III.
Vse pravice in obveznosti v zvezi s preoblikovanjem ter druge statusne zadeve in razmerja iz predhodnih točk tega sklepa se
uredijo v Odloku o ustanovitvi Ljudske univerze Litija d.o.o.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2007
Litija, dne 19. junija 2008
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

NOVO MESTO
3512.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Turkov hrib

Na podlagi 61. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo in 4/08) je Občinski svet Mestne občine Novo
mesto na 16. seji dne 10. 7. 2008 sprejel
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ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Turkov hrib
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Novo mesto za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–1990 za
območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanašajo na urbanistično zasnovo Novega mesta – sprememba 2003/1 (Uradni
list RS, št. 99/04), sprejme Občinski podrobni prostorski načrt
Turkov hrib (v nadaljnjem besedilu OPPN), ki ga je izdelal
Razvojni center Planiranje, d.o.o., Celje, pod številko projekta
236/06 v juniju 2008.
2. člen
(Vsebina OPPN)
(1) OPPN določa ureditveno območje, zasnovo projektnih
rešitev za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje ter
za prometno, energetsko, teleprenosno, komunalno in drugo
infrastrukturo, rešitve in ukrepe za varstvo okolja, obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe
prostorske ureditve, obveznosti investitorjev in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem odloka.
(2) Sestavni del OPPN je:
– besedilo
– kartografski del:
– načrt namenske rabe prostora – izsek iz prostorskih
sestavin družbenega plana občine v merilu 1 : 5000
– DOF s prikazom območja urejanja v merilu 1 : 2000
– geodetski načrt s prikazom območja urejanja v merilu
1 : 500
– katastrski načrt s prikazom območja urejanja v merilu
1 : 500
– prikaz izravnav terena (izkopi in nasipi) v merilu
1 : 500
– urbanistično arhitektonska situacija v merilu 1 : 500
– situacija prometne ureditve v merilu 1 : 500
– prečni prerezi cest v merilu 1 : 50
– vzdolžni prerezi cest v merilu 1 : 1000/100
– situacija komunalne in energetske ureditve v merilu
1 : 500
– geodetska zazidalna situacija v merilu 1 : 500
– načrt gradbenih parcel v merilu 1 : 500.
3. člen
(Vsebina prilog k OPPN)
OPPN vsebuje obvezne priloge, in sicer:
– povzetek za javnost
– izvleček iz prostorskih sestavin družbenega plana za
območje Mestne občine Novo mesto
– obrazložitev in utemeljitev OPPN
– seznam strokovnih podlag
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– seznam sektorskih aktov ter predpisov
– ocena stroškov za izvedbo OPPN
– spis postopka priprave in sprejemanja OPPN.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(Prostorska ureditev)
(1) Območje Turkovega hriba se nahaja v naselju Gotna
vas na jugovzhodnem delu Novega mesta. Gre za nadaljevanje
stanovanjske pozidave z individualnimi, prostostoječimi hišami,
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na katere se navezuje v južnem in zahodnem delu. Z ostalih
strani ga obdajata dve manjši gozdni površini in kmetijska zemljišča pretežno v travniški rabi. Območje je v naravi travnati
grič, ki se blago spušča na vse strani.
(2) Ureditveno območje je v celoti namenjeno stanovanjski gradnji nizke gostote, prometnim površinam za dostop,
dovoz in parkiranje ter zunanjim zelenim površinam. Poleg
tega je predvidena rekonstrukcija in izgradnja prometne, energetske, komunalne in teleprenosne infrastrukture, potrebne za
obratovanje predvidenih objektov.
III. UREDITVENO OBMOČJE
5. člen
(Ureditveno območje)
(1) Ureditveno območje OPPN obsega parcele oziroma
dele parcel, na katerih se izvedejo trajni objekti (območje objektov in naprav) in parcele oziroma dele parcel, ki so potrebni za
izvedbo OPPN (območja izgradnje in prestavitve komunalne in
energetske infrastrukture ter omrežja zvez).
(2) Ureditveno območje je glede na prostorsko in funkcionalno zaokroženost razdeljeno na ureditveni enoti A in B.
(3) Meja ureditvenega območja OPPN je določena s karto
Katastrski načrt s prikazom območja urejanja, ki je sestavni del
OPPN. Meja poteka na jugu po južni strani Ulice Ivana Roba
(parc. št. 1198/3, k.o. Gotna vas) vse do križišča s parcelo
št. 1387, k.o. Gotna vas na zahodnem delu ureditvenega območja, kjer se obrne in nadaljuje po severni strani Ulice Ivana
Roba, na zahodu poteka po vzhodni meji parcel št. 192/5,
192/7 in 192/6, k.o. Gotna vas, na severozahodu po severnem
robu Ulice Ivana Roba (parc. št. 1201/1, k.o. Gotna vas in 413,
k.o. Ragovo), na severu po severni meji parcel št. 413, 406 in
410, k.o. Ragovo, na severovzhodu in vzhodu pa po vzhodni
meji parcel št. 418, 424, 423 in 425, vse k.o. Ragovo, kjer se
ponovno priključi na Ulico Ivana Roba.
(4) Ureditveno območje, katerega površina znaša 2,57 ha,
obsega naslednje parcele oziroma dele parcel, navedene po
katastrskih občinah: 406, 410, 411, 413, 418, 420/1, 420/2,
420/3, 420/4, 422, 423, 424, 425, vse k.o. Ragovo ter 185/1,
185/2, 185/3, 186, 187/1, 187/2, 187/3, 187/4, 187/5, 187/6,
188/1, 188/2, 188/4, 192/1, 192/5, 192/9, 192/13, 192/14,
192/15, 192/16, 192/17, 192/18, 197/13, 237/2, 243/1, 243/2,
246, 247/1, 247/2, 249/1, 249/2, 1196, 1198/3, 1200/1, 1201/1,
vse k.o. Gotna vas.
(5) Del predvidenih ureditev energetske, komunalne in
teleprenosne infrastrukture se izvede izven ureditvenega območja, določenega z OPPN.
6. člen
(Posegi izven območja OPPN)
Izven ureditvenega območja OPPN so predvideni posegi
na zemljišča zaradi izgradnje infrastrukture, in sicer:
– izgradnja vodovodnega, kanalizacijskega in plinovodnega
omrežja na parcelah št. 1201/1 in 1200/1, obe k.o. Gotna vas,
– izgradnja elektroenergetskega omrežja na parcelah št.
417, k.o. Ragovo ter 245, 250, 243/1, 216/2, 197/4, 1198/3,
1200/1 in 1201/1, vse k.o. Gotna vas,
– izgradnja komunikacijskega omrežja na parcelah št.
142/6, 190/4 in 1200/1, vse k.o. Gotna vas.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
(A) Opis vplivov in povezav prostorske ureditves
sosednjimi območji
7. člen
(Vplivno območje)
Vplivno območje OPPN bo v času gradnje zajemalo zemljišča znotraj ureditvenega območja ter zemljišča, potrebna za
gradnjo primarne komunalne, energetske in druge infrastrukture,
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predvidene po zemljiščih, navedenih v 6. členu tega odloka. Po
izgradnji prostorskih ureditev bo vplivno območje obsegalo zemljišča, ki so sedaj vključena v območje OPPN, ter zemljišča, na
katerih bo zgrajena infrastruktura za potrebe objektov območja.
8. člen
(Vpliv in povezave s sosednjimi območji)
Ureditveno območje bo prometno dostopno po obstoječem
in rekonstruiranem lokalnem cestnem omrežju. Izgradnja novih
stanovanjskih objektov na doslej nezazidanem stavbnem zemljišču bo posledično izražena z dodatno obremenitvijo na cestno in
komunalno omrežje. Z izgradnjo oziroma rekonstrukcijo obstoječega cestnega omrežja je ustrezno rešena prometna pretočnost,
z izgradnjo in ustrezno ureditvijo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja pa vodooskrba in odvodnjavanje meteornih voda.
(B) Vrste načrtovanih objektov in površin
ter opredelitev dejavnosti
9. člen
(Vrste gradenj)
(1) V okviru obravnavanega območja OPPN so dovoljeni
naslednji posegi:
– gradnja novih stanovanjskih objektov,
– vzdrževalna dela (redna, investicijska in v javno korist),
rekonstrukcija, rušitve in odstranitve obstoječih objektov,
– gradnja, rekonstrukcija in vzdrževalna dela na nezahtevnih in enostavnih objektih,
– gradnja, rekonstrukcija in vzdrževalna dela na cestnoprometni, energetski in komunalni infrastrukturi,
– ureditev prostih in zelenih površin.
(2) Vse gradnje so dopustne le, če ne povzročajo čezmerne obremenitve okolja.

tov:

10. člen
(Vrste objektov in ureditev)
(1) Na območju OPPN se zgradi 20 stanovanjskih objek-

– ureditvena enota A: 10 stanovanjskih objektov, od tega
sta objekta 7 (7.1 – 7.3) in 8 (8.1 in 8.2) opredeljena kot večstanovanjska objekta, ostali pa praviloma kot enostanovanjski,
– ureditvena enota B: 10 stanovanjskih objektov.
(2) Objekti v obeh ureditvenih enotah so lahko tudi večstanovanjski ob ustrezni ureditvi dovoznih in parkirnih površin.
(3) Predvidene so naslednje ureditve:
– zunanje ureditve ob predvidenih in obstoječih objektih
ter sanacija vseh z gradnjo tangiranih površin,
– izgradnja novih dovoznih cest, razširitev prečnega profila obstoječe dovozne ceste in ureditev tangiranih priključkov
obstoječih cest ter dostopov do obstoječih objektov in površin,
ureditev hodnika za pešce,
– ureditev odvodnjavanja prometnih površin,
– izgradnja vodovodnega, kanalizacijskega, elektro, plinovodnega in teleprenosnega omrežja, navezava na obstoječe
omrežje in rekonstrukcija dela obstoječega omrežja.
11. člen
(Vrste dejavnosti)
Območje obravnave je namenjeno izgradnji objektov za
bivanje. V obstoječih in predvidenih objektih je poleg bivalnih
prostorov možno urediti tudi mirne, nehrupne dejavnosti, ki so
nemoteče za bivalno okolje oziroma ne povzročajo prekomernih obremenitev okolja.
C) Merila in pogoji za urbanistično, arhitektonsko
in krajinsko urejanje
12. člen
(Gradbena parcela in lega objektov)
(1) V ureditvenem območju OPPN so prikazane gradbene
parcele objektov, cest, poti in zelenih površin. Lega objektov
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in drugih ureditev ter infrastrukturnih objektov (cestnega, komunalnega in energetskega omrežja) je razvidna iz grafičnih
prilog.
(2) Gradbena parcela je določena z Načrtom gradbenih
parcel, ki je sestavni del OPPN. Zaokrožitve ali delitev gradbenih parcel se lahko določi tudi naknadno na podlagi preveritve
posega v prostor. Gradbena parcela je lahko drugačna od
prikazane, če pride skladno s tolerancami do drugačne lege in
oblike objekta ter prometnih površin.
(3) Pri umestitvi vseh objektov v prostor je treba obvezno
upoštevati gradbeno linijo, ki praviloma določa odmik objektov
od cest in sosednjih parcel. Del gradbene parcele, na katerem
je možno zgraditi objekt v velikosti in skladno s pogoji, ki jih
določa ta odlok, razen za nezahtevne in enostavne objekte, je
določen z gradbeno mejo.
(4) Objekti so umeščeni v prostor vzporedno z linijo cest
in odmaknjeni od parcelnih mej praviloma 3 do 4 m, razen tam,
kjer je to določeno drugače. Napajanje objektov in dovoz osebnih vozil je iz rekonstruiranega obstoječega in predvidenega
lokalnega cestnega omrežja.
(5) Nezahtevni in enostavni objekti so umeščeni v prostor
kot prizidki ali kot samostojni objekti, odmaknjeni od parcelnih
mej min. 1,5 m, razen ograj. Dopustni so tudi manjši odmiki od
parcelnih mej ob soglasju tangiranih sosedov.

(7) Fasade objektov so ometi svetle barve, možna je uporaba namenskih fasadnih plošč, lesenih elementov ipd. Pritlični
oziroma kletni deli fasad so finalno obdelani s kamnito ali podobno
oblogo. Vsa okna in vrata so lesena ali iz materiala PVC. Balkonske ograje in stavbno pohištvo so barvno usklajeni s fasado.

13. člen

16. člen
(Pogoji za zunanje ureditve)
(1) Zaradi konfiguracije terena je pred gradnjo predvidena
delna izravnava terena – v območju A odvzem in zasip materiala, v območju B odvzem materiala, kakor je prikazano na karti
Prikaz izravnav terena (izkopi in nasipi).
(2) Zunanje površine ob stanovanjskih objektih so zasnovane kot okrasni vrtovi z možnostjo postavitve ograj ali zasaditve živih mej do višine 1,5 m. Ograje in žive meje morajo biti
odmaknjene od prometnih površin najmanj 1 m, ob priključkih
in dovozih pa po potrebi še več.
(3) Ob dovoznih cestah ter na parcelnih mejah med objekti se zaradi višinskih razlik lahko uredijo utrjene brežine ali
oporni zidovi. Višina zidov na parcelnih mejah ne sme presegati
1/2 višine etaže objektov, sicer je potrebna kombinacija brežine
in več nižjih opornih zidov. Brežine in oporni zidovi se ozelenijo
s pokrovnicami in popenjalkami.
(4) Urbana oprema – predvidena je postavitev svetilk
javne razsvetljave, klopi in košev za smeti. Tip opreme se določi v projektu zunanje ureditve ter mora biti enoten za celotno
območje.

(Faktor izrabe in faktor zazidanosti)
(1) Pri posegih v prostor je potrebno kot obvezno izhodišče upoštevati Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni
list RS, št. 122/04) in Strokovne podlage za Občinski lokacijski
načrt Turkov hrib (RC Planiranje, d.o.o., Celje, št. proj 236/07
– marec 2007). Zemljišče je v celoti namenjeno stanovanjski
gradnji nizke gostote.
(2) Faktor izrabe na obravnavanem območju znaša 0,55,
faktor zazidanosti pa 0,66.
14. člen
(Pogoji za arhitektonsko oblikovanje objektov)
(1) Gabariti stanovanjskih objektov so določeni z maksimalnimi gabariti objektov in z gradbeno mejo, znotraj katere
morajo biti vsi izzidki, kot so vetrolovi, nadstreški, balkoni in
podobno. Objekti so dvo oziroma trietažni ter obsegajo:
– delno ali v celoti vkopano klet,
– pritličje,
– nadstropje in podstrešje ali izkoriščeno podstrešje
(mansarda).
(2) Objekti so tlorisno zasnovani pravokotno, z daljšo
stranico praviloma vzporedno s plastnicami. Okvirne dimenzije
objektov so 10,00 – 12,00 x 8,00 – 10,00 m z možnim enoetažnim prizidkom (garaža, nadstrešek) v velikosti do 8,00 x
6,00 m.
(3) Objekti št. 7.1, 7.2, 7.3 ter 8.1 in 8.2 na območju A so
zasnovani kot večstanovanjski objekti ter so v celoti podkleteni.
Klet je v celoti ali delno vkopana, okvirne dimenzije kleti so
15,00 x 35,00 m (objekt 7.1 – 7.3) in 15,00 x 15,00 m (objekt
8.1 in 8.2).
(4) Bruto površine stanovanj in pomožnih prostorov na
območju A znašajo približno 3500 m2, na območju B pa približno 2350 m2.
(5) Kote pritličnih etaž so na koti terena dvignjene za
največ 1/3 etaže. V primeru dostopa oziroma dovoza v kletno
etažo so na terenu utrjene brežine ali oporni zidovi višine največ 2/3 višine etaže objekta.
(6) Strehe objektov so praviloma dvokapnice, smer slemena pa je vzporedna s smerjo plastnic oziroma smerjo daljše
stranice objekta. Možna je tudi izgradnja enokapnic. Nakloni
streh so 30–40°, v primeru enokapnic tudi manj (10–20°).
Dopustna je izgradnja strešnih oken in frčad, ki pa ne smejo
presegati maksimalnih gabaritov objektov, določenih s tem
odlokom.

15. člen
(Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) V območju OPPN je poleg stanovanjskih stavb, infrastrukture in opornih zidov dopustna tudi gradnja nezahtevnih
in enostavnih objektov na podlagi Uredbe o vrstah objektov
glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08) in dopolnitev
podzakonskih aktov.
(2) Nezahtevni in enostavni objekti so garaže, nadstreški
za vozila, lope, drvarnice ipd. Lahko so prizidki k stanovanjskim
objektom v okviru gradbene meje stanovanjskega objekta ali
samostojni objekti.
(3) Oblikovani morajo biti skladno s stanovanjskim objektom. Oblike so lahko različne (ortogonalne, organske), vendar
v okviru največjih dovoljenih površin ter skladno z uredbo,
ki določa vrste in pogoje gradnje nezahtevnih in enostavnih
objektov. Njihovi višinski gabariti brez strehe ne smejo presegati višine ene etaže stanovanjskega objekta, naklon strehe pa
ne naklona strehe stanovanjskega objekta.

17. člen
(Rušitve objektov)
Zaradi rekonstrukcije obstoječe ceste in izgradnje novih
cest se objekt na parceli št. 187/2, k.o. Gotna vas, poruši.
Z nastalimi gradbenimi odpadki se ravna, kot je določeno v
26. členu tega odloka.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE TER OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA
18. člen
(Prometno omrežje)
Cestno omrežje
(1) Obravnavano območje je navezano na javno cestno
omrežje. Predvidena je rekonstrukcija dela obstoječe ulice in
izgradnja novih cest, po katerih se napaja obravnavano območje, in sicer:
– rekonstrukcija Ulice Ivana Roba (parc. št. 1198/3, k.o.
Gotna vas) v dolžini približno 280 m in širini 5 m,
– izgradnja »priključne ceste« na območju A v dolžini
95 m in širini 5 m,
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– izgradnja »dovoznih cest« na območju B v dolžini 2 x
30 m in širini 3 m.
(2) Z vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo
je treba prepovedati tovorni promet na območju, razen za
dostavo.
(3) Ob Ulici Ivana Roba je poleg ceste predvidena izgradnja hodnika za pešce širine 1,5 m.
(4) Cestni objekti in cestna oprema morajo biti arhitekturno in krajinsko oblikovani v skladu s sodobnimi principi
oblikovanja ter v sozvočju z urbano in arhitektonsko podobo
prostora. Ceste bodo asfaltirane, hodnik za pešce pa asfaltiran
ali tlakovan s tlakovci.
Parkirne površine
(5) Na obravnavnem območju je obvezna izgradnja min.
dveh parkirnih mest za osebna vozila na stanovanjsko enoto
pri enostanovanjskih objektih oziroma 1,5 parkirnega mesta v
primeru večstanovanjskih objektov. Parkirna mesta so zagotovljena na funkcionalnih zemljiščih predvidenih objektov. Parkirišče je možno tlakovati ali izvesti z asfaltno prevleko.
(6) Ureditev parkirnih površin je lahko tudi drugačna, če
se v načrtu zunanje ureditve izkaže kot ustreznejša rešitev pod
pogojem, da ne vpliva na spremembo prometnega režima ter
zagotavlja varen promet v skladu z določili Zakona o varnosti
cestnega prometa (ZVCP-1-UPB5, Uradni list RS, št. 56/08).
Pešpoti
(7) Pešpot je zgrajena ob Ulici Ivana Roba (pločnik) v širini
1,5 m. Ostale peš površine so urejene kot dostopne poti in ploščadi (dvorišča) do objektov. Pločniki so asfaltirani ali tlakovani.
19. člen
(Urejanje voda)
(1) Ob načrtovanju, izgradnji in obratovanju objektov je
obvezno predvideti in izvesti vse ukrepe, da se ne bo poslabšala poplavna varnost širšega območja.
(2) Odvajanje odpadnih voda in toplote v površinske vode
je izvedeno na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon o vodah
in predpisi na področju varstva okolja (64. člena Zakona o vodah, Uradni list RS, št. 67/02 in 57/08). Odvajanje in čiščenje
odpadnih voda je urejeno v skladu s Pravilnikom o odvajanju
in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list
RS, št. 105/02 in 50/04) ter Uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, št. 47/05).
(3) Na obravnavanem območju je predvideno ločeno odvajanje padavinskih in odpadnih voda. Padavinske vode s parkirišč se bodo odvajale v meteorno kanalizacijo in preko lovilca
olj. Del meteornih voda s parkirnih površin, ki bodo izvedene s
travnimi ploščami ali drugim vodopropustnim tlakom, pa se bo
odvajal v podtalje. Odvajanje padavinskih voda z ureditvenih
območij je predvideno v skladu z 92. členom Zakona o vodah
(Uradni Iist RS, št. 67/02 in 57/08), in sicer na način, da bo v
čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki in podobno) oziroma je potrebno zagotoviti zadrževanje
padavinskih voda pred iztokom. Padavinske vode je potrebno
prioritetno ponikati.
(4) Padavinske vode s streh in utrjenih površin bodo odvajane v ponikovalnico, fekalne odplake pa v predvideni kanalizacijski vod do črpališča ter po tlačnem vodu do jaška na
obstoječi kanalizaciji, ki pelje do centralne čistilne naprave v
Ločni.
(5) Vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno
vplival na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvede samo na
podlagi vodnega soglasja (150. do 153. člena Zakona o vodah,
Uradni list RS, št. 67/02 in 57/08).
20. člen
(Vodovodno omrežje)
(1) Oskrba s pitno in požarno vodo se bo zagotavljala s
priključitvijo na obstoječe vodovodno omrežje NL-DN 100, ki
poteka po Ulici Ivana Roba.
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(2) Primarno in sekundarno omrežje se projektira iz nodularne litine (NL) in znotraj ureditvenega območja poteka v
javnih površinah (cestah).
(3) Pri dimenzioniranju cevovoda je predvidena maksimalna poraba z upoštevanjem požarne vode. Poleg porabe
vode za sanitarne namene je pri dimenzioniranju cevovoda
upoštevana potreba požarnega varstva, kar znese 10 l/s vode
in minimalna dimenzija zunanjih vodov NL – DN 100, na katere
so priključeni tudi nadzemni hidranti DN 80. Za območje se
upošteva en požar istočasno.
(4) Priključki posameznih objektov se izvedejo preko vodomernega jaška. Do maksimalnega premera DN 50 mm se
priključek lahko naredi iz poliestrskih cevi (PE 80 ali 100).
21. člen
(Kanalizacijsko omrežje)
(1) Obstoječe kanalizacijsko omrežje je pretežno izvedeno v ločenem sistemu (komunalna kanalizacija) in delno v
mešanem sistemu. V prihodnosti se bo predvidoma celotno
obstoječe kanalizacijsko omrežje na tem območju preuredilo v
ločeni sistem kanalizacije.
(2) Za oskrbo območja je predvidena izvedba ločenega
kanalizacijskega sistema.
(3) Komunalna odpadna voda se delno spelje neposredno v obstoječo gravitacijsko komunalno kanalizacijo, ki na
delu priključitve poteka pod Ulico Ivana Roba, medtem ko se
del območja spelje preko predvidene gravitacijske komunalne
kanalizacije v črpališče, ki se locira na koncu priključne ceste.
Iz črpališča se komunalna odpadna voda preko tlačnega voda
prečrpava v obstoječo komunalno kanalizacijo. Odpadne vode
se bodo prečistile na centralni čistilni napravi v Ločni.
(4) Padavinska odpadna voda s streh ter utrjenih površin
v okviru posameznih objektov ponika na površini nastanka.
Padavinska odpadna voda z voznih površin priključne ceste in
dela Ulice Ivana Roba ter parkirnih površin se preko peskolovov odvaja v zbirni padavinski kanal, ki se izteka v predvideno
zbirno ponikovalnico na koncu priključne ceste. Padavinska
odpadna voda iz Ulice Ivana Roba (ki se izvede sočasno
z rekonstrukcijo ceste) se preko peskolovov odvaja v zbirni
padavinski kanal, ki se priključi na padavinsko kanalizacijo
Belokranjske ceste.
(5) Priključitev posameznega objekta se izvede v revizijskem jašku.
22. člen
(Električno omrežje)
(1) Predvideni objekti bodo z električno energijo oskrbovani iz na novopredvidenega nizkonapetostnega omrežja 0,4 kV
(NN), ki ga je potrebno zgraditi iz obstoječe transformatorske
postaje TP Gotna vas 1x630 kVA, 20/0,4 kV.
(2) Pred izgradnjo predvidenih objektov je potrebno odstraniti prostozračni daljnovod (SN) v dolžini pribl. 200 m od
droga na parcelni št. 417, k.o. Ragovo, kjer se obstoječi leseni
drog zamenja z A – drogom do A – droga, ki se nahaja na
par. št. 250, k.o. Gotna vas. Obstoječi A – drog se obrne za
90 ° v smeri trase.
(3) Zgraditi je potrebno SN 20 kV omrežje s kablovodom
tipa NA2XS(F)2Y 3x1x150/25 mm2 v kabelski kanalizaciji od
droga na parcelni št. 417, k.o. Ragovo, do TP Gotna vas
1x630 kVA, 20/0,4 kV.
(4) Kablovode (NN) in (SN) elektroenergetskega omrežja
je treba polagati v kabelsko kanalizacijo (EKK) s PVC cevmi
Ø 160 mm ter jaški standardnih dimenzij pod utrjenimi površinami oziroma v bankini. Predvidena je štiricevna in dvocevna
kanalizacija.
(5) Priključki za stanovanjske objekte se zaključijo na priključnomerilnem mestu za več stanovanjskih objektov. Za gospodinjski odjem se dovoli maksimalna priključna moč do 16 kW.
(6) Pri načrtovanju predvidenih kablovodov je treba upoštevati 22. in 23. člen Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1,
Uradni list RS, št. 3/07). Zaščita pred požarom in eksplozijo je
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izvedena s pravilno izbiro in dimenzioniranjem elektroopreme,
pravilno izvedbo in njenim rednim vzdrževanjem. Vsi vodi bodo
na celotni trasi dostopni z gasilsko mehanizacijo.
(7) Javna razsvetljava se uredi ob na novopredvidenih
javnih površinah za promet. Javna razsvetljava je nadaljevanje
obstoječe v smislu uličnega niza svetilk, ki so nameščene enostransko v bankini cestišča. Kablovodi naj potekajo v zelenici v
cevi. Medsebojni odmik svetil naj bo od 30 do 35 m.
(8) Tip svetilk naj bo izbran tako, da bo po obliki in razporedu podoben tistim na območju mesta Novo mesto. Pri
svetilkah naj bo omogočena 50% regulacija svetlobe, usmerjenost svetlobnega snopa pa naj bo taka, da bo povzročeno
najmanjše možno svetlobno onesnaževanje okolja.
23. člen
(Teleprenosno in KRS omrežje)
(1) Povezava na TK omrežje je možna iz obstoječe TK
kanalizacije, ki poteka od LTC Cikava. Priključki bodo izvedeni
iz razdelilne prostostoječe omarice, tako da se do roba vsake
gradbene parcele položi fleksibilna cev 2 x Ø 50 mm. Na območju urejanja se predvideva potreba po 20-30 TK priključkih.
Do na novopredvidenih objektov se položi dvocevna komunikacijska kanalizacija, v katero se v skladu s potrebami polagajo
telefonski in morebitni drugi komunikacijski kabli (optični).
(2) Na območju načrtovane pozidave ni prisotno KKS
omrežje. Priključek na obstoječi kabelski razvod je možen v
kabelski omarici ob Belokranjski cesti na meji med parc. št.
1400/1, k.o. Kandija, parc. št. 399, k.o. Ragovo, in parc. št.
142/3, k.o. Gotna vas. Od te omarice je potrebno zgraditi
izven kompleksa enocevno kabelsko kanalizacijo. V območju
urejanja se položi enocevna kanalizacija z vmesnimi jaški vzporedno, vendar neodvisno od druge komunalne infrastrukture.
Priključki bodo izvedeni iz razdelilne prostostoječe omarice,
tako da se do roba vsake gradbene parcele položi fleksibilna
cev 1x Ø 50 mm. Na območju urejanja se predvideva potreba
po okoli 20 priključkih.
24. člen
(Plinovodno omrežje)
(1) Za zagotovitev oskrbe objektov na območju OPPN s
plinom se izvede razvod plinovoda s priključitvijo na obstoječi
plinovod PE 40, ki poteka pod Ulico Ivana Roba. Predvidena
trasa plinovoda poteka pod dostopnimi cestami.
(2) Priključitev na plinovodno omrežje in izdelava hišnih
priključkov z ustreznimi omaricami s požarno pipo za posamezne objekte je predmet zunanje ureditve posameznih objektov.
Glavna požarna pipa za objekt se locira na zunanjem delu
objekta v plinski omarici. Za traso uličnega plinovoda mora biti
zaporna pipa plinovoda vgrajena (z vgradno armaturo in cestno
kapo), ravno tako drugi plinovodni elementi, če je to potrebno.
25. člen
(Ogrevanje)
Ogrevanje objektov bo lokalno z lastnimi kotlovnicami
oziroma z uporabo obnovljivih virov energije.
26. člen
(Zbiranje in odvoz odpadkov)
(1) Način zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen z
določili Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja
ostankov komunalnih odpadkov na območju Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 1/02 in 31/05).
(2) Prostor, namenjen posodam za zbiranje odpadkov
(prevzemno mesto), se nahaja na posebej za to določenih mestih, za skupino najmanj 4 objektov skupaj. Dovoz do prevzemnih mest je omogočen preko cestnega omrežja. Posode za
zbiranje odpadkov je potrebno postaviti na ekološko in tehnično
brezhiben prostor skladno z določili občinskega odloka.
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(3) Gradbene odpadke, ki nastajajo med gradnjo objekta,
je potrebno deponirati skladno s Pravilnikom o obremenjevanju
tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 3/03 in 44/03).
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA
27. člen
(Varstvo pred hrupom)
Pri projektiranju in izvedbi objektov je vsak investitor dolžan upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju (Uradni list RS, št. 105/05 in 34/08), na podlagi katere
območje obravnave sodi v II. stopnjo varstva pred hrupom,
kjer ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi
povzročanja hrupa, saj gre za obstoječe in predvideno čisto
stanovanjsko območje. Dopustna mejna vrednost hrupa na
območjih II. stopnje varstva pred hrupom je 55 dBA za obdobje
dan-večer-noč in 45 dBA za noč, kritična vrednost pa 63 dBA
za obdobje dan-večer-noč in 53 dBA za noč.
28. člen
(Varstvo tal)
(1) Posegi v tla se izvajajo tako, da bodo prizadete čim
manjše površine tal.
(2) Pri gradbenem izkopu zemljine se rodovitna plast (humus) odrine, ustrezno deponira in ponovno uporabi za zunanje
ureditve na območju OPPN in v neposredni bližini v kmetijske
namene, višek pa deponira na za to ustrezni deponiji. S prstjo
se ob odrivanju, deponiranju in vgrajevanju ravna tako, da se
ohrani njena količina in rodovitnost ter da ne pride do onesnaženja z nevarnimi in škodljivimi snovmi ter do mešanja z manj
kakovostno zemljo.
(3) Za začasne prometne in gradbene površine naj se
uporabljajo infrastrukturne površine in površine, na katerih so
tla manj kvalitetna. Pri gradnji naj se uporabljajo transportna
sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni, ter materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje.
S transportnih in gradbenih površin je potrebno preprečiti emisije prahu in gradbenih materialov ter odtekanje vod na sosednja
zemljišča in v podtalnico. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se
uporabljajo določila skladno s pravilnikom in uredbo iz 30. člena
tega odloka. Potrebno je predvideti nujne ukrepe za odstranitev
in odlaganje materialov, ki vsebujejo nevarne in škodljive snovi
zaradi možnih nezgod na tehnoloških površinah.
29. člen
(Varstvo zraka)
Zrak, ki se spušča v ozračje, ne sme presegati mejnih
količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list
RS, št. 73/94) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav
(Uradni list RS, št. 73/94 in 51/98).
30. člen
(Varstvo voda)
(1) Odvajanje odpadnih voda iz območja urejanja mora
biti urejeno v skladu s pogoji, določenimi v Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni
list RS, št. 105/02, 50/04) in v Uredbi o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, št. 47/05).
(2) Izvedba priključevanja odvoda fekalnih in meteornih
voda na javno kanalizacijsko omrežje je mogoča le pod pogoji
upravljavca.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
31. člen
(Požarna varnost)
(1) Požarna varnost objektov je zagotovljena z dovozi za
interventna vozila po obstoječem omrežju cest. Potrebna je

Stran

11436 /

Št.

78 / 30. 7. 2008

izgradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja, da preskrba s
požarno vodo ne bo okrnjena. Varen umik je možen na zunanje
površine, dovozne in parkirne površine.
(2) Viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje bodo zagotovljeni iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Pri načrtovanju hidrantnega omrežja je potrebno upoštevati Pravilnik o
tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov
(Uradni list RS, št. 30/91).
(3) Način varovanja pred požarom za objekt in dobrine bo
opredeljen v PGD projektu in bo skladen z določili Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1, Uradni list RS, št. 3/07) in Pravilnika o požarnovarnostnih zahtevah (Uradni list RS, št. 42/93).
32. člen
(Geološka stabilnost)
Na celotnem ureditvenem območju je treba zaradi zagotavljanja geološke stabilnosti terena, vse posege v teren (izkope,
nasutja, temeljenje ipd.) izvesti skladno s pogoji strokovnokvalificiranih geoloških in geomehanskih služb.
VIII. NAČRT PARCELACIJE
33. člen
(Prikaz parcelacije)
(1) Načrt parcelacije z mejnimi točkami parcel je razviden
iz karte Načrt gradbenih parcel.
(2) Zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna) parcelacija znotraj gradbene parcele, določene s tem
OPPN, ob upoštevanju določil in meril tega odloka.
(3) Pri prenosu parcel na teren je treba upoštevati dejansko stanje (razlika med katastrsko odmero in topografskim
načrtom). V postopku realizacije načrtovanih ureditev se lahko
meje gradbenih parcel prilagodijo dejanskemu stanju katastrskih mej, če se s tem bistveno ne spreminja funkcionalne rabe
predvidenih ureditev.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
(Etapnost izvedbe prostorskih ureditev)
34. člen
(1) Predvideni posegi se lahko izvajajo posamezno ali
skupaj, predstavljati pa morajo zaključene funkcionalne celote.
Objekti in zunanje ureditve bodo izvedeni naenkrat ali v več
fazah.
(2) Vzdrževalna dela (redna, investicijska in v javno korist), rekonstrukcije in rušitve objektov ter gradnja nezahtevnih
in enostavnih objektov fazno (časovno) niso opredeljene, pri
njihovi gradnji pa je potrebno upoštevati vsa določila tega
odloka.
(3) Rekonstrukcijo Ulice Ivana Roba, izgradnjo ostalega
cestnega omrežja in primarno komunalno infrastrukturo je treba
izvesti v eni ali več etapah tako, da bo omogočena gradnja
stanovanjskih objektov.
(4) Rekonstrukcijo Ulice Ivana Roba se mora izvesti pred
oziroma sočasno z gradnjo stanovanjskih objektov, s tem da se
lahko izvaja po etapah glede izvedbe hodnika za pešce.
35. člen
(Dopustna odstopanja)
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem projektom, če se v nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, geomehanskih, hidroloških in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših
programskih in oblikovalskih izhodišč najdejo tehnične rešitve,
ki so racionalnejše in primernejše z oblikovalskega, prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne
smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
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(2) Dopustne so naslednje tolerance:
– tlorisni gabarit je možno povečati (vendar ne preko določene gradbene linije) ali zmanjšati za 10%, višinski gabarit je
možno povečati ali zmanjšati za 10%,
– pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju
prostora na podlagi ustrezne projektnotehnične dokumentacije,
če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, ekonomsko
primernejša investicijska vlaganja in če prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta prostorskega načrta.
36. člen
(Obveznosti investitorjev in lastnikov nepremičnin pri izgradnji
komunalne opreme na območju OPPN)
(1) Gradnjo komunalne opreme zagotavlja občina. V primeru, da se sklene pogodba o opremljanju, pa se lahko investitorji
in občina dogovorijo, da bodo investitorji sami zgradili celotno
komunalno opremo za predvideno območje s tem odlokom.
(2) Stroški izgradnje obstoječe in nove opreme, ki odpadejo na posameznega investitorja, bodo v skladu z veljavno
zakonodajo določeni s programom opremljanja. Program opremljanja bo osnova za odmero komunalnega prispevka in izdajo
odločbe investitorjem.
X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
37. člen
Po končani izgradnji objektov in naprav po tem odloku
so dovoljena vzdrževalna dela (redna, investicijska in v javno
korist), rekonstrukcija, nadomestne gradnje ter gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov.
XI. KONČNE DOLOČBE
38. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka v območju urejanja tega
OPPN prenehajo veljati določila Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS,
št. 7/92, 32/93, 22/95, 37/95, 41/95, 35/97, 40/98, 38/99, 60/99,
96/00, 49/01, 69/02, 92/02, 49/05,109/06,132/06 in 37/07).
39. člen
OPPN s prilogami je stalno na vpogled pri pristojni službi
za prostor Mestne občine Novo mesto.
40. člen
Nadzor nad izvajanjem OPPN opravlja Ministrstvo za okolje
in prostor, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.
41. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-29/2008
Novo mesto, dne 10. julija 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

3513.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Poganci

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 4/08) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na 16. redni seji dne 10. 7. 2008 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Poganci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Podlaga za OPPN
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Mestne
občine Novo mesto sprejme občinski podrobni prostorski načrt Poganci (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki ga je izdelalo
podjetje GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o., Novo
mesto, pod številko projekta LN-15/2007.
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,
– zasnovo 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, ohranjanje narave,
naravnih virov in ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev 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
11
12
13

– Pregledna situacija,
– Načrt namenske rabe prostora
– izsek iz prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana občine Novo mesto
za območje Mestne občine Novo
mesto, dopolnjena od 1990 do 2006,
– 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,

M 1 : 50000

14
15
16
17
18
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– Rešitve in ukrepi za varstvo okolja,
– Rešitve in ukrepi za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami
– Karakteristični prečni prerezi območja,
– Karakteristični prečni prerezi cest,
– Prikaz vplivov na sosednja območja.

M 1 : 500
M 1 : 500
M 1 : 1000
M 1 : 50
M 1 : 500.

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
Območje predvidenega OPPN se nahaja v južnem delu
Novega mesta, na delu bivše ureditve za obrambne potrebe
RS, ki dolgoročno ni več namenjeno za tovrstne potrebe in se
kot tako nameni sanaciji oziroma urbanizaciji. Na delu predvidenega območja OPPN Poganci že dobro desetletje deluje
poslovni objekt podjetja Kolpa, d.d., Metlika.
Preostali, delno pozidani del je predviden za urbanistično
in arhitekturno prenovo z gradnjo stanovanj, oskrbovanih stanovanj in spremljajočih storitvenih dejavnosti oskrbe in družbenih dejavnosti.
Namera investitorja je sanacija opuščenega vojaškega
območja z novo pozidavo v naslednjem naboru:
stanovanjske stavbe različnih tipologij, večstanovanjske
stavbe z oskrbovanimi stanovanji, dom za ostarele občane ter
spremljajoči program za trgovske, poslovne in storitvene dejavnosti. Hkrati s tem območjem se predvidi urejanje območja z
obstoječo poslovno dejavnostjo Kolpe, d.d., Metlika (morebitne
gradnje novih objektov, prenove, dozidave in podobno).
V OPPN Poganci se predvidi tudi prometno ureditev (priključek), ki bo zagotovila možnost gradenj na območju opuščenega peskokopa na delu med lokacijo OPPN Poganci in
naseljem Jedinščica.
Izdelane so bile strokovne podlage za širše in ožje območje urejanja, ki so podlaga za izdelavo OPPN, in sicer:
– Strokovne podlage za širše območje urejanja OPPN
Poganci (GPI, d.o.o., Novo mesto, september 2007),
– Variantne rešitve kompleksa Poganci (Arha, d.o.o., Črnomelj, september 2007).
III. UREDITVENO OBMOČJE OPPN

M 1: 5000
M 1 : 5000
M 1: 5000
M 1 : 2000
M 1 : 500
M 1 : 500
M 1 : 500
M 1 : 500
M 1 : 500
M 1 : 500
M 1 : 500
M 1 : 500

4. člen
Območje urejanja
Ureditveno območje OPPN Poganci obsega površino velikosti približno 5,87 ha.
Območje OPPN zajema zemljišča in dele zemljišč s parcelnimi številkami: 456/6, 456/16, 456/17, 468/1, 474/2, 514/11,
514/12, 515/4, 515/5, 519/1, 541/2, 543/1, 543/2, 543/3, 543/4,
543/5, 543/6, 543/7, 543/8, 543/9, 543/10, 543/11, 543/12, 543/13,
543/14, 543/15, 543/16, 543/17, 544/4, 546/1, 546/2, 588/5, 1211,
1221/3, 1128/2, 1161/3 in 1148/3, vse k.o. Gotna vas.
5. člen
Meja območja
Meja območja OPPN poteka v večji meri po robu zemljiških parcel in cest.
Na jugozahodni strani meja poteka ob robu zemljiških
parcel 543/13 in 543/3 v dolžini približno 200 m. Nato se zalomi proti severovzhodu, kjer zopet poteka po lastniški meji
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investitorja v dolžini približno 45 m. Meja v nadaljevanju zajame
območje obstoječe poti – kolovoza v smeri proti Regrči vasi,
se zalomi nazaj do parc. št. 543/3 ter nato poteka po lastniški
meji investitorja vse do območja opuščenega peskokopa. Tu
se meja zopet zalomi proti cestnemu priključku glavne dovozne ceste 1 z glavno cesto. Meja v tem delu obkroži območje
priključka, ki je predviden za rekonstrukcijo in se usmeri proti
naselju Jedinščica. Na njegovem južnem robu se v obstoječem
križišču obrne nazaj ob glavni cesti, zajame še območje predvidenega iztoka v potok Težka voda ter južni krak za rekonstrukcijo predvidene glavne ceste. V območju priključka glavnih cest
se v nadaljevanju usmeri po robu obstoječe glavne dovozne
ceste 1 proti bodočemu križišču glavne dovozne ceste 1 z
mestno zbirno cesto in se v tem južnem delu območja OPPN
naveže nazaj na izhodiščno točko.
Zemljišča, po katerih poteka meja območja OPPN, so
naslednja:
543/13, 543/3, 541/2, 1148/3, 1211, 519/1, 515/5, 515/4,
514/12, 514/11, 474/2, 468/1, 543/17, 543/1, 543/2, 456/6,
456/17, 456/16, 1128/2, 544/4, 1121/3, 546/1, 546/2, 1161/3,
588/5, vse k.o. Gotna vas.
Potek meje preko zemljiških parcel je razviden iz grafičnega načrta 6 – Katastrski načrt s prikazom območja urejanja.
6. člen
Ureditvene enote
Območje OPPN je razdeljeno na več manjših ureditvenih
enot. Te enote so naslednje:
– ureditvena enota A – obsega območje za gradnjo novih
objektov različnih tipov, oblik in velikosti v pretežnem delu območja OPPN ter se deli na podenote A1-A8;
– ureditvena enota B – obsega območje, kjer se nahaja
objekt z obstoječo poslovno dejavnostjo (Kolpa, d.d);
– ureditvena enota C – obsega območje, kjer se urejajo
oziroma ohranjajo zelene (gozdne) ter športno-rekreacijske
površine;
– ureditvena enota D – obsega prometne površine in
se deli na podenoti D1 – obstoječe prometne površine in D2
– predvidene prometne površine;
– ureditvena enota E – obsega lokacijo nove transformatorske postaje.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
A. Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev
s sosednjimi območji
7. člen
Območje se deloma nahaja v varovalnem pasu glavne
ceste II. reda G2-105 Novo mesto–Metlika, kjer bo potrebno
upoštevati 25 m pas, merjeno od zunanjega roba cestnega
sveta.
Pri urejanju območja je potrebno upoštevati odmike od
obstoječe oziroma predvidene infrastrukture.
Gradnja objektov v ureditveni podenoti A4 in A5 pogojuje
predhodno gradnjo glavnih dovoznih cest (zbirne mestne ceste, ceste za Regrčo vas s priključkom na zbirno mestno cesto
ter odcepom v jugovzhodnem delu tega naselja na glavno
dovozno cesto 2 do predvidenih objektov), razen če se zagotovi drugačen dovoz, ki ne bo vezan na gradnjo omenjenega
prometnega omrežja.
Nove gradnje in ureditve ne smejo imeti škodljivega vpliva
na gradbeno tehnično stanje obstoječega poslovnega objekta
v ureditveni enoti B.
Prav tako je potrebno ohranjati/zagotavljati nivojske dovoze in dostope do vseh zemljišč, ki bi bili z novimi gradnjami in
ureditvami prekinjeni. Če jih ni mogoče urediti na obstoječem
mestu, se ustrezno prestavijo in uredijo (v dogovoru z lastnikom
zemljišča).
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Ob urejanju strmega terena v severovzhodnem delu območja OPPN se lahko pojavijo vplivi tudi na sosednjih zemljiščih (parc. št. 543/1 in 543/2, k.o. Gotna vas). Tovrstne vplive
je potrebno ustrezno sanirati v dogovoru in s soglasjem lastnika
zemljišča.
Omenjeni vplivi so razvidni iz grafičnega načrta 18 – Prikaz vplivov na sosednja območja.
B. Opis rešitev načrtovanih objektov in površin
8. člen
Vrste gradenj in vrste objektov
V območju OPPN je v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi
enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popr.) dovoljeno graditi naslednje stavbe in gradbeno inženirske objekte
po CC-SI:
1. 11100
2. 11210
3. 11221
4. 11222
5. 11300
6. 12111
7. 12112
8. 12120
9. 12202
10. 12203
11. 12301
12. 12304
13. 12420
14. 12640
15. 21110
16. 21120
17. 222
18. 24110
19. 24122
20. 24205

– enostanovanjske stavbe,
– dvostanovanjske stavbe,
– Tri- in večstanovanjske stavbe,
– Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
– Stanovanjske stavbe za posebne namene,
– Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno
nastanitev,
– Gostilne, restavracije in točilnice,
– Druge gostinske stavbe za kratkotrajno
nastanitev,
– Stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
– Druge upravne in pisarniške stavbe,
– Trgovske stavbe,
– Stavbe za druge storitvene dejavnosti,
– Garažne stavbe,
– Stavbe za zdravstvo,
– Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in
regionalne ceste,
– Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane
ceste in gozdne ceste,
– Distribucijski cevovodi, distribucijski
elektroenergetski vodi in distribucijska
komunikacijska omrežja,
– Športna igrišča,
– Drugi gradbenoinženirski objekti za šport,
rekreacijo in prosti čas,
– drugi gradbenoinženirski objekti, ki niso razvrščeni
drugje (objekti za premostitev reliefnih razlik).

Dovoljena je še:
– gradnja zahtevnih in manj zahtevnih opornih zidov (pri
urejanju strmega 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);
– sprememba namembnosti.
9. člen
Vrste dejavnosti
Obravnavano območje je predvideno za stanovanjsko
rabo s spremljajočimi poslovnimi dejavnostmi in družbenimi
dejavnostmi.
Znotraj stavb v ureditveni enoti A in B je dopustna ureditev
različnih dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernih obremenitev
okolja. Obstoječa dejavnost v prostorih Kolpe, d.d., (obrtniško
prototipna delavnica in izobraževalni center) se lahko ohrani.

Uradni list Republike Slovenije
V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) so v stavbah in objektih razen
bivanja dopustne dejavnosti, ki so klasificirane kot:
G) TRGOVINA; VZDRŽEVANJE 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
– 49.32 Obratovanje taksijev
– 52.21 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem
prometu
– 53 Poštna in kurirska dejavnost
I) GOSTINSTVO
– 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti
– 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač
J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI
– 58 Založništvo
– 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s
tem povezane dejavnosti
– 63 Druge informacijske dejavnosti
K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
M) STROKOVNE, ZNANSTVENE 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
P) IZOBRAŽEVANJE
– 85.1 Predšolska vzgoja
– 85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
– 86 Zdravstvo (vse razen 86.1 Bolnišnična zdravstvena
dejavnost)
– 87 Socialno varstvo z nastanitvijo (razen 87.2 Dejavnost
nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno
obolelih in zasvojenih oseb)
– 88 Socialno varstvo brez nastanitve
R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
– razen 93.291 Dejavnost marin in 93.292 Dejavnost
smučarskih centrov
S) DRUGE DEJAVNOSTI
– 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo
– 96 Druge storitvene dejavnosti (razen 96.03 Pogrebna
dejavnost)
T) DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM;
PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO.
C. Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje
in gradnjo
UREDITVENE ENOTE
10. člen
Ureditvena enota A
V okviru urejanja območja je predvidena ureditev novih
parcel na območjih od A1 do A8, v sklopu katerih je na podlagi
Variantnih rešitve kompleksa Poganci (Arha, d.o.o., Črnomelj,
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september 2007) predvidena gradnja objektov različnih tipologij
z družbeno-stanovanjsko-poslovno rabo, in sicer:
A1 – večstanovanjske stavbe in garažna hiša:
– predvidoma več stavb z različnimi bivalnimi enotami
– horizontalni gabarit: 22 m x 45 m (±20%) – večstanovanjska stavba nepravilnih ali pravilnih geometrijskih oblik
– vertikalni gabarit večstanovanjske stavbe maks.
(K)+P+3 in garažne hiše maks. K+P
– garažna hiša z dvo (K+ P – streha garažnega objekta
oziroma zgornji odprt parkirni plató) ali maks. tri etažnim parkiranjem in zunanjimi povezovalnimi stopnišči, ki zagotavlja
najmanj 1,5 PM/ stanovanjsko enoto
A2 – DSO I. – dom starejših občanov (1.faza):
– horizontalni gabarit: objekt, razvejan v več smereh s
kraki po 21 m x 36 m (±20%) + osrednji del 22 m x 24 m (±20%)
pravilnih ali nepravilnih geometrijskih oblik
– vertikalni gabarit: maks. (K)+ P+3+M
A3 – stanovanjska stavba z oskrbovanimi stanovanji:
– horizontalni gabarit: osnovni tloris izmenično sestavljen
iz geometrijskih likov 14 m x 14 m (±20%) in 7-13 m x 12-14
m (±20%)
– vertikalni gabarit: maks. (K)+ P+3
A4 – DSO II. – dom starejših občanov (2. faza) ali stanovanjska stavba z oskrbovanimi stanovanji:
– horizontalni gabarit: osnovni tloris izmenično sestavljen
iz geometrijskih likov 15 m x 16 m (±20%) in 11 m x 20 m
(±20%)
– vertikalni gabarit: maks. K+P+2 oziroma P+2+M
A5 – enostanovanjske stavbe – vrstne hiše:
– horizontalni gabarit posamezne stavbe: 8 m x 12 m
(±20%)
– vertikalni gabarit: maks. K+P+M oziroma P+1+M
A6 – večstanovanjske stavbe:
– horizontalni gabarit grajenega niza: 10 m x niz na dolžini
približno 120 m (±20%)
– vertikalni gabarit: maks. (K)+ P+2+M
A7 – poslovno-stanovanjski objekt ali stanovanjska stavba z oskrbovanimi stanovanji:
– horizontalni gabarit: 13,4 m x 34 m (±20%)
– vertikalni gabarit: maks. (K)+P+3
A8 – poslovni objekt
– horizontalni gabarit: 18 m x 33,8 m (±20%)
– vertikalni gabarit: maks. K+P+1
– parkiranje v kleti oziroma v garažnem delu objekta.
ZASNOVA NOVIH STAVB:
– nosilna konstrukcija:
– predvidene so vse vrste konstrukcij objektov.
– horizontalni gabariti:
– predvideni objekti so enostavnih, poligonalnih in sestavljenih oblik;
– možna je gradnja objektov v zaporednem ravnem
ali zamaknjenem nizu ter z vmesnimi (ritmičnimi) prekinitvami
kakor tudi v terasasti zasnovi na strmem terenu;
– možna je gradnja nadzemne povezave nad požarno
potjo, in sicer med objektom DSO I. – dom starejših občanov
(1.faza) in stanovanjsko stavbo z oskrbovanimi stanovanji;
– horizontalni gabariti nadstreškov na parkirnih površinah so lahko le toliko veliki, da omogočajo nadkritje tangiranih
parkirnih mest oziroma površin.
– vertikalni gabariti:
– maksimalni gabarit objektov na območju je do maks.
P (pritličje) + 3 (število nadstropij) + M (mansarda – izkoriščena
podstrešna etaža;
– objekti so lahko grajeni v višinsko zamaknjenem nizu;
– objekti imajo lahko tudi eno ter največ dve podzemni
etaži, ki se namenita ureditvi parkiranja;
– objekt naj bo maksimalno vkopan v teren v primeru,
ko je podkleten;
– nadstrešek na parkirišču in nad vhodom v objekt: P
(pritličje).
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– streha:
– osnovna streha je praviloma enostavna dvokapnica
brez definiranega naklona ali ravna streha z minimalnim naklonom ter možnostjo zazelenitve;
– na območju OPPN naj se zagotovi čim bolj poenotene
naklone in oblike streh, vsaj po posameznih ureditvenih enotah
oziroma pri posameznih objektih;
– prevladujoča smer slemen je severovzhod – jugozahod;
– za osvetlitev podstrešij je možno namestiti strešna
okna ali strešne balkone vseh variabilnih oblik;
– za razgibanost strehe in osvetlitev mansardnih prostorov je predvidena ureditev frčad poljubnih oblik;
– nadstrešek: ravna streha oziroma streha z minimalnim naklonom, skritim v vencu, kritina mora biti transparentna
ali barvno usklajena s kritino glavnega objekta;
– streha garažnega objekta lahko funkcionira kot parkirni plató;
– dopustna je gradnja nadstreška nad povezovalno
potjo med vhodom/izhodom iz garažnega objekta in posamezno stavbo.
– fasada:
– dovoljeni so vsi sodobni gradbeni materiali, prilagojeni tipu stavb;
– dopušča se možnost oblikovanja večjih in oblikovno
poudarjenih nadstreškov nad vhodi v objekte, izvedba ograjenih atrijev, balkonov, teras in lož.

– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, zahtevnih
in manj zahtevnih opornih zidov, rekonstrukcije in odstranitve
objektov, vzdrževanje objektov, gradnja dozidav in nadzidav.
Dovoljene so spremembe namembnosti za namen stanovanjskih, poslovnih in družbenih dejavnosti, kot so opisane
v 9. členu odloka.

11. člen
Ureditvena enota B
Prenova obstoječe grajene strukture poslovnega objekta
mora slediti kvalitetnemu arhitekturnemu in urbanističnemu
oblikovanju, pri čemer naj se ohranjajo kvalitetne ambientalne
značilnosti prostora, in sicer:
– orientacija objekta: v čim večji meri naj se obstoječi
koordinatni sistem oziroma smer, ki poteka vzdolž glavne dovozne ceste 1;
– nosilna konstrukcija: predvidene so vse vrste konstrukcij
objektov oziroma se ohranja obstoječa;
– horizontalni gabarit:
– ohranja se obstoječa velikost poslovnega objekta
(18,4 m x 43,8 m) z dovoljenim povečanjem in zmanjšanjem
objekta, skladno z drugimi določili tega odloka;
– dopustna je širitev oziroma dozidave, pri čemer stopnja izkoriščenosti parcele ne sme presegati določil iz 18. člena
odloka;
– dopustna je postavitev poenotenih nadstreškov nad
parkirnimi mesti in vhodom v objekt;
– vertikalni gabarit:
– ohranja se obstoječi (K+P+1), dopustno je nadvišanje
objekta v skladu s splošnimi določili, to je do maks. P+3;
– nadstrešek na parkirišču in nad vhodom v objekt: P
(pritličje);
– streha:
– ohranja se obstoječa oblika (dvokapna) in naklon
(30°) strehe oziroma je dopustna enostavna dvokapnica brez
definiranega naklona ali ravna streha z minimalnim naklonom
ter možnostjo zazelenitve;
– zagotovi naj se čim bolj poenotene naklone in oblike
streh;
– prevladujoča smer orientacije stavb je obstoječa;
– nadstrešek: ravna streha oziroma streha z minimalnim naklonom, skritim v vencu, kritina mora biti transparentna
ali barvno usklajena s kritino glavnega objekta;
– fasada:
– dovoljeni so vsi sodobni gradbeni materiali, prilagojeni tipu stavb.
V ureditveni enoti so možne tudi:
– rušitve obstoječega poslovnega objekta;
– novogradnje enega ali več objektov tudi različnih tipologij – v skladu z določili 8. in 9. člena ter po pogojih iz 10. člena
odloka – ZASNOVA NOVIH STAVB;

Ureditvena enota D

12. člen
Ureditvena enota C
Ureditvena enota C obsega gozdne površine, ki se nahajajo v severnem delu območja OPPN. Pretežni del območja je
na višjeležečem oziroma strmem terenu.
Novi posegi v območju zelenih (gozdnih) površin se v prvi
vrsti urejajo z upoštevanjem naravnih oziroma krajinskih lastnosti
tega območja, lahko tudi v smislu »parkovne« ureditve, pod pogojem, da se ohranja pretežni del obstoječe drevesne vegetacije,
razen na površinah, ki so potrebne za ureditev športno-rekreacijskih površin. Vse morebitne ureditve naj se čim bolj prilagajajo
obstoječemu terenu ter uporabljajo naravni materiali.
Sprehajalne poti in trim steze se urejajo kot ozki pasovi
utrjenih površin.
V sklopu tega območja je, v fazi izgradnje večstanovanjskih objektov na variabilnih lokacijah obvezno namestiti igrala
za otroke ter gradnja igrišča za različne igre z žogo (npr. za
košarko) v asfaltni ali travnati izvedbi.
13. člen
Območje zajema obstoječe in predvidene prometne površine. Pogoji urejanja so podani v 22.–25. členu odloka.
14. člen
Ureditvena enota E
Ureditvena enota obsega lokacijo nove transformatorske
postaje. Površine ob TP se delno tlakujejo oziroma se izvedejo
kot monolitne.
15. člen
Usmeritve za organiziranje programa po etažah
Ureditvena enota A
Predvidene stavbe so namenjene družbenostanovanjski
rabi s spremljajočimi poslovnimi dejavnostmi, in sicer v skladu
z 9. členom odloka.
Organizacija programa je možna v vseh etažah, pri čemer
velja, da se skupni, pomožni in podobni prostori umeščajo
pretežno v kletne in pritlične etaže objektov, bivalni, spalni in
delovni prostori pa pretežno v zgornje etaže objekta. Dopustne
so shrambe v etažah. Poslovni program se v primeru mešane
rabe objekta usmerja v pretežni meri v spodnje etaže, stanovanjski pa v pretežni meri v zgornje etaže.
Razporeditev posameznih prostorov v objektu mora biti
taka, da omogoča normalno funkcioniranje dejavnosti in kar se
da dobro izvajanje programa dejavnosti.
Če ima objekt izkoriščen podstrešni del, se ta ureja kot
bivalna ali poslovna mansarda.
V kletnih etažah in pritličjih objektov je dopustno urejanje
parkirnih površin.
Ureditvena enota B
Znotraj obstoječega objekta s poslovno dejavnostjo je
možna organizacija programa v vseh etažah. Obstoječe dejavnosti se do eventualne spremembe namembnosti ohranjajo
še naprej.
V primeru sprememb namembnosti in novih gradenj se
upoštevajo določila tega člena za Ureditveno enoto A.
16. člen
Nezahtevni in enostavni objekti
V območju OPPN je poleg večstanovanjskih stavb in
garažne hiše dopustna tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih
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objektov na osnovi Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08) in dopolnitev podzakonskih
aktov.
Ureditvena enota A
– 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, bazne postaje, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, mala komunalna čistilna naprava); začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam
(kiosk oziroma tipski zabojnik); spominska obeležja; objekt za
oglaševanje; objekt za telekomunikacijsko opremo;
– 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 energetski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti, pomožni objekti
za spremljanje stanja okolja); 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); vadbeni objekti,
namenjeni športu in rekreaciji na prostem (igrišče za šport
in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot,
trimska steza); 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, otroško igrišče,
obešanka na drogu javne razsvetljave).
Ureditvena enota B
– nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (garaža,
steklenjak, enoetažna pritlična lopa, utrjene dovozne poti);
ograje; škarpe in podporni zidovi; pomožni infrastrukturni objekti (pločnik in kolesarska steza, postajališče, mala komunalna
čistilna naprava); začasni objekti, namenjeni sezonski turistični
ponudbi ali prireditvam (kiosk oziroma tipski zabojnik); spominska obeležja, 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 energetski objekti, telekomunikacijske antene
in oddajniki, pomožni komunalni objekti); začasni objekti (pokrit
prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, objekti
– namenjeni začasnemu 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,
otroško igrišče, obešanka na drogu javne razsvetljave).
Ob spremembi namembnosti in eventualnih novih gradnjah objektov se uporabijo določila tega člena za Ureditveno
enoto A.
Ureditvena enota C
– nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe (enoetažna
pritlična lopa, utrjene dovozne poti); ograje; škarpe in podporni
zidovi; spominska obeležja;
– enostavni objekti: objekti za lastne potrebe (nadstrešek,
zbiralnik za kapnico); pomožni infrastrukturni objekti (pomožni
cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, objekt javne
razsvetljave; pomožni energetski objekti; pomožni komunalni
objekti); vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji (igrišče
za šport in rekreacijo na prostem, kolesarska steza, sprehajalna pot, trimska steza); spominska obeležja; urbana oprema
(javna kolesarnica z nadstreškom, skulptura in druga prostorska inštalacija, večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik,
montažna sanitarna enota, otroško igrišče).
Ureditvena enota D
– nezahtevni objekti: objekt za lastne potrebe (enoetažna
pritlična lopa, utrjene dovozne poti); ograje; škarpe in podporni
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zidovi; pomožni infrastrukturni objekti (pločnik in kolesarska
steza, postajališče; spominska obeležja; objekt za oglaševanje;
– enostavni objekti: objekti za lastne potrebe (nadstrešek,
enoetažni pritlični objekt); pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni žičniški objekti, pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti); vadbeni objekti,
namenjeni športu in rekreaciji na prostem (kolesarska steza,
sprehajalna pot, trimska steza); 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 E
– nezahtevni objekti: ograje; škarpe in podporni zidovi;
– enostavni objekti: pomožni infrastrukturni objekti (pomožni energetski objekti: nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih, signalno-zaščitni vod v elektroenergetskih
omrežjih, relejna hišica).
Oblikovni pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih
objektov:
– drvarnica, garaža, lopa, steklenjak, uta oziroma senčnica, enoetažna pritlična lopa, nadstrešek, enoetažni pritlični
objekt: oblikovno prilagojeni osnovnemu objektu na parceli, ki
ji pripadajo, predvsem glede barve kritine in naklona strehe,
dopustna je tudi ravna streha oziroma streha z minimalnim
naklonom, skritim v vencu;
– ograja: lesena, betonska, kovinska ali kombinirana, možna tudi v kombinaciji z živico;
– 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.
17. člen
Glavni dovozi, dostopi in vhodi
Ureditvena enota A
Glavni dovoz v območje se vrši iz obstoječega in predvidenega cestnega omrežja, in sicer preko glavne dovozne
ceste 1 na primarno cesto A s sekundarnimi razvodi do posameznih ureditvenih podenot. Izjema sta ureditveni podenoti
A4 in A5 na severnem delu ureditvenega območja. Realizacija
teh dveh območij je predvidena v kasnejših fazah in je vezana na predhodno gradnjo in pridobitev ustreznih dovoljenj za
glavne dovozne ceste, in sicer zbirne mestne ceste, ceste za
Regrčo vas s priključkom na zbirno mestno cesto ter odcepom
v jugovzhodnem delu tega naselja in glavno dovozno cesto 2
do predvidenih objektov. Predvidena priključitev je razvidna
v grafičnem načrtu 9 – Načrt ureditvenega območja. Če se
zagotovi drugačen dovoz do podenot A4 in A5, ki ni vezan na
gradnjo omenjenega prometnega omrežja, se območji lahko
realizirata tudi prej.
Z dovoznih cest se dostopa na parkirne površine (zunanje ali v sklopu objekta) pred (več)stanovanjskimi, poslovnimi
objekti oziroma objekti družbenih dejavnosti.
Zaradi dejavnosti, ki se odvija v objektu, je potrebno zagotavljati ustrezno število parkirnih mest glede na dejavnost.
Glavni vhodi v objekte se razlikujejo glede na tip objekta.
Predvidoma se organizirajo na daljši stranici objekta oziroma
z najpomembnejšega javnega prostora. Vhod v objekt doma
starejših občanov ali v objekt s poslovno dejavnostjo se lahko
bolj bogato oblikuje.
Ureditvena enota B
Ohranja se glavni dovoz do tega območja, ki se vrši od
priključka z glavno cesto po glavni dovozni cesti 1. Ohranjajo
se tudi vsi dostopi na parcelo obstoječega objekta, prav tako
tudi vhodi v objekt.
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Ob urejanju območja OPPN je možna sprememba od
lokacij obstoječih dostopov do objekta in tudi vhodov.
Zaradi dejavnosti, ki se odvija v objektu, je potrebno zagotavljati ustrezno število parkirnih mest glede na dejavnost.
Ureditvena enota C
Dostop iz območja OPPN v to ureditveno enoto je možen
z javnega cestnega omrežja ureditvene podenote D2 – območje primarne ceste A ali pa iz ureditvenih podenot A3 (sekundarna cesta), A4 (sprehajalna pot), A6 in A7.
Ureditvena enota D
Ob rekonstrukciji obstoječega prometnega omrežja in
gradnji novega se ohranjajo/zagotavljajo dostopi in dovozi do
sosednjih zemljišč, in sicer obstoječi dovozi v ureditveno enoto B, navezava na makadamsko pot za dovoz do romskega
naselja ter dovozi na kmetijska zemljišča med glavno dovozno
cesto 1 in glavno cesto. Obenem se na mestu priključka z glavno cesto oblikuje uvoz za morebitno dejavnost v obcestnem
pasu med območjem OPPN in Jedinščico, in sicer na mestu
opuščenega peskokopa.
Ureditvena enota E
Do lokacije TP se dostopa s parkirišča pred objekti oziroma z javnega cestnega omrežja – primarne ceste A na območju
OPPN.
18. člen
Usmeritve za ureditev parcel
Ureditvena enota A
Dovoljena je gradnja objektov za družbeno – stanovanjske dejavnosti. Kot spremljajoč program so dopustne poslovne
dejavnosti.
Izhodišče za oblikovanje parcel predstavlja zasnova območja Variantne rešitve kompleksa Poganci (Arha, d.o.o., Črnomelj, september 2007). Kljub temu se ureditvena enota A lahko
oblikuje kot ena parcela ali več poljubno združenih parcel.
Na parcelah je možna gradnja nadstrešnic za vozila na
zunanjih parkirnih površinah ter gradnja manj zahtevnih in zahtevnih opornih zidov in oblikovanje brežin za ureditev (strmega) terena. Mogoča je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih
objektov po pogojih, podanih v 16. členu odloka. Za namen
dostave je možno pri objektih družbene infrastrukture urediti
gospodarsko dvorišče.
Zaradi boljše izrabe parcel in dopuščanja možnosti, da se
na parcelah ureja čim več zelenih površin, je možna gradnja
podzemnih in delno vkopanih garaž v sklopu predvidenega
objekta ali kot samostojen objekt.
Na parceli je možna gradnja več objektov, prav tako je
možno deliti ali združevati parcele.
V sklopu zunanjih ureditev posameznih stanovanjskih
enot (ne velja za oskrbovana stanovanja in Dom starejših občanov) se zagotovijo površine z otroškimi igrali v velikosti najmanj
100 m2, pred izdajo uporabnega dovoljenja.
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 mešana območja predlagan naslednji kriteriji za določanje stopnje izkoriščenosti
zemljišč za gradnjo nad terenom:
Faktor
Faktor izrabe
zazidalnosti (z) (i)
Območja objektov družbene
0,6
1,6
infrastrukture
Mešana območja
0,6
1,2
Namenska raba parcele

– Preostali 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. Za premostitev višinskih razlik je
možna gradnja opornih zidov, oblikovanje brežin in teras.
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– Glavna gradbena linija: vzporedna z glavno dovozno
cesto 1 (ureditvena podenota A1, A2, A7, A8) oziroma je lahko
bolj svobodno zastavljena na območjih, ki niso izpostavljena
pogledom z glavne ceste (A4, A5, A6).
– Odmiki stavb in objektov:
– Stavbe naj bodo od meje parcele odmaknjene najmanj 3 m oziroma v primeru gradnje stavb v zaporednem ali
zamaknjenem nizu ali za gradnjo samostojne garažne hiše K+P
(odprt zgornji plató) v podenoti A1 je možna postavitev tudi na
mejo parcele.
– Izjemoma se najmanjši odmik od parcelne meje ne
upošteva, in sicer v primerih (1) gradnje nadzemne/podzemne
povezave med objektom DSO I. – dom starejših občanov
(1.faza) in stanovanjsko stavbo z oskrbovanimi stanovanji in
(2) gradnje večstanovanjskih stavb in garažne hiše v podenoti
A1 – minimalni odmik se upošteva za osnovni volumen večstanovanjske stavbe brez teras v pritličju in balkonov/loggie v
etažah, ki mejijo proti garažni hiši oziroma odprtemu zgornjemu
platóju garažne hiše.
– Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov se urejajo
v skladu z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08).
– Višji oporni zidovi so lahko postavljeni na mejo parcele le v primeru, da temelj zidu ne sega v območje sosednje
parcele, sicer je potreben ustrezen odmik.
– V primeru gradnje klančine za uvoz/izvoz v garažni
del objekta je možna gradnja le-te na mejo parcele.
– Če kletne etaže ne ovirajo poteka infrastrukturnih
vodov ali ne ogrožajo sosednjih objektov in naprav, so lahko
zgrajene na mejo parcele.
– 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), Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah
za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS,
št. 125/03) ter primeren manipulacijski prostor in Pravilnikom o
minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo
obratovanje (Uradni list RS, št. 110/04).
Ureditvena enota B
Obstoječi objekt s poslovno dejavnostjo se ohranja. K
temu objektu so možne dozidave na severozahodno stran,
gradnja nadstrešnic za vozila na zunanjih parkirnih površinah,
gradnja manj zahtevnih opornih zidov za ureditev strmega terena na severozahodni in severovzhodni strani ob ureditvenih
podenotah A7 in A8. Mogoča je tudi gradnja nezahtevnih in
enostavnih objektov po pogojih, podanih v 16. členu odloka.
Dovoljena je sprememba namembnosti oziroma gradnja
novih objektov za namen stanovanjskih, družbenih in poslovnih
dejavnosti.
Zaradi boljše izrabe parcel in dopuščanja možnosti, da se
na parcelah ureja čim več zelenih površin, je možna gradnja
podzemnih garaž v sklopu predvidenega objekta.
Na parceli je možna gradnja več objektov, prav tako je
možno deliti ali združevati parcele.
Ostali pogoji za urejanje parcele:
– 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 mešana območja predlagan naslednji kriterij za določanje stopnje izkoriščenosti
zemljišč za gradnjo nad terenom:
Namenska raba parcele
Mešana območja

Faktor
Faktor izrabe
zazidalnosti (z)* (i)**
0,6
1,2

V primeru spremembe namembnosti se upoštevajo
določila glede stopnje izkoriščenosti, kot veljajo za Ureditveno
enoto A.
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– Preostali 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. Za premostitev višinskih razlik je
možna gradnja opornih zidov, oblikovanje brežin in teras.
– Glavna gradbena linija: vzporedna z glavno dovozno
cesto 1 oziroma se ohranja kot obstoječa.
– Odmiki stavb in objektov:
– Stavbe naj bodo od meje parcele odmaknjene vsaj
3 m.
– Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov se urejajo
v skladu z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08).
– Višji 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.
– V primeru gradnje klančine za uvoz/izvoz v garažni
del objekta je možna gradnja le-te na mejo parcele.
– Če kletne etaže ne ovirajo poteka infrastrukturnih
vodov ali ne ogrožajo sosednjih objektov in naprav, so lahko
zgrajene na mejo parcele.
– 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.
Ureditvena enota C
Dovoljeno je urejanje tega pasu ter gradnja nezahtevnih
in enostavnih objektov po pogojih, podanih v 16. členu odloka.
Ohranja se obstoječa kvalitetna zasaditev. Nova zasaditev
z različnimi drevesnimi, grmovnimi in rastlinskimi vrstami se
izvaja v dogovoru s strokovnjakom s tega področja.
Pri gradnji športnega igrišča so dopustna dela za ureditev
platója te športnorekreacijske površine (sečnja gozda, oblikovanje brežin, gradnja podpornih zidov, postavitev ograje …).
V ureditveni enoti C je dovoljeno posegati za potrebe
zunanjih površin vrtca.
Ureditvena enota D
Možna je gradnja in urejanje parcel po pogojih, podanih
v poglavju V. Prometno omrežje; v 22. do 25. členu odloka, nezahtevnih in enostavnih objektov po pogojih, podanih v
16. členu odloka ter zahtevnih oziroma manj zahtevnih opornih
zidov zaradi urejanja strmega terena pri rekonstrukciji obstoječega priključka z glavno cesto.
Ureditvena enota E
Dovoljeno je urejanje lokacije, ki mora omogočati stalen
dostop, ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov po
pogojih, podanih v 16. členu odloka.

Na površinah pred objekti s poslovno dejavnostjo ter pred
objektom – dom starejših občanov je možna ureditev teras in
sezonskih gostinskih vrtov.
– Urejanje zelenih in gozdnih površin
Tako urejene zelene kot tudi gozdne površine so del
bivalnega okolja in pripomorejo k višji kakovosti bivanja v danem okolju. Presledki med pozidavo s tovrstnimi površinami
razbijajo monotonijo obravnavanega območja in ustvarijo bolj
privlačno bivalno in delovno okolje.
Ob predvidenih objektih je predvidena zazelenitev z različnimi drevesnimi, grmovnimi in rastlinskimi vrstami. Območje
urejanja se oblikovno smiselno zasadi tako z okrasnimi kot z
avtohtonimi drevesnimi vrstami.
Ob sprehajalnih poteh (s stopnicami za premoščanje večjih višinskih razlik) se lahko uredijo drevoredi, namesti klopi,
svetilke, koše za smeti in cvetlična korita. Možna je tudi namestitev igral za otroke.
Obstoječe gozdne površine (ureditvena enota C), ki ne
bodo preurejene v poti in igrišča, se v čim večji možni meri
ohranjajo. Lahko se preuredijo v parkovne površine. V območju se uredijo sprehajalne poti, namesti klopi za sedenje,
koše za smeti in podobno. Možna je tudi ureditev površin za
šport in rekreacijo: trimske steze, kolesarske steze, postavitev
igral oziroma ureditev otroškega igrišča ter igrišča za šport in
rekreacijo na prostem.
Na celotnem območju OPPN se zagotovijo asfaltirana
igrišča za igre z žogo v skupni izmeri minimalno 400 m2.

19. člen

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

Urejanje javnih, poljavnih, zelenih in gozdnih površin
Elementi urbane opreme, ki jo je potrebno ali smiselno
uporabiti pri urejanju površin na območju OPPN, so ulične
svetilke, objekti za oglaševanje, telefonske govorilnice, koši za
smeti, cvetlična korita, stojala za kolesa, klopi, oprema igral za
otroško igrišče in podobno.
– Urejanje javnih površin
Ob glavni cesti, glavni dovozni cesti 1 in 2 ter primarni
cesti A se uredijo hodniki za pešce, namesti luči javne razsvetljave, postavi koše za smeti. Vzdolž cest je možno oblikovati
drevorede. Površina pod ekološkim otokom se utrdi s tlakovci
ali monolitno površino, ob robu otokov pa predvidi ustrezna
zazelenitev ali drugačne ureditve, ki zakrivajo poglede na kontejnerje. Ob glavni cesti se ureja dvosmerna kolesarska steza
ter obojestransko avtobusno postajališče.
Vse javne površine so razvidne iz grafičnega načrta 11 –
Načrt parcelacije – parcele in tehnični elementi za zakoličbo.
– Urejanje poljavnih površin
Površine okrog objektov se lahko delno ali v celoti uredi in
utrdi s tlakovano ali monolitno površino za namen manipulacije
z vozili in parkiranje ter za varno in nemoteno hojo pešcev.

20. člen
Odstranitev obstoječih objektov
Zaradi novih predvidenih gradenj in ureditev bo potrebna
na zemljiščih investitorja tega OPPN odstranitev vseh obstoječih objektov na parc. št. 543/4, 543/5, 543/6, 543/7, 543/13,
543/15, vse k.o. Gotna vas, kar pa se lahko izvaja postopoma
glede na etapnost gradnje na posameznih parcelah.
Na območju ureditvene enote B, kjer se nahaja objekt z
obstoječo poslovno dejavnostjo (Kolpa, d.d.), ni predvidenih
rušitev oziroma odstranitev objektov oziroma so te možne v
primeru (kasnejšega) preoblikovanja tega območja.
21. člen
Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo
in odstranitev dediščine
Pred gradnjo je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine skladno s predpisi
o varstvu kulturne dediščine.

PROMETNO OMREŽJE
22. člen
Pogoji za izvedbo prometnega omrežja
Obstoječa glavna in glavna dovozna cesta 1 predstavljata osnovo, na katero se navezuje nova prometna mreža
na obravnavanem območju. Izjema je severni del območja
OPPN, ki se bo preko glavne dovozne ceste 2 navezoval na
novo prometno mrežo v tem delu s priključkom na traso bodoče
zbirne mestne ceste. Vse parcele na območju OPPN se bodo
priključevale na novovzpostavljen prometni režim dograjenih
sistemov cest. OPPN predvideva naslednje posege na prometni infrastrukturi:
– novogradnje in podaljški obstoječih cest,
– rekonstrukcije obstoječih cest in ureditev križišč,
– gradnja hodnikov za pešce,
– upoštevanje arhitektonskih ovir za invalide,
– ureditev parkirnih površin ob objektih.
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Nove gradnje cest, rekonstrukcije cest in ureditve križišč so zajete v ureditveno enoto D, ki se deli na podenoti D1
– obstoječe prometne površine in D2 – predvidene prometne
površine. Ob njih se ureja tudi obojestransko avtobusno postajališče ter dvosmerna kolesarska steza. Urejanje prometnih
površin je razvidno iz grafičnega načrta 12 – Načrt prometne
infrastrukture.

– R min.vert.radij konveks.
– R min.vert.radij konkav.
– zaustavitvena razdalja
– maksimalni vzdolžni nagib
– minimalni prečni nagib
– maksimalni prečni nagib

2000 m
1500 m
110 m
6%
2,5%
5,0%

Karakteristični prečni prerez glavne ceste od km 1+860
do km 2+110 in od 2+110 do km 2+365 znaša:

23. člen
Nove gradnje, rekonstrukcije in ureditev križišč
UREDITVENA ENOTA D
D1 – obstoječe prometne površine
Obravnavano območje se nahaja ob glavni cesti G2-105
Novo mesto–Metlika. S te ceste je s severovzhodne strani
urejen obstoječ priključek za uvoz in izvoz, ki je prav tako zajet
v območje OPPN.
Obravnavano območje se bo v prvi fazi navezovalo na
glavno cesto G2-105 preko obstoječega priključka, ki se rekonstruira tako, da omogoča dobro preglednost in vključevanje
vozil v promet. Priključek bo zagotavljal funkcioniranje prometa
za ožje območje, ki se nahaja ob glavni cesti, vendar je smiselna tudi gradnja dodatnega priključka v kasnejši fazi, in sicer
z navezavo na (bodočo) mestno zbirno cesto, ki je predvidena
južno od obravnavanega območja.
Za rekonstrukcijo glavne ceste in obstoječega priključka
je bila izdelana idejna zasnova z dodanim enostranskim pločnikom in dvosmerno kolesarsko stezo na delu med južnim delom
naselja Jedinščica pa do žage Poganci, kjer je predvidena
rahla deviacija horizontalne osi ceste in dvig nivelete odseka
glavne ceste. Peš in kolesarska povezava se zgradita tudi na
delu opuščene trase glavne dovozne ceste 1 ob priključku z
glavno cesto, in sicer kot bližnjica do zahodnega avtobusnega
postajališča.
V območje OPPN je zajet del ob obstoječem priključku,
kjer se predvideva razširitev glavne ceste tako, da je možna
ureditev levega zavijalnega pasu. V severovzhodnem delu pa
rekonstruirana glavna cesta sega vse do križišča z ulico Jedinščica, kjer se naveže na območje, ki se ureja s projektno dokumentacijo obnove ceste G2-105, odsek 256 Novo mesto–Metlika skozi Gotno vas od km 0,860 do km 1,860 (Belokranjska
cesta); faza PGD in PZI; (Izdelal: K.A.B., d.o.o., Projektiranje
in urbanizem, Novo mesto, št. projekta: P-23/2006; julij 2006).
Priključek je oblikovan na os glavne ceste, pri čemer mora
biti v premi min. 20 m. Priključek se oblikuje za dvopasovni
promet in je v krivini razširjen za srečevanje tovornega vozila z
osebnim. S priključka se pusti tudi možnost dovoza v območje
opuščenega peskokopa ob glavni cesti. Obenem se ob tem
priključku uredi tudi avtobusno postajališče na obeh straneh
glavne ceste. Rekonstrukcija križišča z glavno cesto se oblikuje
za VR=70 km/h.
Obstoječe vozišče se obnovi skladno z rezultati geološko
geotehničnega poročila in elaborata dimenzioniranja voziščne
konstrukcije, ki se izdela v fazi projektne dokumentacije (za
pridobitev gradbenega dovoljenja) za obnovo glavne ceste.
Območje obnovljene glavne ceste se opredeli kot javno
dobro.
Infrastrukturni vodi za oskrbo OPPN ne potekajo v koridorju glavne ceste, ampak vzdolž nje. Glavno cesto prečka le
trasa kanalizacije padavinskih voda z iztokom v potok Težka
voda na vzhodni strani.
Prav tako se kot javno dobro opredeli območje glavne
dovozne ceste 1, ki se rekonstruira v skladu z veljavnimi tehničnimi elementi kot dvosmerna z enostranskim pločnikom.
Trasirni elementi glavne ceste so določeni v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05).
Minimalni horizontalni in vertikalni elementi so:

– bankina
– mulda
– vozišče (robni in vozni pas)
– varnostni pas ob kolesarski stezi
– dvosmerna kolesarska steza
– hodnik za pešce
– berma ob pločniku
skupaj

Računska hitrost (glavna cesta) 70 km/h
– min. horizontalni radij
– A min
– L min

– Sekundarne ceste in glavna dovozna cesta 2
V območju OPPN se do objektov dostopa preko parkirnih površin, kjer je predviden dovoz –izvoz v širini 6,00 m. Za
objekte na severozahodu je predviden dostop s severa po glav-

175 m
100 m
60 m

ša:

1 x 0,75 = 0,75 m
1 x 0,50 = 0,50 m
2 x 3,25 = 6,50 m
1 x 0,75 = 0,75 m
2 x 1,00 = 2,00 m
1 x 1,50 = 1,50 m
1 x 0,50 = 0,50 m
12,50 m

Karakteristični prečni prerez glavne dovozne ceste 1 zna-

– bankina
– vozna pasova
– hodnik za pešce
– bankina
skupaj

1 x 0,75 = 0,75 m
2 x 3,00 = 6,00 m
1 x 1,50 = 1,50 m
1 x 0,50 = 0,50 m
8,75 m

Pri gradnji pločnikov in rekonstrukciji glavne ceste z obstoječim priključkom je možna tudi gradnja zahtevnih oziroma
manj zahtevnih opornih zidov in urejanje brežin. Gabariti opornih zidov se detajlno določijo v projektni dokumentaciji.
D2 – predvidene prometne površine
V sklopu širših strokovnih podlag je projektno preverjena
planirana mestna zbirna cesta (ni predmet urejanja z OPPN) s
priključkom na glavno cesto na poteku od glavne ceste do sv.
Roka. Predviden je dovolj širok cestni koridor, ki omogoča tudi
oblikovanje zavijalnih pasov. Predvidoma bo ta cesta imela
obojestranski pločnik ter obojestransko kolesarsko stezo. S
ceste je predvidenih več priključkov v območja ob njej, med
drugim tudi v območje OPPN z južne strani ter v območje Regrče vasi severno od območja OPPN.
V OPPN je za dostop v severni del območja predviden
priključek oziroma dovoz s ceste, ki bo zgrajena za Regrčo
vas, vendar šele v eni od kasnejših faz realizacije objektov
in ureditev na območju OPPN. Prav tako je za kasnejšo fazo
predviden priključek v južnem delu, in sicer direktno na bodočo
traso mestne zbirne ceste, vendar šele po izgradnji te ceste.
Pri načrtovanju novega območja je predvidena gradnja
več novih cest. Primarna cesta A preko območja OPPN je
predvidena v smeri severozahod – jugovzhod in se navezuje
na glavno dovozno cesto 1, ki se v nadaljevanju priključi na
glavno cesto G2-105 Novo mesto–Metlika. S primarne ceste
A, ki se na koncu zaključi s krožnim križiščem – obračališčem,
so narejene prečne cestne povezave – sekundarne ceste za
dovoz in dostop do predvidenih objektov in ureditev.
Območje primarne ceste A in glavne dovozne ceste 2 se
opredeli kot javno dobro.
– Primarna cesta A
Primarna cesta A ima enostranski prečni nagib 2,5% in je
z obeh straneh omejena z robniki.
Karakteristični prečni prerez primarne ceste A znaša:
– vozna pasova
– hodnik za pešce (min.1,50 m)
– berma
skupaj

2 x 3,00 = 6,00 m
2 x 1,50 = 3,00 m
2 x 0,25 = 0,50 m
9,50 m
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ni dovozni cesti 2 iz smeri Regrča vas v širini 5,00 m. Dovozne
ceste imajo enostranski prečni nagib 2,5% in so z obeh strani
omejene z robniki ter imajo lahko enostranski pločnik.
Karakteristični prečni prerez sekundarne ceste in glavne
dovozne ceste 2 znaša:
– vozna pasova
– hodnik za pešce (min. 1,50 m)
– berma
skupaj

2 x 2,50 = 5,00 m
1 x 1,50 = 1,50 m
2 x 0,25 = 0,50 m
7,00 m

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.
24. člen
Avtobusna postajališča
Najbližje obstoječe avtobusno postajališče se nahaja ob
glavni cesti v km 1+ 280, in sicer med naseljem Jedinščica in
Gotna vas ter služi prebivalcem omenjenih naselij. Za potrebe
prebivalcev, obiskovalcev in zaposlenih na območju OPPN je
potrebna gradnja novih avtobusnih postajališč z obveznostjo
postavitve nadkritih čakalnic. Lokacija obojestranskih avtobusnih postajališč je predvidena na glavni cesti, in sicer južno od
rekonstruiranega priključka v območje OPPN ter na nasprotni
strani ceste, nekoliko višje v smeri proti Jedinščici.
V primeru kasneje ugotovljenih bolj primernih rešitev je
dovoljena izgradnja avtobusnih postajališč na drugih lokacijah
v neposredni bližini oziroma v ustrezni oddaljenosti, in sicer po
pogojih upravljavcev cest.
25. 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. Pri urejanju prometnega
omrežja mora biti zagotovljena ustrezna preglednost, predvsem v križiščih, pri prečkanju cest in pri izvozih z avtobusnih
postajališč.
Preostanek makadamske površine na vzhodni strani glavne ceste, ki se ne uredi za avtobusno postajališče, se rekultivira
tako, da se odstrani nasuti pesek/zgornji sloji obstoječe makadamske površine ter uredi kot zelenica oziroma se na celotni
potezi avtobusnega postajališča na južnem delu ceste vse do
prehoda za pešce izvede v utrjeni izvedbi.
Hodnik za pešce mora biti dvignjen od cestišča in od
njega fizično ločen z betonskim robnikom.
Vsi vozni pasovi so v asfaltni izvedbi, hodniki za pešce in
kolesarska steza pa so 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 urbano opremo in prometno signalizacijo (nesvetlobno, svetlobno). Na glavni cesti
G2 – 105 se prehode za pešce opremi s svetlobnimi biči
oziroma drugo svetlobno signalizacijo, v skladu s soglasjem
upravljavca te ceste. »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 veljavne tehnične predpise s področja cest oziroma urejanja prometnih
površin, hkrati s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter
večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03).
Prometni znak naselje Novo mesto se zaradi omejitve
hitrosti z lokacije pred križiščem z ulico Jedinščica prestavi na
ustrezno lokacijo v smeri proti Pogancem v skladu z usmeritvami upravljavca državne ceste.
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ENERGETSKO OMREŽJE
26. člen
Električno omrežje
Znotraj območja OPPN je za napajanje območja potrebna gradnja nove transformatorske postaje (TP), kabelske
betonske izvedbe, velikosti glede na inštalirano moč in z
notranjim posluževanjem. Nova TP naj vsebuje štiricelični
SN stikalni blok.
Osnovno napajanje z električno energijo nove TP je predvideno z vzankanjem po kablovodu v kabelski kanalizaciji na
obstoječo TP Kolpa in z vzankanjem v predvideni 20 kV kablovod, ki bo potekal od RTP Gotna vas do nove TP ter v nadaljevanju proti naselju sv. Rok.
Lokacijo nove TP se določi na vedno dostopnem mestu
ob robu prometnih površin. Nova TP mora zagotavljati čimbolj
optimalno oskrbo objektov z električno energijo.
Odmiki predvidenega objekta z elektroenergetskimi vodi
in napravami morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
Za oskrbo posameznih odjemalcev z električno energijo
je potrebna gradnja nizkonapetostnih razvodov od nove TP
po elektrokabelski kanalizaciji (EKK) do posamezne priključne
omarice odjemalca. Priključne omarice s pripadajočo merilno
garnituro morajo biti locirane na vedno dostopnih lokacijah.
Število in velikost omaric sta odvisna od števila odjemnih mest
in moči odjema. Možna je tudi gradnja skupinskih omaric.
Sekundarni vodi – nizkonapetostni elektroenergetski razvod je predviden v EKK skupaj z ostalimi komunalnimi vodi v
glavnem v dovoznih cestah. Trasa je načrtovana tako, da so
jaški postavljeni na medsebojni oddaljenosti od 40 do 70 m, v
odvisnosti od drugih gradbenih elementov infrastrukture. Novi
20 kV kablovodi se izdelajo v obbetonirani EKK s PVC cevmi
ø 160 mm, jaški standardnih dimenzij in s potekom ob TK kabelski kanalizaciji.
V primeru prestavitev obstoječih kablovodov je potrebno
le-te prestaviti v EKK, ki naj bo izvedena z obbetoniranimi PVC
cevmi ø 160 mm in standardnimi jaški.
27. člen
Javna razsvetljava
Z novimi ureditvami se ob obstoječih in načrtovanih cestah
predvidi postavitev uličnih svetilk – luči javne razsvetljave.
Javna razsvetljava je sestavljena iz enocevne kabelske
kanalizacije po celotni dolžini trase, napajalno krmilnega in
merilnega dela, vodnikov in kandelabrskih svetilk ter kabelskih
vodnikov in ozemljitve. Kabelska kanalizacija se izdela iz 1x
PEHD cevi ø 60. Medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo
večja od 40 m ob glavni cesti in približno 25–30 m ob ostalih
cestah znotraj OPPN. Višina namestitve svetilk je 5–6 m ob
ostalih cestah in 9 m ob glavni cesti. Pri tem mora biti zagotovljena izbira svetil, ki bodo preprečevala svetlobno onesnaževanje okolja, in sicer v skladu z določili Uredbe o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS,
št. 81/07, 109/07).
28. člen
Plinovodno omrežje
Za ogrevanje in drugo (gospodinjsko) uporabo je predvidena izgradnja / uporaba sekundarnega plinskega omrežja v sklopu plinovodnega omrežja Novega mesta. Napajanje
območja je možno iz že zgrajenega plinovodnega omrežja v
Regrči vasi oziroma na Jedinščici. Predvidena trasa plinovoda
bo potekala večinoma v koridorju dostopnih cestah in ostalih
komunalno energetskih vodih, deloma pa preko predvidenih
parcel objektov.
Po izgradnji omrežja je priključitev na plinovodno omrežje
obvezna za stavbe, v katerih je potrebna vgraditev oziroma
obratovanje toplotnih energetskih naprav skupne moči preko
40,0 kW.
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Za plinovod mora biti izveden hidravlični izračun premera
cevi, hitrosti in tlačnih padcev glede na predvideno porabo plina
oziroma toplotne moči objektov.
Nadtlak v distribucijskem plinovodu zemeljskega plina
znaša 1,0 bar. Distribucijski plinovod ne sme potekati pod
objektom oziroma njegovimi elementi.
Na podlagi Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom
do 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02, 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. Varnostni
pas oziroma ožji zaščitni pas plinovoda za plinovode z največjim
delovnim tlakom do vključno 5 bar znaša 2 m na vsako stran
glede na os plinovoda oziroma priključnih plinovodov.
Vsako morebitno tangiranje, križanje plinovoda, neposredna sprememba nivelete cestišča in globine obstoječega plinovoda mora biti izvedena v skladu s tehničnimi predpisi oziroma
po navodilih predstavnika upravljavca plinovoda.
OMREŽJE ZVEZ
29. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Obravnavano območje se bo navezovalo na obstoječe
telekomunikacijsko (TK) omrežje, ki poteka ob glavni cesti.
Točka navezave je predvidena v križišču glavne in glavne
dovozne ceste 1 na severovzhodnem delu območja.
Obstoječe TK omrežje na območju predvidene ureditve je potrebno ustrezno zaščititi oziroma prestaviti na osnovi
projektne rešitve. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami
tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. (ogledi,
izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del
in dokumentiranje izvedenih del).
Za oskrbo z novimi TK priključki je potrebno dograditi
primarno omrežje – dvocevno TK kabelsko kanalizacijo (2x2
PVC ø 125 mm) z navezavo na obstoječ kabelski jašek pri
zgornjem odcepu za naselje Jedinščica ob stanovanjski hiši
na Belokranjski cesti 64. TK krajevno omrežje bo na obravnavanem območju OPPN v TK kabelski kanalizaciji po tipizaciji s
PVC cevmi in jaški.
Za zagotavljanje povezav novih stavb je potrebno zgraditi kabelske objekte na novopredvideni kabelski kanalizaciji
s pomožnimi kabelskimi jaški s tipskimi litoželeznimi pokrovi.
Naročniški kabli na relaciji pomožni kabelski jašek – naročnik
pa naj bodo položeni v zaščitni PEHD 50 cevi na globini 0,8 m.
Naročniška cev naj bo zaključena neposredno v TK kabelski
omari na fasadi objekta. Pri gradnji jaškov je potrebno upoštevati tudi zahteve drugih komunalnih upravljalcev, katerih vodi
potekajo v neposredni bližini.
Potek TK kabelske kanalizacije je v glavnem predviden
v robu načrtovanih dostopnih cest ob EKK. Pri potekih preko
cest in drugih povoznih površinah se PEHD cevi ščiti s PVC
125 cevmi.
Približevanje in križanje telefonske kanalizacije z drugimi
podzemnimi vodi se izvede na predpisanih razdaljah ter kotu
križanja. Horizontalni odmiki drugih komunalnih vodov od TK
kabelske kanalizacije naj bodo 0,3 m. Nad kabelsko kanalizacijo ni dovoljeno polaganje drugih komunalnih vodov. Nad TK
kabelsko kanalizacijo (30 cm) naj bo položen opozorilni trak z
napisom POZOR TELEFON. Električno zaščitno varovanje naj
se izvede v kabelskih objektih.
Obravnavano območje bo možno po pogojih upravljavca
omrežja priključiti tudi na širokopasovno optično telekomunikacijsko omrežje.
30. člen
Kabelsko komunikacijsko omrežje
Objekti z območja OPPN se priključijo na obstoječe omrežje KKS. Zagotoviti je treba povezavo na obstoječo že izvedeno
cevno kabelsko kanalizacijo (KK), in sicer na delitveni točki v
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kabelski omarici v naselju Jedinščica ali z izvedbo dovodne KK
KKS od nove oziroma obstoječe TP na območju OPPN.
Za povezavo razvodov je predvidena kabelska kanalizacija (KK) z eno cevjo φ110 mm in vmesnimi jaški z LTŽ pokrovi
ustrezne nosilnosti, ki naj v čim večji meri poteka ob robu
dostopnih cest. Jaški premera φ60-80 cm in globine 80 cm
se umestijo na razdaljah, ki omogočajo uvlečenje dovodnih in
distribucijskih kablov do omaric in objektov.
Cevna KK je lahko položena ob drugih TK vodih, vendar
z ločenimi vmesnimi jaški in ločenimi dovodi do posameznih
stavb.
Povezava cevne KK mora zagotoviti možnost »zančenja«
oziroma prevezav v smereh obstoječih prenosov in predvidenih
novih priključitev (predvidena gradnja po fazah). Priporočljiva
je umestitev cevi ustreznega preseka preko revizijskih jaškov
v dolžinah, ki omogočajo povezovanje in razvod kablov. Cevna
KK mora zagotoviti povezavo in vključitev vseh novoizgrajenih
objektov v zvezdnični sistem (vsak uporabnik samostojen dovod). Za samostojno napajanje z električno energijo je predvidena postavitev merilnega mesta. Glede na namembnost
objektov je priključitev na javno elektrodistribucijsko omrežje
možno samo s samostojnim merilnim mestom, vendar je dovod
lahko izveden iz skupne večnamenske merilne omare.
Pri križanju KKS vodov mora biti kot križanja 90° oziroma
ne manj kot 45°. Minimalni vertikalni odmik med vodi pri križanju znaša 0,1 m. Pri približevanju oziroma vzporednem poteku
tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0,5 m.
Morebitni drugačni odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom ter z uskladitvijo tehnične rešitve.
KOMUNALNO OMREŽJE
31. člen
Vodovodno omrežje
Novi objekti se lahko na obstoječe mestno (primarno)
vodovodno omrežje navežejo na lokaciji severozahodno od območja OPPN. Navezava na javni vodovod se izvede na primarni vodovod DN 250, ki oskrbuje vodohran sv. Rok, lociran na
koti 240 m n.v. Vodovodno omrežje mora zagotavljati ustrezne
količine pitne in požarne vode (hidrantno omrežje).
Projektirano vodovodno omrežje je predvideno v NL izvedbi s cevmi profila najmanj 100 mm. Potek predvidenega
vodovoda je v koridorju skupaj s plinovodom in naj v čim večji
meri poteka v javnih površinah (ceste, kolesarske steze, hodniki za pešce …).
Pri zasnovi vodovodnega omrežja je potrebno upoštevati
dejstvo, da se tudi v bodoče ohranja nemotena oskrba z vodo
za obstoječe romsko naselje Poganci in območje Slovenske
vojske, ki se nahajata južno od območja OPPN.
Upoštevati je potrebno tudi določila Odloka o oskrbi s
pitno vodo v MO Novo mesto (Uradni list RS, št. 115/00) in Tehnični pravilnik o javnem vodovodu (Uradni list RS, št. 115/00).
32. člen
Kanalizacijsko omrežje
Za odvodnjavanje odpadnih vod iz območja OPPN je
predvidena gradnja ločenega kanalizacijskega sistema, in sicer
za odpadno komunalno vodo in odpadno padavinsko vodo.
Nov kanalizacijski sistem poteka večinoma v koridorju dostopnih cestah, deloma pa preko predvidenih parcel objektov.
Odvodnjavanje komunalnih odpadnih voda je predvideno
po obstoječem centralnem kanalizacijskem sistemu Novega
mesta v centralno čistilno napravo v Ločni.
– Komunalne odpadne vode
Priključitev predvidenega kanalizacijskega sistema za
odvod odpadnih komunalnih voda na obstoječo kanalizacijo je
predvidena s severovzhodne strani obravnavanega območja. Priključna trasa bo potekala v koridorju glavne ceste G2-105 Novo
mesto–Metlika in se na južnem robu naselja Jedinščica priključi
na obstoječ kanal, ki prav tako poteka ob glavni cesti. Možna je
izvedba priključka kanalizacije tudi ob potoku Težka voda.
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Kanalizacija komunalnih odpadnih voda naj bo projektirana iz armiranih poliestrskih cevi (cevi in jaški). Hišne priključke
se priključuje na kanal zgolj preko revizijskih jaškov.
Odvodnjavanje komunalnih odpadnih voda je predvideno
s priključevanjem na obstoječi centralni kanalizacijski sistem
Novega mesta v centralno čistilno napravo v Ločni.
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda mora biti usklajena s Pravilnikom
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske
vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04), Uredbo o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 47/05, 45/07) ter Uredbo o emisiji snovi pri
odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni
list RS, št. 45/07).
– Padavinske vode
Onesnažene padavinske vode z manipulativnih površin in
parkirišč se bodo odvajale preko lovilcev olj in bencina.
Odpadne padavinske vode se bodo odvajale v vtočne
jaške in kanalizacijo za odvod odpadnih padavinskih vod ter v
nadaljevanju direktno z izpustom v bližnji potok Težka voda, ki
poteka na nasprotni strani glavne ceste oziroma vzhodno od
območja OPPN. Padavinska kanalizacija naj bo projektirana iz
prefabriciranih betonskih cevi (jaški in cevi).
Odvodnjavanje meteornih vod z vozišč in hodnikov za
pešce je omogočeno s prečnimi in vzdolžnimi nakloni.
Pri projektiranju in dimenzioniranju kanala se uporabljajo
podatki Hidrometeorološkega zavoda RS Slovenije za opazovalno obdobje 6 let po podatkih Hidrometeorološke postaje
Novo mesto.
Pri izračunu količine odpadne vode se upošteva koeficient
odtoka (Odvod odpadne vode iz naselij in zaščita voda, Jože
Kolar, 1983).
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 ...).
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. 47/0, 45/07).
33. člen
Ogrevanje
Ogrevanje obstoječih in predvidenih stavb je v skladu z Odlokom o izvajanju gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto
(Uradni list RS, št. 18/02, 92/02, 31/05) predvideno preko
javnega plinovodnega omrežja Mestne občine Novo mesto.
Obveznost priključitve se ne nanaša na že zgrajene stavbe
v primeru, ko imajo urejeno uporabo virov energije, ki po veljavnih standardih in normativih ne povzročajo onesnaževanja
okolja preko dovoljenih meja.
Ogrevanje objektov je razen z zemeljskim plinom možno
z izkoriščanjem drugih virov energije – npr. alternativnih virov
ogrevanja in tudi hlajenja (pasivna hiša), s solarno energijo
(obnovljivi viri energije), s koriščenjem bioodpadkov ipd.
34. člen
Odpadki
Povzročitelji komunalnih odpadkov so dolžni odlagati odpadke v za to namenjene posode, katerih tip, barvo,
velikost/prostornino in število določi izvajalec javne službe.
Odjemno mesto, kjer so nameščene posode, mora povzročiteljem omogočati neovirano odlaganje komunalnih in bioloških
odpadkov, hkrati pa mora biti dostopno posebnim smetarskim
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vozilom za odvoz odpadkov. Odpadke s tega območja se odvaža na CEROD.
Za odlaganje ostalih odpadkov se ob bodočih prometnicah predvidijo površine za postavitev vsaj dveh ekoloških
otokov, kjer bo možno v posebne zabojnike odlagati papir,
lepenko, steklo in druge ločene frakcije.
Stojna mesta za zabojnike je potrebno primerno urediti.
Stojno površino se tlakuje (npr. z betonskimi ploščami), okrog
zabojnikov pa namesti enostavno oblikovano leseno ograjo v
višini zabojnika.
Zbirna mesta fizičnih oseb morajo biti ločena od pravnih
subjektov.
Možna je postavitev nadstreška nad stojnim mestom.
Oblikovanje naj bo skladno z oblikovanjem okoliških objektov.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
35. člen
Območje predvidenega OPPN deloma posega v enoto
kulturne dediščine Novo mesto – arheološko najdišče Gotna
vas (EDŠ 15636), ki je bilo določeno v Strokovnih zasnovah
varstva kulturne dediščine za območje MO NM (april 2001).
Pred pripravo projektne dokumentacije je potrebno izvesti
sistematično arheološko vrednotenje z izkopom strojnih testnih
jarkov, ki bo določilo obseg in globino arheoloških plasti in
struktur. To bo potrebno izvajati po celotnem območju OPPN. V
primeru potrditve obstoja arheološkega najdišča v vrednotenju
z izkopom testnih jarkov bo potrebno izločiti arheološko pozitivno območje iz območja pozidave oziroma izvesti zaščitna
arheološka izkopavanja.
Ob gradnji bo potrebno izvesti arheološki nadzor na
celotni lokaciji posega. V primeru odkritja morebitnih novih
arheoloških ostalin bo potrebno izvesti arheološko zaščitno
izkopavanje.
O pričetku gradnje mora investitor pisno obvestiti Zavod
za varstvo kulturne dediščine Slovenije – OE Novo mesto,
najmanj mesec dni prej.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
36. člen
Varovanje pred prekomernim hrupom
Glavni vir onesnaževanja s hrupom na območju OPPN je
obstoječa glavna cesta II. reda G2-105 Novo mesto–Metlika.
V tem smislu je območje neposredno ob glavni cesti danes
degradirano. Območje spada v IV. stopnjo varstva pred hrupom
po Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni
list RS, št. 105/05, 34/08), kjer so dopustni posegi v okolje,
ki so lahko bolj moteči zaradi povzročanja hrupa. Glede na
značilnosti mejne vrednosti kazalcev hrupa ne smejo presegati
zahtev za IV. območje, in sicer 75 dBA za dan in 65 dBA za noč.
V primeru, da glavna cesta kot vir hrupa presega čezmerne
obremenitve okolja, mora upravljavec ceste zagotoviti izvedbo
ukrepov za zmanjšanje emisij hrupa.
Ostale površine območja OPPN sodijo v območje III.
stopnje (mešano območje) varstva pred hrupom, na katerih so
dopustni posegi v okolje, ki so manj moteči zaradi povzročanja
hrupa.
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 emisij hrupa se izvedejo
ustrezni ukrepi varstva pred hrupom.
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V skladu s Pravilnikom o zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS,
št. 14/99) je stavbe, namenjene za bivanje in delo ljudi, treba
graditi tako, da je hrup v njih zmanjšan do take mere, da ne
ogroža zdravja ljudi in jim daje zadovoljive možnosti za delo in
počitek. Na območju OPPN se kot bivalni prostori štejejo stanovanjski bivalni prostori – sobe, kabineti, bivalne kuhinje …,
kot delovni prostori pa delovni kabineti, poslovni in pisarniški
prostori.
Ob izgradnji oziroma po izgradnji južne mestne ceste je
v primeru prekoračitev dovoljenih hrupnih obremenitev dolžan
protihrupne objekte financirati lastnik zemljišča oziroma objektov oziroma etažni lastnik na območju OPPN Poganci, ki je
potencialni pritožnik do hrupne preobremenjenosti.
37. člen
Varovanje pred onesnaženjem zraka
Glavni onesnaževalec zraka na območju OPPN je tranzitni promet na glavni cesti, ki pa ne sme poslabšati bivalnih
pogojev objektom, ki se nahajajo v delu OPPN, ki je tej cesti
najbližje. Objekti, ki bi povzročali prekomerno onesnaženje
zraka na območju OPPN, niso dovoljeni.
Na podlagi Sklepa o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev
svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem
zraku (Uradni list RS, št. 72/03) sodi območje lokacije Poganci
oziroma območje Mestne občine Novo mesto v območje onesnaženja z oznako SI 3.
Omenjeno 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 ene ali
več snovi 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).
38. člen
Varovanje pred onesnaženjem voda
Odvodnjavanje komunalnih odpadnih voda je predvideno
po obstoječem centralnem kanalizacijskem sistemu Novega
mesta v centralno čistilno napravo v Ločni.
Padavinske vode ne smejo pritekati na cesto ali na njej
zastajati, za kar mora biti urejeno ustrezno odvodnjavanje.
Padavinske vode s strešin se spelje direktno v bližnji potok Težka voda ali v obstoječo kanalizacijo padavinskih voda.
Onesnažene padavinske vode s prometnih površin, kjer
obstaja nevarnost onesnaženja z naftnimi derivati, se mora
voditi preko lovilca olj.
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.
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tovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o
pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).
40. člen
Osončenje fasad in odprtih površin
Lega novih objektov in prostorov mora biti predvidena
tako, da v največji možni meri omogoča kvalitetno južno, jugozahodno ali jugovzhodno orientacijo objektov.
Glede na to, da je predvidena gradnja objektov, ki višinsko
ne bodo izstopali iz okolice ter da je potrebno upoštevati odmike med objekti, bo zagotovljen ustrezen kot osončenja fasad
objektov in odprtih površin preko celega leta.
Pri organizaciji prostorov v predvidenih objektih je potrebno zagotoviti dobro osončenost oziroma naravno osvetlitev prostorov v smislu upoštevanja norm elementov naravne
osvetlitve in osončenja delovnih prostorov. Lega novih stavb
je predvidena tako, da je večina prostorov orientiranih v smeri
severozahod – jugovzhod. Pri notranji zasnovi teh objektov je
pomembna lega bivalnih prostorov na južni, jugozahodni ali
jugovzhodni strani, medtem ko se spalni in delovni prostori locirajo na nasprotne strani neba. V primeru, ko ima objekt kletno
etažo, naj bo le ta maksimalno vkopana v teren.
41. člen
Varovanje krajinskih značilnosti
Načrtovani objekti ne bodo presegali višine P (pritličje) + 3
(nadstropje) z možnostjo izkoristka podstrešnega dela za bivanje – M (mansarda). Najvišji objekti so predvideni na nižjeležečih točkah lokacije OPPN, medtem ko se višina objektov
znižuje proti višjeležečim točkam terena.
Pri zasaditvi je treba upoštevati krajinske značilnosti (naklon terena, padec senc, bližino stavb in poti …).
Za potrebe prebivalcev se v severnem delu območja
OPPN uredi oziroma ohranja območje gozdnih površin oziroma
zelenja, kjer je možna tudi ureditev sprehajalnih poti, trim steze
… ob pogoju, da se ohranja pretežni del obstoječe zasaditve.
Območje se prezentira kot vmesni pas med območjem Poganci, Jedinščica in Regrča vas, ki ga je na vsak način potrebno
ohranjati, saj predstavlja kvaliteto v prostoru. Pasovi prekinitev
grajene strukture z gozdnimi oziroma zelenimi površinami skrbijo obenem tudi za ugodno bivalno okolje, hkrati pa preprečujejo zlivanje naselij eno v drugega in s tem kontinuiranost
pozidave. Poseben značaj daje bodoči lokaciji tudi neposredna
bližina (bodočega) športnorekreacijskega parka sv. Rok, ki
lahko služi stanovalcem kot »oaza« za preživljanje prostega
časa in ukvarjanje s športnimi aktivnostmi.

Varovanje pred elektromagnetnim sevanjem

42. člen
Varovanje plodne zemlje in tal
V kontekstu ukrepov za kar najbolj racionalno rabo tal
je pomembna organizacija gradbišča, ki 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 oziroma posameznih lokacij.
Pri urejanju območja OPPN je potrebno upoštevati izdelan Elaborat geotehničnih raziskav št. 1-2/2008 (Gracen
d.o.o., april 2008, Ljubljana), ki podaja pogoje glede temeljenja
objektov (plitvo temeljenje v hribinski podlagi in na saniranih
tleh), izrabe izkopnih materialov, izvedbe povoznih površin in
izvedbe vkopov.

Napajanje območja z električno energijo je predvideno
preko nove transformatorske postaje, ki se locira nekje na
sredini območja OPPN zaradi zagotavljanja čimbolj optimalne
oskrbe objektov z električno energijo. Lokacija je predvidena
ob robu dostopnih prometnih površin.
Na območju je potrebno upoštevati Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 70/96) ter Pravilnik o prvih meritvah in obra-

43. člen
Ohranjanje narave
Območje OPPN na delu ureditvene podenote D1 delno
seže na robno območje potoka Težka voda, ki je zavarovan
kot hidrološka in ekosistemska naravna vrednota državnega
pomena pod evid. št. 8162 v skladu s Pravilnikom o določitvi in
varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04).

39. člen
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Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravne vrednote, navedeni
v strokovnem gradivu Naravovarstvene smernice za OPPN
Poganci (ZRSVN, OE Novo mesto, november 2007), ki so
priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Mestne občine
Novo mesto.
Na območju naravne vrednote je potrebno pri načrtovanju in izvajanju predvidenih posegov na bližnjem cestišču in
avtobusnem postajališču upoštevati tudi naslednje konkretne
varstvene usmeritve:
– Naklon brežine naj se ne spreminja z nasipavanjem
dodatnega zemeljskega materiala ali odpadnega gradbenega
materiala.
– Odvodnjavanje padavinske vode naj se izvede predhodno preko peskolovov in lovilcev olj ter maščob, kasneje pa
po brežini in v vodotok na način, da bosta naravno ohranjena
brežina in potok kar najmanj prizadeta. Voda naj se spelje po
ustrezni cevi, ki naj bo vkopana, izpustna glava naj bo nameščena na koti najnižjih vod potoka Težka voda.
– Ohranja naj se primarna zarast leve brežine potoka.
– Ob gradbenih delih naj se na brežino proti potoku namesti varovalne opaže, da bo preprečeno plazenje gradbenega
materiala po brežini in v potok.
– V primeru postavljanja nove varovalne ograje ob rekonstruirani cesti in ob avtobusnem postajališču naj bo le-ta enaka
že obstoječi ograji v leseni izvedbi.
– Po končanih delih naj se na brežini vzpostavi stanje
podobno prvotnemu, naj se jo utrdi in zatravi.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
44. člen
Obramba in zaščita
Zaklonišč osnovne zaščite za zaščito prebivalstva ter materialnih in drugih dobrin pred vojnimi delovanji in posledicami
naravnih in drugih nesreč glede na določile Uredbe o graditvi
in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno
graditi.
45. člen
Varstvo pred požarom
Zagotavljanje ukrepov požarnega varstva je bistvenega
pomena. 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 s 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.
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, 10/05, 83/05,
14/07) 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
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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. 3/07 – UPB1), 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.
46. 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
47. člen
Načrt parcel s tehničnimi elementi za zakoličbo je prikazan na grafičnem načrtu 11 – Načrt parcelacije – parcele
in tehnični elementi za zakoličbo. Osnovo za parcelacijo
predstavlja izbrana varianta iz elaborata Variantne rešitve
kompleksa Poganci (Arha, d.o.o., Črnomelj, september
2007). Zaradi prilagajanja potrebam investitorja in konkretnim 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, če
so v skladu z določili 49. člena odloka.
Po izvedenih posameznih fazah izgradnje v OPPN določenih gradenj so dopustne poljubne parcelacije za zagotovitev
zemljiškoknjižnih pravic lastnikov zemljišč in etažnih lastnikov
v skladu z določili tega odloka ter tako, da niso v nasprotju z
interesi lastnikov drugih zemljišč.
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X. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
48. člen
Izvajanje posegov po posameznih območjih OPPN se
izvaja etapno:
– odstranitev obstoječih objektov v skladu z 20. členom
odloka ter odstranitev vseh morebitnih podzemnih objektov,
infrastrukturnih vodov in naprav z namenom, da ne ovirajo
gradnje novih objektov;
– komunalno-energetska in prometna ureditev posamezne ureditvene enote, ulice ali parcele;
– gradbena dela (gradnja objektov, zunanje ureditve …).
Prometna infrastruktura – glavna cesta G2-105/0256 se
lahko izvaja v dveh ločenih etapah, in sicer na odseku med južnim priključkom v območje Jedinščice in priključkom na glavno
dovozno cesto 1 ter na preostalem delu.
Pred rekonstrukcijo obstoječega priključka lokalne ceste
na cesto G2-105/0256 nove gradnje v območju urejanja, določene v tem OPPN, niso dovoljene oziroma so dovoljene v
skladu s soglasjem upravljavca ceste G2-105/0256.
Gradnja objektov in zunanjih ureditev se lahko izvaja posamezno (fazno) ali skupaj, v primeru faznosti pa morajo posamezne faze predstavljati smiselne in zaključene celote. Za
posamezne faze se lahko pridobijo ločena gradbena dovoljenja.
Za vsako fazo mora biti zagotovljena minimalna komunalna in
energetska opremljenost parcel (v skladu s fazo) ter rešeni potrebni dovozi oziroma dostopi na območje (v skladu s fazo).
Gradnja objektov v ureditveni podenoti A4 in A5 je možna
šele po predhodni izgradnji glavnih dovoznih cest, in sicer zbirne mestne ceste, ceste za Regrčo vas s priključkom na zbirno
mestno cesto ter odcepom v jugovzhodnem delu tega naselja
in glavno dovozno cesto 2 do predvidenih objektov. Gradnja
objektov v ureditvenih podenotah A5 je možna tudi prej, ob
pogoju, da je možno urediti dovoz, ki ne bo vezan na gradnjo
omenjenega prometnega omrežja.
Izvajanje posegov v posameznih ureditvenih enotah in
podenotah OPPN se lahko izvaja neodvisno od urejanja druge
ureditvene enote predvsem pri gradnji prometnega omrežja in
gradnji novih stanovanjskih stavb. Etape se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, vedno pa morajo predstavljati posamezne
zaključene funkcionalne celote.
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.
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.
XI. VELIKOST DOPUSTNH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH
REŠITEV TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE
ZA IZVAJANJE OPPN
49. člen
Velikost dopustnih odstopanj
ce:

Znotraj območja OPPN so dopustne naslednje toleran-

– dovoljena so odstopanja od dejavnosti, določenih v
9. členu odloka, če za to obstajajo prostorske možnosti ob upoštevanju določil tega OPPN predvsem glede hrupa in ostalih
dovoljenih emisij v okolje;
– zaradi spremenjenih zahtev oziroma potreb investitorja
so dovoljena odstopanja od tipologije stavb, če obstajajo prostorske možnosti in se dejavnost še vedno nanaša na ureditev
za družbeno – stanovanjsko rabo s spremljajočimi poslovnimi
dejavnostmi v skladu z 8. in 9. členom tega odloka;
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– dopustna so odstopanja od nezahtevnih in enostavnih
objektov, če obstajajo prostorske možnosti;
– dopustna je postopna realizacija posameznih lokacij
oziroma parcelacija v ureditvenih enotah in podenotah;
– dovoljena so odstopanja od predlaganih – shematsko
prikazanih 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;
– dovoljena so odstopanja od določitve dovozov, dostopov in vhodov na parcelo oziroma v objekte, če gre za izboljšanje funkcionalne zasnove območja ter odstopanja od določitve
dovozov na zemljišča v vplivnem območju OPPN;
– za predvideno urbanistično ureditev opuščenega peskokopa se, poleg že v OPPN predvidenega sekundarnega
uvoza/izvoza po potrebi predvidi in dovoli preureditev obstoječega poljskega priključka na cesto G2-105/0256 na
variantni lokaciji med priključkom na ulico Jedinščica in rekonstruiranim osnovnim priključkom lokalne ceste v območju
pozidave, predvidene v OPPN; priključek, katerega namen
je funkcionalnost ter varnost prometa, vključno z izgradnjo
tretjega voznega pasu, se lahko izvede le na osnovi posebne
projektne dokumentacije ter v soglasju upravljavca ceste
G2-105/0256 in je lahko drugačna od drugih določil tega
odloka, če ni z njimi v nasprotju.;
– dovoljeno je združiti dva vhoda na parcelo;
– dovoljena je gradnja več objektov na parceli kakor tudi
oblikovanje več dovozov in dostopov na parcelo;
– dovoljeno je odstopanje od števila enot (bivalnih, poslovnih) in števila ležišč v posameznih objektih ter parkirnih
mest, vendar v skladu z normativi za zagotavljanje zadostnega
števila parkirnih mest;
– parcele je možno deliti ali združevati tudi med različnimi ureditvenimi enotami, če to ne vpliva na osnovni koncept
ureditve;
– parcele v ureditveni enoti A se lahko združijo v eno
parcelo;
– stavbo je možno izvesti brez garaže (če se zagotovi
parkirna mesta na parceli ter v skladu z normativi za določitev
potrebnega števila parkirnih mest) oziroma kleti in tudi z neizkoriščenim podstrešjem;
– 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 tega odloka, 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
trase v prostoru zaradi lastništva, ni pa dovoljeno zmanjševanje predvidenih širin vozišč, hodnikov za pešce in kolesarske
steze;
– pri komunalni infrastrukturi je možno odstopanje potekov predvidenih tras, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi
lastništva zemljišč ali ustreznejše tehnološke rešitve.
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50. člen
Obveznosti investitorjev in izvajalcev
Poleg vseh obveznosti, ki so navedene v tem OPPN, so
obveznosti investitorjev in izvajalcev pri posegih v prostor še
naslednje:
– investitor(ji) krije(jo) stroške gradnje predvidenih stavb,
hkrati pa tudi stroške projektne in tehnične dokumentacije ter
gradnje prometne, komunalne in energetske infrastrukture,
stroške izgradnje otroških in športnih površin, vključno s sprehajalnimi potmi in urbano opremo ter vseh ostalih ureditev,
ki bodo potrebne zaradi umestitve novih stavb in objektov v
prostor znotraj kompleksa;
– investitor(ji) krije(jo) stroške priprave PGD/PZI projektov in izgradnje vse prometne infrastrukture, ki je potrebna za
funkcioniranje kompleksa in delež rekonstrukcije glavne ceste
na tangiranem odseku;
– investitor(ji) krije(jo) stroške prestavitve in zaščite vseh
drugih primarnih infrastrukturnih vodov znotraj urejanja OPPN
oziroma izven, če so le-te potrebne za izvedbo kompleksa
oziroma so njegova posledica;
– financiranje izgradnje in prestavitve infrastrukture bo
potekalo v dogovoru med investitorjem(ji), upravljavci energetskih, komunalnih naprav in cest ter MONM, za kar se sklene
pogodba o opremljanju na podlagi 78. člena ZPNačrt (Uradni
list RS, št. 33/07) in v kateri se podrobneje definirajo obveznosti
posameznih pogodbenih strank;
– ored pričetkom gradnje mora investitor pravočasno
obvestiti upravljavce energetskih, komunalnih naprav in cest
zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe, prestavitve ali
ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzora nad
izvajanjem del;
– investitor je dolžan plačati komunalni prispevek za že
zgrajeno komunalno opremo;
– 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 gradnji infrastrukturnih omrežij in gradnji objektov
je potrebno izpolnjevati zahteve v skladu s tehničnimi predpisi
oziroma z navodili upravljavca glede varnostnih (vertikalnih
in horizontalnih) odmikov in križanj, neposredne spremembe
nivelete 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 obstoječih objektov in zemljišč ter nemoteno energetsko-komunalno oskrbo objektov v vseh fazah izvajanja del,
vključno z dovozi in dostopi ter oskrbo v ureditveni enoti B;
– 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;
– po končanih delih na sosednjih zemljiščih izven območja OPPN, ki bodo tangirana zaradi gradnje nove ali rekonstrukcije obstoječe infrastrukture, se vzpostavi prvotno stanje
terena, zelenic, prometnih površin in pešpoti oziroma hodnikov
za pešce;
– na osnovi 59. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) je investitor dolžan kriti stroške
arheološkega vrednotenja z izkopom strojnih testnih jarkov,
morebitnih zaščitnih arheoloških izkopavanj in arheološkega
nadzora na celotnem območju OPPN;
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– zaradi izvedbe arheološkega nadzora mora investitor
pisno obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
Območno enoto Novo mesto, vsaj 1 (en) mesec pred pričetkom
del; v primeru odkritja morebitnih novih arheoloških ostalin bo
potrebno izvesti arheološko zaščitno izkopavanje;
– investitor mora skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti
po določilih Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02)
za gradnjo izpusta padavinske kanalizacije na vodnem zemljišču
– potok Težka voda (parc. št. 1221/3, k.o. Gotna vas);
– stroške ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve
TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja ter
nadzora krije investitor posega v prostor; prav tako bremenijo
investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del
v prostoru kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi
tega nastali;
– posege na samem plinovodu sme opravljati le upravljavec omrežja ali usposobljeno strokovno osebje, ki ima z
upravljavcem sklenjeno pogodbo o izvajanju;
– izvajalec del mora poslati pisno prijavo del upravljavcu
plinovodnega omrežja najpozneje mesec dni pred pričetkom
izvajanja del v zaščitnem pasu plinovoda, za sam poseg v ožji
zaščitni pas plinovoda (2 x 2 m glede na os) pa najmanj 5 dni
pred posegom;
– podzemne dele plinovodnih naprav se mora odkopati
ročno pod nadzorom upravljavca plinovodnega omrežja; odkopani deli morajo biti zavarovani proti poškodbam (tudi proti
zmrzovanju) in proti premikom;
– vsako križanje plinovoda ali sprememba globine obstoječega plinovoda mora biti geodetsko posneta; geodetski posnetek in risba detajla morata biti vnešena v projekt izvedenih
del in predana upravljavcu plinovoda;
– če izvajalec del naleti na del plinovodnega omrežja ali
opozorilni trak, pa na to ni bil predhodno opozorjen, mora delo
takoj prekiniti in obvestiti upravljavca plinovodnega omrežja, da
se dogovorita za nadaljnje ukrepe;
– po končani gradnji mora izvajalec del pridobiti pisno
izjavo od upravljavca plinovodnega omrežja, da je upošteval
in izpolnil pogoje iz soglasja;
– investitorji objektov so dolžni naročiti in plačati vse
stroške morebitne prestavitve ali predelave elektroenergetske
infrastrukture, ki jih povzročajo z gradnjo na območju OPPN;
– investitorji objektov nosijo vse stroške priključitve posameznega objekta na distribucijsko elektroenergetsko omrežje,
ki so zajeti v OPPN, skladno s smernicami in izdanimi soglasji
za priključitev.
51. člen
Gradnja gospodarske javne infrastrukture je gradnja v
javno korist.
XII. PREHODNE DOLOČBE
52. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja
ohranja sedanja raba prostora.
XIII. KONČNE DOLOČBE
53. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo v območju
urejanja tega OPPN določila:
– Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto
(izven mestnega jedra) in predmestna središča s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95, 37/95,
41/95, 35/97, 40/98, 38/99, 60/99, 96/00, 49/01, 69/02, 92/02,
49/05 in 37/07),
– Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko naselje Jedinščica v Novem mestu (Uradni list RS, št.
59/06), in sicer za del parc. št. 456/6, 456/16 in 456/17, k.o. Gotna vas, zaradi gradnje infrastrukture ob glavni cesti G2-105.
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54. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega OPPN opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.
55. člen
OPPN je stalno na vpogled na Mestni občini Novo mesto.

73

74

56. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-30/2008
Novo mesto, dne 10. julija 2008

II.
40

Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

RIBNICA
3514.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Ribnica za leto 2008

41

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 16., 96., 97. in
102. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in
58/03) je Občinski svet Občine Ribnica na 5. izredni seji dne
17. 7. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Ribnica za leto 2008

42

1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2008
se spremeni tako, da se glasi:

43

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov/konto
I.

70

71

72

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč

Proračun leta
2008 v EUR
7.726.564
5.721.555
5.079.173
4.534.424
312.312
232.437

III.

B.
IV.

75

642.382
176.353
3.800
4.300
52.381
405.548
977.986
473.552
504.434

V.

PREJETE DONACIJE (730+731)
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev
Evroposke unije
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim
401 Prispevki delodajalca za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačilo domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi domači transferi

0
0
0
1,027.023

414 Tekoči transferi v tujino
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(I-II) PRORAČUNSKI
PRIMANKLJAJ (II-I)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
(750+751+752) IN PRODAJA
KAPITALSKIH
DELEŽEV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
(750+751+752)

0
2.919.830

750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova
privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
440 Dana posojila
441Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega
premoženja v javnih skladih in drugih
osebah javnega prava, ki imajo
premoženje v svoji lasti

1,027.023

0
7.919.868
2.676.412
492.724
76.242
2.022.052
42.240
43.154
2.198.205
47.005
806.717
29.140
1.315.343

2.919.830
125.421
125.421

–193.304

14.180
14.180
0
0
14.180

5.725
0
0
5.725

0

Uradni list Republike Slovenije
VI.

C.
VII.
50
VIII.
55
IX.
X.
XI.
XII.

PREJETA MINUS DANA
POSOJILA (IV-V) IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILO DOLGA (550)
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I + IV +VII -II – V – VIII)
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII)
NETO FINANCIRANJE
(VI + VII – VIII – IX)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Št.

8.455
0
0
0
55.246
55.246
–314.016
–55.246
193.304
240.350

Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen iz
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in
naložb ter računa financiranja, posebni del proračuna ter načrt
razvojnih programov so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2008.
Št. 410-0024/2008-640
Ribnica, dne 17. julija 2008
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
3515.

Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje
urejanja prostora na podlagi Ugotovitvenega
sklepa o pričetku priprave občinskega
prostorskega načrta OPN

Na podlagi 81. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02 in 8/03), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 70/00, 51/02) ter 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sveti
Jurij ob Ščavnici na 15. redni seji dne 16. 7. 2008 sprejel

2. člen
(namen odloka)
Ta odlok se sprejema zaradi preprečitve utemeljene nevarnosti, da bo izvedba prostorske ureditve močno otežena ter

Stran

11453

da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe in bodo zanjo
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 občinskega prostorskega načrta
je utemeljen na podlagi Ugotovitvenega sklepa o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) (Uradni list RS,
št. 94/07).
4. člen
(zavarovano območje)
Območje začasnih ukrepov obsega zemljišča predvidena
za ureditev poslovne cone Grabonoš ob priključku na avtocesto
z naslednjimi parcelnimi številkami: 1305, 1304/2, 1303, 1302,
1301, 1300/2, 1299/2, 1298/2, 1297/2, 1296/2, 1295/2, 1275/2,
1274, 1269, 1268, 1272, 1271, 1308/4, 1309/2, 1310/2, 1307/3,
1280, 1281/2, 1278, 1279/2, 1277, 1276, 1283/3, 1294/3,
1293/3, 591/2, 593/3, 592, 1307/4, 1270, vse k.o. Grabonoš.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
(1) Na zavarovanem območju je prepovedano:
1. Parcelacija zemljišč in promet z njimi;
2. Urejanje trajnih nasadov;
3. Izvajanje gradenj, če za njih gradbeno dovoljenje še ni
dokončno oziroma če ne gre za gradnje, s katerimi se izboljšuje
komunalna in druga infrastruktura.
(2) Upravna enota, ki v nasprotju s prepovedmi iz prejšnjega odstavka izda dovoljenje, nosi stroške, ki bi utegnili
nastati imetniku dovoljenja.
6. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
(1) Začasni ukrepi, določeni v prejšnjem členu, veljajo
štiri leta od uveljavitve tega odloka, vendar največ eno leto po
uveljavitvi občinskega prostorskega načrta.
(2) Če razlogi iz 2. člena prenehajo pred iztekom roka
iz prvega odstavka tega člena, občinski svet sprejme odlok o
prenehanju veljavnosti tega odloka.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-00002/2008
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 17. julija 2008
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

ODLOK
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja
prostora na podlagi Ugotovitvenega sklepa
o pričetku priprave občinskega prostorskega
načrta OPN
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje območja urejanja prostora na podlagi Ugotovitvenega
sklepa o pričetku priprave Občinskega prostorskega načrta
(OPN) Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
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ŠMARTNO PRI LITIJI
3516.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za prostorsko ureditev skupnega
pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na
cesti R2-416 – odsek 1346 in 1347

Na podlagi 37. člena in v povezavi s tretjim odstavkom
98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS, št. 33/07 z dne 13. 4. 2007) in 16. člena Statuta Občine
Šmartno pri Litiji (Uradni Iist RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je
Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 14. redni seji dne
19. 6. 2008 sprejel
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ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za prostorsko ureditev skupnega pomena
za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti
R2-416 – odsek 1346 in 1347
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen

Uradni list Republike Slovenije
b) električno omrežje:
– k.o. Šmartno: 92/1, 92/6, 93/1, 118/4, 394/5, 394/6,
394/15, 933/10;
– k.o. Vintarjevec: 1021;
c) javna razsvetljava:
– k.o. Šmartno: 92/1, 92/6, 93/1, 106, 394/5, 394/6,
394/15;
d) telekomunikacijsko omrežje:
– k.o. Šmartno: 92/1, 92/6, 933/16, 1021, 1024/2,
1029/3.

(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta)

4. člen

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Dolgoročnega in
družbenega plana občine Litija za obdobje 1986–90–2000
(Uradni list SRS, št. 4/89, 14/87 in Uradni list RS, št. 34/90,
40/92, 20/94, 63/99, 5/04, 51/04, 126/04) sprejme občinski
podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 – odsek
1346 in 1347 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) OPPN je izdelal URBIS, d. o. o., Maribor, pod številko
projekta 2007-MLN-018, junij 2008.

(funkcije območja)

2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa ureditveno območje, pogoje glede
namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, merila in pogoje za
parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, pogoje varovanja zdravja
ljudi, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev,
odstopanja ter nadzor nad izvajanjem tega odloka.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in
grafično prikazane v OPPN, ki je skupaj z obveznimi prilogami
na vpogled na Občini Šmartno pri Litiji.
II. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA
3. člen
(obseg območja)
(1) Ureditveno območje OPPN obsega parcele oziroma
dele parcel, na katerih se izvedejo trajni objekti, deviacije,
vodnogospodarske ureditve, spremljajoči objekti itn., parcele
oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani objekti, potrebni
za izvedbo načrta, po njegovi izvedbi pa se na njih vzpostavi
prejšnje stanje (območje prestavitve, novogradnje, rekonstrukcije komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih zahteva gradnja trase ceste).
(2) Ureditveno območje vključuje zemljišča oziroma dele
zemljišč s parcelnimi številkami:
– k.o. Šmartno: 119/1, 118/2, 118/4, 118/14, 118/16,
118/20, 118/15, 118/22, 118/11, 118/9, 103/2, 103/3, 103/1,
1047/3, 93/1, 92/1, 92/2, 92/3, 92/6, 92/5, 92/4, 92/7, 1029/3,
1056/1, 398, 88, 106, 1029/3, 87/2, 87/1, 399, 400/1, 401/8,
400/3, 401/7, 401/5, 401/6, 401/1, 402/3, 402/1, 403/1, 1054/5,
405/1, 1054/2, 431/1, 410/1, 1054/4, 425/1, 429/1, 430/1,
432/1, 433, 438, 440, 428/2, 428/1, 439/2, 439/1, 439/3, 1034,
471/2, 470/2, 446/1, 471/7, 471/6, 470/1, 107/2;
– k.o. Vintarjevec: 933/16, 1985, 1024/2, 1024/1, 1022,
1020, 1006/2, 1006/1.
(3) Območje prestavitev, novogradenj, rekonstrukcij komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki
jih zahteva gradnja trase ceste izven ureditvenega območja,
opredeljenega v drugi alineji, obsega naslednje parcele oziroma dele parcel:
a) meteorna kanalizacija:
– k.o. Šmartno: 1054/2;

(1) Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
a) območje regionalnih in občinskih cest s spremljajočimi
objekti in ureditvami: deviacije cest in poti, mostova, objekti za
odvodnjavanje, priključki in križišča, avtobusna postaja;
b) območje ureditve obcestnega prostora in
c) območja prestavitve in ureditve komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov, vodov in
naprav.
(2) Po zaključeni gradnji se na vseh zemljiščih izven območja izključne rabe prometnih ureditev vzpostavi prvotna
raba oziroma nova raba skladno z ureditvami, določenimi v
tem odloku.
5. člen
(raba zemljišč)
V območju OPPN so glede na zasedbo oziroma omejitev
rabe zemljišč opredeljene naslednje vrste zemljišč:
– zemljišča regionalnih in občinskih cest: to so območja
izključne rabe, namenska raba zemljišč se spremeni, upoštevajo se pogoji izključne rabe; druga raba ni možna;
– zemljišča v območju regionalnih in občinskih cest za
ureditev gradbišča: zemljišča se po končani gradnji vzpostavijo
v prejšnje stanje oziroma se na njih izvedejo nove ureditve v
skladu z zahtevami OPPN, namenska raba se ne spreminja,
upoštevajo se pogoji omejene rabe;
– zemljišča preostalih ureditev: regulacije vodotokov ter
preureditev obstoječe infrastrukture zaradi tehničnih zahtev
gradnje obvozne ceste; namenska raba teh zemljišč se ne
spreminja, upoštevajo se pogoji omejene rabe.

III. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI
IN OBLIKOVANJA
6. člen
(trasa ceste)
(1) Trasa projektirane obvozne ceste se v km 0.00
od regionalne ceste R2-416 usmeri z R = 200 m v smeri
sever–jug v Šmarsko polje, prečka Reko in nato v centru
Šmartnega, v km 0.640, prečka obstoječo regionalno cesto
R2-417. V nadaljevanju trasa ceste poteka skozi kompleks
tovarne usnja in dalje na zahodni strani Črnega potoka. Trasa se na obstoječo regionalno cesto priključuje v km 1.425
z radijem R = 180 m.
(2) Dolžina obvozne ceste je 1425 m.
7. člen
(tehnični elementi)
(1) Cesta je načrtovana kot dvopasovna cesta.
(2) Vertikalni in horizontalni elementi ceste upoštevajo
računsko hitrost 50 km/h.
(3) Projektirani normalni prečni profil znaša 12.10 m, in
sicer dva vozna pasova širine 3 m, dva robna pasova širine
0.25 m, obojestranska kolesarska steza širine 1.75 m, enostranski pločnik širine 1.60 m ter dve bankini širine 0.25 m.
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8. člen
(križišča, priključki)
(1) Zaradi gradnje je potrebna izvedba enega križišča s
pripadajočimi deviacijami oziroma navezavami na obstoječo
cesto ali pot:
– križišče K2A: je krožišče med projektirano obvozno
cesto naselja Šmartno ter regionalno cesto R2-417 Besnica–Radeče.
(2) Zaradi gradnje je potrebna izvedba treh priključkov:
– priključek sever s povezovalno cesto v km 1+565 na
obstoječo cesto v naselje Šmartno,
– priključek za navezavo območja IUV v km 0+970 ter
– priključek jug v km 1+335 na obstoječo cesto v naselje
Šmartno.
(3) Ob regionalni cesti je več dostopnih poti do polj in individualnih hiš ter priključkov lokalnih poti. Priključki lokalnih poti
se izvedejo z radiji za merodajna vozila. Priključki makadamskih dostopnih poti se izvedejo v asfaltni izvedbi v dolžinah 5 m
(dolžina avtomobila). Glede na obcestno pozidavo v naselju so
na mestu obstoječih uvozov in izvozov predvideni poglobljeni
robniki v dolžini 5 m.
9. člen
(objekti)
(1) V km 0+457 se zgradi nov most preko potoka Reka
z AB konstrukcijo dolžine 12 m, širine 12.65 m in višine
4.70 m.
(2) Na območju križanja regionalnih cest med km 0+600
in 0+660 (križišče K2A) se sanira in razširi obstoječe premostitve. Skupna površina premostitvenega objekta znaša 360
m 2.
10. člen
(vkopi in nasipi)
Trasa ceste poteka delno v nasipu, delno je vkopana. Nasipi so oblikovani v nagibu 1:1,5. Vkopane brežine se izvedejo
v nagibu 1:1,5. Vkopi in nasipi se humusirajo in zatravijo ter
mestoma zasadijo z drevesno in grmovno vegetacijo.
11. člen
(spremljajoči objekti)
Obojestransko avtobusno postajališče je predvideno
v centru Šmartnega na novi obvozni cesti v km 0.590 in v
km 0.710. Širina avtobusnega postajališča je 3.1 m.
12. člen
(prometne površine in obcestni prostor)
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja mora
vsebovati načrt krajinske arhitekture. Načrt mora vsebovati
predvsem oblikovalske rešitve v zvezi s preoblikovanjem reliefa
ter rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenitvijo prostih površin v
obcestnem prostoru.
(2) Pogoji za posege v obcestni prostor in urejanje obcestnega prostora:
– relief se oblikuje v skladu z naravnimi reliefnimi oblikami, z doslednim vertikalnim zaokroževanjem konkavne in
konveksne krivine brežin ter ustreznim oblikovanjem prehodov
brežin nasipov in vkopov v obstoječi relief. Brežine se zatravijo
in mestoma zasadijo z drevesno in grmovno vegetacijo;
– pri oblikovanju reliefa in izvedbi nasipov se uporablja
nenosilen material, odstranjen med gradnjo;
– med gradnjo je dovoljeno vegetacijo odstraniti samo
tam, kjer je to nujno potrebno;
– odstranjen, uničen ali kako drugače prizadet gozdni rob
in na novo ustvarjene preseke je treba sanirati in zasaditi z avtohtonimi vrstami, pri čemer je treba poskrbeti tudi za ustrezno
vertikalno zgradbo oziroma zastopanost vseh slojev gozda.
(3) Na cesti se izvede ustrezna prometna signalizacija, ob
cesti se postavi prometna oprema in odbojne ograje.

Št.

78 / 30. 7. 2008 /

Stran

11455

13. člen
(rušitve objektov)
Zaradi izvedbe gradbenih del na trasi se poruši 8 objektov,
in sicer:
– R1 – Usnjarska cesta 15, Šmartno pri Litiji, večstanovanjski objekt, parc. št. 88 k.o. Šmartno;
– R2 – Usnjarska cesta16, Šmartno pri Litiji, kompleks
poslovno proizvodnih objektov in tehtnica (4 objekti), parc. št.
103/1, 103/3, k.o. Šmartno;
– R3 – Usnjarska cesta 13, Šmartno pri Litiji, stanovanjski
objekt, parc. št. 87/2, k.o. Šmartno;
– R4 – Grumova cesta 1, Šmartno pri Litiji, stanovanjski
objekt, parc. št. 92/6, k.o. Šmartno, s pripadajočim gospodarskim poslopjem, parc. št. 92/7, k.o. Šmartno;
– R5 – Grumova cesta 3, Šmartno pri Litiji, stanovanjski
objekt, parc. št. 92/5, k.o. Šmartno, s pripadajočim gospodarskim poslopjem, parc. št. 92/4, k.o. Šmartno.
IV. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
14. člen
(skupne določbe)
(1) Pred izvedbo kakršnihkoli posegov na ureditvenem
območju je treba določiti natančno lego vseh komunalnih in
energetskih vodov ter omrežja zvez, jih zakoličiti in ustrezno
zaščititi.
(2) Projektiranje in gradnja komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav,
če niso v nasprotju s tem odlokom.
(3) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi druga križanja komunalnih vodov s traso ceste, ki niso
določena s tem odlokom. K vsaki drugačni rešitvi križanja komunalnih vodov s traso ceste mora investitor voda predhodno
pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca ceste.
15. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Načrtovana ureditev obvozne ceste Šmartno pri Litiji
na cesti R2-416 na posameznih odsekih tangira obstoječe
vodovodno omrežje.
(2) Predvideni ukrepi na vodovodnem omrežju:
– med km 0,00 in km 0,090 poteka obstoječi vodovod
PL90 pod predvideno kolesarsko stezo in hodnikom za pešce,
izvedejo se ukrepi za varovanje vodovoda v času gradnje;
– med km 0,630 in km 0,660 na območju križišča poteka
cesta preko obnovljenega vodovoda; predvideni so ukrepi za
zaščito in varovanje obstoječega vodovoda.
16. člen
(meteorna kanalizacija)
(1) Načrtovana ureditev obvozne ceste Šmartno pri Litiji
na cesti R2-416 na posameznih odsekih tangira obstoječo
meteorno kanalizacijo.
(2) Predvideni ukrepi na meteorni kanalizaciji:
– med km 0,330 in km 0,450 križanje obstoječe meteorne
kanalizacije. Izvede se prestavitev z navezavo na obstoječo
kanalizacijsko cev v jašku GV1. Zaradi preprečitve erozije je
iztok v potok potrebno ustrezno utrditi;
– med km 0,630 in km 0,660 na območju križišča poteka
cesta preko obstoječe cevi meteorne kanalizacije. Predvideni
so ukrepi za zaščito in varovanje obstoječe kanalizacije;
– med km 0,780 in km 0,880 sta na trasi ceste v nasipu
tangirani dve meteorni kanalizacijski cevi, ki se na območju
tangiranja zaščitita z obetoniranjem;
– zaščitita z obetoniranjem meteorne kanalizacijske cevi
se izvede med km 1,050 in km 1,080.
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17. člen
(telekomunikacijski vodi)
(1) Izgradnja obvoznice tangira obstoječe prostozračne
TK vode in drogove, ki jih je potrebno prestaviti. Prestaviti je
potrebno tudi obstoječo TK kabelsko kanalizacijo.
(2) Predvideni ukrepi na TK vodih:
– v km 0+630 – km 0+660 se zgradi nova šestcevna kabelska kanalizacija, vključno z revizijskimi jaški;
– v km 1+290 – km 1+320 se prestavi obstoječe prostozračno omrežje.
(3) Na celotnem odseku je potrebno zagotoviti koridor za
položitev štiricevne kabelske kanalizacije PVC 110 s pripadajočimi revizijskimi jaški in sekundarnimi razvodi za posamezne
uporabnike.
18. člen
(električno omrežje)
(1) Izgradnja obvoznice tangira obstoječe prostozračne
srednje in nizkonapetostne vode in drogove, ki jih je potrebno
prestaviti oziroma rekonstruirati.
(2) Predvideni ukrepi na električnem omrežju:
– med km 0+540 in 0+720, križanje NN omrežja. Odstrani
se obstoječe prostozračno omrežje, ki se kablira, prestavi se
obstoječi NN kablovod.
19. člen
(javna razsvetljava)
(1) Na celotnem odseku se izvede enostranska javna
razsvetljava s tipskimi kandelabri in svetilkami.
(2) Napajanje se izvede iz obstoječe TP preko predvidene
napajalne omarice.
20. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa)
(1) Odvodnjavanje padavinskih voda z vozišča, kolesarske steze, pločnika in avtobusnega postajališča je omogočeno
z ustreznimi prečnimi in vzdolžnimi skloni vozišča.
(2) Padavinske vode na območju Šmartno mesto se iz vozišča stekajo v vtočne jaške pod pločnikom in v drenažno kanalizacijske (kjer poteka cesta v vkopu) oziroma kanalizacijske cevi ter
se izpuščajo v teren. Na območju Šmartno mesto je v km 0+567
predviden lovilec olj. Vtočni jaški so izdelani kot peskolovi.
V. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
21. člen
Območje iz 3. člena tega odloka je določeno v načrtu
ureditvenega območja z načrtom parcelacije v grafičnem delu
OPPN.
VI. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA
IN NARAVNIH DOBRIN TER VARTSVA PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
22. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) S predvidenim posegom se ne približamo območjem
ohranjanja kulturne dediščine.
(2) Zagotoviti je treba načelno rezervatno varstvo arheološke dediščine. Investitor mora na območju trase zagotoviti
izvedbo predhodnih arheoloških raziskav (ekstenzivni, intenzivni površinski in podpovršinski pregled, geofizikalne meritve in
analize aerofotografij) na celotni trasi in stalen arheološki nadzor med gradnjo. V primeru najdb je treba zagotoviti izvedbo
zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih najdišč.
(3) Območja morajo biti pregledana in zemljišča pred
začetkom gradnje sproščena. Investitor mora na celotnem območju OPPN predvidenega posega zagotoviti stalen arheološki
nadzor nad zemeljskimi deli.
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23. člen
(območja ohranjanja narave)
(1) V ureditvenem območju predvidenega posega se ne
nahajajo zavarovana območja narave, prav tako tu ni območij
Natura 2000 in EPO. Na obravnavanem območju ni evidentiranih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.
(2) Posebni ukrepi niso potrebni.
24. člen
(ureditve na območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč)
(1) Investitor mora omogočiti dostop na kmetijska in gozdna zemljišča med gradnjo in po njej.
(2) Med gradnjo se zagotovi sodelovanje z lastniki zemljišč, ki so v začasni uporabi, dostop na sosednja kmetijska
zemljišča in ustrezno ravnanje z rodovitno zemljo. Po končani
gradnji se začasno uporabljena kmetijska zemljišča ponovno
usposobijo za kmetijske namene.
(3) Med gradnjo je treba kolikor je najbolj mogoče ohranjati vso drevesno vegetacijo. Odstraniti je treba le drevje do
roba obcestnega prostora, sečnja mora omogočiti predvsem
učinkovito sanacijsko obsaditev. Preprečeno mora biti vsako
nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje podrasti.
25. člen
(zaščitni ukrepi za varstvo voda)
(1) Zaradi gradnje regionalne ceste se vodni režim, posebno režim odtoka visokih voda, ne sme poslabšati.
(2) Odvodnja cestnega telesa se izvede v skladu s predpisi,
ki urejajo režim varovanja vodnih virov, ter s predpisi, ki urejajo
emisije snovi pri odvajanju padavinskih voda z javnih cest.
(3) Med gradnjo mora izvajalec organizirati ukrepe ob
morebitnem izlitju nevarnih tekočin.
26. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe
prostorskega načrta ne sme poslabšati.
(2) Med gradnjo je treba zagotoviti nemotene dostope za
interventna vozila in za varen odmik od ljudi in premoženja.
Preskrba s požarno vodo ne sme biti okrnjena.
VII. POGOJI VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI
27. člen
(varovanje tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da so prizadete čim
manjše površine tal.
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih
in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba
preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in
vetrovnem vremenu.
(3) Pri odrivih zemlje je treba paziti, da se zgornji humusni
sloj deponira ločeno in se uporabi za sanacijo nasipa oziroma
vkopa. Prst se odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne
pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kakovostnim
materialom. Deponije se izvedejo tako, da se ohrani rodovitnost
zemlje in njena količina. Pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in
živice, ki ne sme biti deponirana v kupih, višjih od 1,20 m. Deponije
je treba zaščititi pred onesnaževanjem in erozijskimi procesi.
28. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Pri gradnji in po izvedbi ceste ne smejo biti presežene
mejne ravni hrupa. Med gradnjo mora izvajalec upoštevati predpise o emisijskih normah pri gradbeni mehanizaciji in prevoznih
sredstvih, vsa hrupna dela naj se izvajajo v dnevnem času.
(2) V času obratovanja so predvideni naslednji ukrepi:
– zmanjšanje emisije hrupa na viru z uporabo absorpcijske obrabne plasti vozišča DBM 8s;
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– preveritev in po potrebi izvedba pasivne protihrupne
zaščite na objektu:
– PA 1, Usnjarska cesta 12, Šmartno pri Litiji, parc. št.
106, k.o. Šmartno pri Litiji.
29. člen
(varstvo zraka)
(1) Izvajalec mora v času gradnje zagotoviti uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije in transportnih sredstev, redno vlaženje odkritih delov cestišča, posebej ob suhem
in vetrovnem vremenu, čiščenje vozil pri vožnji z območja
gradnje na javne prometne površine, prekrivanje sipkih tovorov
pri transportu po javnih prometnih površinah in vlaženje odkritih
delov trase. Transportne poti na gradbišče ne smejo potekati
skozi strnjeno pozidavo, zato je potrebno ustrezno organizirati
gradbiščne ceste oziroma že v zgodnji fazi del usposobiti traso
za gradbiščne prevoze.
(2) Posebni ukrepi za zmanjšanje onesnaženosti zraka v
času obratovanja niso potrebni.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
30. člen
(etape)
(1) Ureditve, ki jih določa OPPN, se lahko izvedejo v
naslednjih etapah:
– posamezni deli trase ceste z ureditvijo obcestnega prostora;
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospodarske
ureditve, ki so potrebne za realizacijo načrtovanih posegov;
– povezovalne ceste do obstoječega cestnega omrežja
ter deviacije cest in poti;
– drugi ukrepi in ureditve.
(2) Etape gradnje ceste, rekonstrukcije ter preložitve cest
predstavljajo funkcionalno zaključene celote in se lahko gradijo
ločeno ali sočasno.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
31. 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 prejšnjih členih tega odloka, so obveznosti investitorja
in izvajalca med gradnjo tudi:
– zagotovitev ustreznega odvijanja motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti;
– ustrezna ureditev vseh cest, ki bi morebiti služile obvozu
ali prevozu med gradnjo, pred začetkom del, po končani gradnji
pa sanacija morebitnih poškodb;
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav in drugih
objektov, po končani gradnji pa sanacija morebitnih poškodb;
– ob nezgodi zagotovitev takojšnjega ukrepanja ustrezno
usposobljenih delavcev.
32. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg obveznosti iz prejšnjih členov tega odloka morajo
investitorji in izvajalci:
– uporabljati materiale, za katere obstajajo dokazila o
njihovi neškodljivosti za okolje;
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo
objektov prek obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in
naprav;
– obnoviti in sanirati vse infrastrukturne vode in naprave
ter druge objekte, če bi na njih zaradi prevelikih obremenitev ali
tresljajev, povzročenih zaradi gradnje ceste in z njo povezanih
ureditev, nastale poškodbe;
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– v najkrajšem možnem času v skladu s predpisi odpraviti
morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in
obratovanja ceste;
– po končani gradnji ceste začasno pridobljena zemljišča in
spremljajoče ureditve povrniti v prvotno rabo oziroma stanje;
– zgraditi dostope do zemljišč in objektov, ki v OPPN niso
opredeljeni, a so utemeljeni in zahtevani v postopku zaslišanja
prizadetih strank;
– reševati odkupe zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi;
– vzdrževati celoten obcestni prostor.
33. člen
(razmejitve in primopredaja)
(1) Investitor mora pripraviti ustrezne razmejitve in predati
potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti za
primopredajo vseh odsekov cest, vodnogospodarskih ureditev, javne razsvetljave, komunalnih vodov in drugih naprav, ki
jih v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, ne bo prevzel v
upravljanje.
(2) Po končani gradnji morajo upravljavci tiste infrastrukture, ki ni cesta, le-to prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
34. člen
(razmejitev financiranja prostorske ureditve)
Investitor ceste in vseh drugih ureditev, povezanih z gradnjo in urejanjem ter določenih s tem odlokom, je Republika
Slovenija, ki jo kot izvajalec naročila za opravljanje nalog v
zvezi z gradnjo in obnavljanjem zastopa Direkcija Republike
Slovenije za ceste.
35. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo
za okolje in prostor – Inšpektorat Republike Slovenije za okolje
in prostor.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
36. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji prostorskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, 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 katerimi pa se ne smejo
poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka
ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati nosilci urejanja prostora, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene.
Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž, navedenih v tem
odloku, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov.
Večja odstopanja so dopustna v skladu z določbo prvega in
drugega odstavka tega člena.
XI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
37. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-004/2003
Šmartno pri Litiji, dne 19. junija 2008
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

Stran
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VLADA
3517.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in
izplačilo plač v javnem sektorju

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08
– ZZavar-E) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni
metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo
plač v javnem sektorju

»
Z104

»
H120
N040
O031

O032

1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 64/08 in 69/08) se
v tabeli 2. člena besedilo izraza Z104 dopolni tako, da se glasi:
primerljivi znesek plače določen po ZSPJS

osnovna plača za obračun + C010 + C020 + C040 + (C050 ali C051 ali
C052) + C150 za tekoči mesec, kot če bi delal polni delovni čas
«.

2. člen
V 3. členu se v tabeli dodajo nove vrste izplačil H120,
N040, O031, O032, O041 in O042:
osnova do minimalne plače za nadomestila v breme ZZZS,
plačilo prispevkov
ZPIZ, MO, MNZ in sodišča
stavka
neplačana odsotnost

/

veljavni predpisi

refundira ZZZS

/

vodenje ur

dežurstvo preko polnega
dežurstvo
delovnega časa (nedelja) – aktivno za sodnike in državne
tožilce

/

27.b člen Zakona o državnem
tožilstvu

bruto znesek
enak nič, prispevkov se ne plača

dežurstvo preko polnega
delovnega časa (dela prost
dan) – aktivno za sodnike in
državne tožilce

dežurstvo

48. člen KPJS

/

število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + A040 + C010 + C020 +
C040 + C050 + C150) / Z050 +
C110 + C120
49. člen Zakona o sodniški
službi
27.b člen Zakona o državnem
tožilstvu
48. člen KPJS

O041

dežurstvo preko polnega
dežurstvo
delovnega časa (nedelja
– nočno) – aktivno za sodnike
in državne tožilce

/

število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + A040 + C010 + C020 +
C040 + C050 + C150) / Z050 +
C111 + C120
49. člen Zakona o sodniški
službi
27.b člen Zakona o državnem
tožilstvu
48. člen KPJS
število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + A040 + C010 + C020 +
C040 + C050 + C150) / Z050 +
C100 + C110 + C120

Uradni list Republike Slovenije
O042
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lovnega časa (dela prost dan
– nočno) – aktivno za sodnike
in državne tožilce
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49. člen Zakona o sodniški
službi
27.b člen Zakona o državnem
tožilstvu
48. člen KPJS
število ur x bruto urna postavka za (osnovno plačo za obračun + A040 + C010 + C020 +
C040 + C050 + C150) / Z050 +
C100 + C111 + C120

»
B010

C020

praznik

dodatek za delovno dobo

bruto plača–nadomestila

dodatki

C030

dodatek za mentorstvo

dodatki

C040

dodatek za specializacijo,
magisterij ali doktorat

dodatki

D060

O010

«.

V tabeli se besedilo pod vrstami izplačil B010, C020,
C030, C040, D060, O010, O020 in O050 spremeni tako, da
se glasi:

delovna uspešnost zaradi
povečanega obsega dela:
dodatna tedenska pedagoška
obveznost za visokošolske
učitelje in sodelavce

delovna uspešnost

dežurstvo preko polnega
delovnega časa – aktivno za
sodnike in državne tožilce

dežurstvo

/

(1) število normiranih ur
x bruto urna postavka za
izračun nadomestila plače v
breme delodajalca – pretekli
mesec (Z061 x Z162)

(2) število normiranih ur
x bruto urna postavka za
izračun nadomestila plače v
breme delodajalca (Z061 x
Z160) v skladu z 92. členom
Kolektivne pogodbe za
dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
0,0033 (1) osnovna plača za obra- % od osnovne
čun x (faktor x število dopol- plače za obračun
njenih let delovne dobe)
(2) dodatek za delovno dobo
iz prejšnje alinee se javnim
uslužbenkam poveča za
0,10% za vsako končano
leto delovne dobe nad 25 let
(faktor je 0,0043)
25. člen ZSPJS, 35. člen
KPJS
0,20 bruto urna postavka za
% od bruto urne
osnovno plačo za obračun x postavke
faktor x število ur
26., 32.a člen ZSPJS,
36. člen KPJS
/
45,90 € – specializacija,
v znesku
71,40 € – magisterij,
117,30 € – doktorat
(dodatek k osnovni plači za
obračun)
27. in 32.a člen ZSPJS,
37. člen KPJS
2,65 ali osnovna plača za obračun
3,00 /40 x število ur dodatne
tedenske pedagoške obveznosti na teden:

/

22.e člen ZSPJS in 63. člen
ZViS
49. člen Zakona o sodniški
službi
27.b člen Zakona o državnem tožilstvu
48. člen KPJS

znesek od
osnovne plače za
obračun (izplača
se mesečno)

Stran
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število ur x bruto urna
postavka za (osnovno plačo
za obračun + A040 + C010
+ C020 + C040 + C050 +
C150) / Z050 + C120

O020

dežurstvo preko polnega dedežurstvo
lovnega časa (nočno) – aktivno
za sodnike in državne tožilce

/

49. člen Zakona o sodniški
službi
27.b člen Zakona o državnem tožilstvu
48. člen KPJS
število ur x bruto urna
postavka za (osnovno plačo
za obračun + A040 + C010
+ C020 + C040 + C050
+ C150) / Z050 + C100 +
C120

O050

dežurstvo preko polnega
dežurstvo
delovnega časa – neaktivno za
sodnike in državne tožilce

/

49. člen Zakona o sodniški
službi,
27.b člen Zakona o državnem tožilstvu
48. člen KPJS
število ur x bruto urna
postavka za (osnovno plačo
za obračun + A040 + C010
+ C020 + C040 + C050 +
C150) / Z050

V tabeli se črtajo vrste izplačil C112, E050, E051, O030
in O040.
3. člen
V prvem stavku sedmega odstavka 20. člena se besedilo
»C050« nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »(C050 ali
C051 ali C052)«.
V prvem stavku sedemnajstega odstavka se besedilo
»C050« nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »(C050 ali
C051 ali C052)«.
Enaindvajseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(21) Delež razlike za odpravo nesorazmerja (Z113), ki je
ugotovljen pri prehodu javnega uslužbenca v nov plačni sistem,
pripada javnemu uslužbencu od maja 2008. Delež se poračuna
za pripadajoče mesece (število pripadajočih mesecev x Z113)
pri prvi plači, izračunani na osnovi določil ZSPJS. Za mesece,
ko je javni uslužbenec na porodniškem dopustu, v neplačani
in neupravičeni odsotnosti, ko je odstranjen z dela, ko čaka
na delo in ko prejema refundirano nadomestilo med bolniško
odsotnostjo, se delež za odpravo nesorazmerja ne izračuna in
ne izplača. Delež za odpravo nesorazmerja v primeru bolniške
odsotnosti v breme organizacije se korigira s faktorjem bolniške
odsotnosti.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2008.
Št. 00714-22/2008/12
Ljubljana, dne 29. julija 2008
EVA 2008-3111-0058
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

«.
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3518.

Št.

Uredba o dopolnitvi Uredbe o cestninskih
cestah in cestnini

Na podlagi 11.a člena Zakona o javnih cestah (Uradni
list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in
57/08 – ZLDUVCP) in tretjega odstavka 3. člena Zakona o
cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega
3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08), izdaja Vlada Republike
Slovenije

1. člen
V Uredbi o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS,
št. 62/08, 64/08 in 70/08) se na koncu tabele v prilogi 1 doda
nova vrstica, ki se glasi:
»

AC Maribor
(Dragučova)–Lenart–Vučja
vas–Murska
Sobota–Lendava (Pince)

Prevozna
Cestninska CestninOdsek ceste razdalja
postaja ski sistem
v km
Maribor (Dragučova)–Lenart in Vučja
vas–Murska
Sobota–Lendava (Pince)

52,3

Dolinsko

Stran
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2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-10/2008/4
Ljubljana, dne 29. julija 2008
EVA 2008-1911-0023
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

UREDBO
o dopolnitvi Uredbe o cestninskih cestah
in cestnini

Cestninska
cesta
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3520.

Odločba o imenovanju Edit Novak za okrožno
državno tožilko na Okrožnem državnem
tožilstvu v Ljubljani

Na podlagi prvega odstavka 17. in 18. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo) in petega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo) je Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za
pravosodje, št. 110-81/2008 z dne 2. 7. 2008, na 178. seji dne
17. 7. 2008 izdala naslednjo

ODLOČBO

Odprt

Edit NOVAK, rojena 13. 7. 1961, se imenuje za okrožno
državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.
«.

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

Št. 70101-15/2008/5
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2011-0062
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Št. 00721-15/2008/6
Ljubljana, dne 29. julija 2008
EVA 2008-2411-0072
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3519.

Uredba o spremembi Uredbe o uvrstitvi
formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski
vojski v plačne razrede

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08
– ZZavar-E) in tretjega odstavka 58. člena Zakona o službi v
Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o uvrstitvi formacijskih
dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski
v plačne razrede
1. člen
V Uredbi o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede (Uradni list RS, št. 71/08) se v 6. členu
besedilo »uporabljati pa se začne 1. septembra 2008« nadomesti
z besedilom »uporabljati pa se začne 1. avgusta 2008«.

3521.

Odločba o imenovanju Petre Sešek za
pomočnico okrožnega državnega tožilca na
Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

Na podlagi petega odstavka 13. člena in prvega odstavka
17. ter 18. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in petega odstavka
21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo), je Vlada Republike
Slovenije na predlog ministra za pravosodje, št. 110-81/2008 z
dne 2. 7. 2008, na 178. seji dne 17. 7. 2008 izdala naslednjo

ODLOČBO
Petra SEŠEK, rojena 5. 8. 1977, se imenuje za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem
tožilstvu v Ljubljani.
Št. 70101-16/2008/5
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2011-0063
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

Stran
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Odločba o imenovanju Andreje Žvanut za
pomočnico okrožnega državnega tožilca na
Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici

Na podlagi petega odstavka 13. člena in prvega odstavka 17. ter 18. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in petega
odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo), je Vlada
Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje, št.
110-94/2008 z dne 9. 7. 2008, na 178. seji dne 17. 7. 2008
izdala naslednjo

ODLOČBO
Andreja ŽVANUT, rojena 25. 9. 1974, se imenuje za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem
tožilstvu v Novi Gorici.
Št. 70101-18/2008/5
Ljubljana, dne 17. julija 2008
EVA 2008-2011-0067
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
3523.

Pravilnik o pogojih in načinu določitve
uradnega kratkega imena naselja in uradnega
kratkega imena ulice

Na podlagi drugega odstavka 11. in 22. 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 v soglasju z ministrom za notranje zadeve

PRAVILNIK
o pogojih in načinu določitve uradnega kratkega
imena naselja in uradnega kratkega imena ulice
1. člen
(vsebina urejanja)
Ta pravilnik določa pogoje in način določitve uradnega
kratkega imena naselja in uradnega kratkega imena ulice, ki
se vodita v registru prostorskih enot, kadar ime naselja ali ime
ulice presega določeno število znakov.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
(način določitve uradnega kratkega imena naselja
in uradnega kratkega imena ulice)
(1) Uradno kratko ime naselja se določi tako, da ima
največ 25 znakov.
(2) Uradno kratko ime ulice se določi tako, da ima največ
35 znakov.
(3) Predlagano uradno kratko ime naselja oziroma uradno
kratko ime ulice mora biti zapisano z malimi črkami z ustrezno
uporabo velikih začetnic, ločil in presledkov v skladu s pravopisom.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-146/2008
Ljubljana, dne 11. julija 2008
EVA 2008-2511-0121
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
Soglašam!
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

3524.

Pravilnik o uporabi jezikov narodnih skupnosti
v procesih poslovanja podjetij s potrošniki na
območjih, kjer živita italijanska in madžarska
narodna skupnost

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo,
46/06 – odl. US in 126/07) izdaja minister za gospodarstvo

PRAVILNIK
o uporabi jezikov narodnih skupnosti v procesih
poslovanja podjetij s potrošniki na območjih,
kjer živita italijanska in madžarska narodna
skupnost
1. člen
Ta pravilnik podrobneje določa procese poslovanja podjetij, ki se nanašajo na prodajo blaga in storitev, v katerih
mora podjetje na območjih kjer avtohtono živita italijanska in
madžarska narodna skupnost s potrošniki uporabljati poleg
slovenskega tudi jezik narodne skupnosti.

(pogoji za določitev uradnega kratkega imena naselja
in uradnega kratkega imena ulice)

2. člen
Za območja iz prejšnjega člena se štejejo narodnostno
mešana območja v skladu z zakonom, ki ureja ustanovitev
občin ter določitev njihovih območij.

(1) Uradno kratko ime naselja se določi naselju, kadar ime
naselja presega 25 znakov.
(2) Uradno kratko ime se določi ulici, kadar ime ulice
presega 35 znakov.
(3) Znaki iz prvega in prejšnjega odstavka so lahko alfanumerične oznake, ločila ali presledki.
(4) Pod enakimi pogoji kot v slovenskem jeziku se določi
uradno kratko ime naselja in uradno kratko ime ulice v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.

3. člen
Podjetje mora na območjih iz 1. člena s potrošniki uporabljati poleg slovenskega tudi jezik narodne skupnosti v naslednjih procesih poslovanja:
– pri podajanju osnovnih informacij glede značilnosti, prodajnih pogojev, namembnosti, sestave in uporabe izdelka ali
storitve;
– v cenikih, če so predpisani s posebnim zakonom;
– v obvestilih o obratovalnih časih.

2. člen

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. avgusta 2009.
Št. 007-111/2008-1
Ljubljana, dne 15. julija 2008
EVA 2008-2111-0069
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

3525.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o oznakah
in opremi vozil, s katerimi se opravljajo
prevozi v cestnem prometu

Na podlagi 33. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 – popr.) izdaja minister
za promet

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o oznakah
in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi
v cestnem prometu
1. člen
V Pravilniku o oznakah in opremi vozil, s katerimi se
opravljajo prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 1/08)
se črta 2. člen.
Črta se 4. člen.

2. člen

3. člen
Črta se zadnja alineja 8. člena.
Črta se 9. člen.

4. člen

5. člen
V drugem odstavku 10. člena se besedilo drugega stavka
spremeni tako, da se glasi: »Črke napisa morajo biti črne barve na
rumeni svetlobni tabli ali rumene barve na črni svetlobni tabli.«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-118/2008/11-82781
Ljubljana, dne 16. julija 2008
EVA 2008-2411-0039
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet
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3526.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij
2008

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

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, junij 2008
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih na domačem trgu junija 2008 v primerjavi z majem
2008 je bil 0,005.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca junija 2008
je bil 0,042.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca junija 2008 je bil 0,007.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu junija 2008 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil 0,065.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija 2008 v primerjavi z majem 2008 je bil 0,009.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do junija 2008 je bil 0,041.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do junija 2008 je bil 0,007.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin junija
2008 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil
0,070.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do junija 2008 v primerjavi s povprečjem leta
2007 je bil 0,049.
Št. 9621-82/2008/7
Ljubljana, dne 21. julija 2008
EVA 2008-1522-0010
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije
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3490.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2B)
11337

3491.

Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem
ladijskih odpadkov in ostankov tovora
Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov
Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter
odpadnimi baterijami in akumulatorji
Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
nastajanja odpadne embalaže
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo
ogljikovega dioksida
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
nastajanja odpadne električne in elektronske opreme
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Uredba o dopolnitvi Uredbe o cestninskih cestah
in cestnini
Uredba o spremembi Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v
plačne razrede
Odlok o razglasitvi Lanthierijeve graščine in parka
v Vipavi za kulturni spomenik državnega pomena
Odločba o imenovanju Edvarda Ermenca za pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
Odločba o imenovanju Edit Novak za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v
Ljubljani
Odločba o imenovanju Petre Sešek za pomočnico
okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
Odločba o imenovanju Andreje Žvanut za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Novi Gorici

3492.
3493.
3494.
3495.
3496.
3497.

3517.
3518.
3519.
3498.
3499.
3520.
3521.
3522.

3523.
3524.

3500.

3501.

3502.
3525.

3526.

VLADA

Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Bled 11406
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